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Depois de um número dedicado à refl exão teórica da 
representação política, voltamos a abordar diretamente 
problemas concretos do debate nacional. Tendo provocado 
intensa polêmica nos últimos tempos, três pendências são 
analisadas nos primeiros artigos desta edição. São elas, res-
pectivamente: as ações afi rmativas, o destino do Mercosul e 
a regulamentação do setor de mídia.

Os três textos seguintes oferecem novos comentários 
sobre Norberto Bobbio, Hannah Arendt e José Carlos Mari-
átegui. No artigo fi nal, as prisões e o discurso penal – haja 
questão pendente! – no Brasil do século XIX são interpreta-
das à luz de Michel Foucault.
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Lua Nova, São Paulo, 68: 9-56, 2006

Assistimos hoje a um debate acirrado em torno da implanta-
ção de políticas de Ação Afi rmativa. Sobretudo o projeto de 
cotas para negros em universidades públicas tem dividido a 
opinião pública. Esta discussão ganhou fôlego quando, na 
época dos preparativos para a Terceira Conferência Mundial 
contra Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Outras 
Formas de Intolerância (Durban, 2001), e sob pressão do 
movimento negro, o governo sinalizava disposição de criar 
mecanismos de “discriminação positiva” para combater o 
racismo no Brasil (cf. tb. Telles, 2003: 86-97). 

Se, durante muito tempo, os governos brasileiros se 
orgulharam de pregar na cena internacional a ausência do 
racismo no país, no governo F.H. Cardoso pôde-se perceber 
claros sinais de uma mudança de discurso e de ação: pela 
primeira vez, reconheceu-se ofi cialmente a existência de 
um “problema racial” e se passou a estar preocupado com 
estratégias específi cas de combatê-lo. Hoje, há um amplo 
consenso entre os especialistas e na sociedade brasileira 
como um todo de que o país não está livre da pecha da dis-
criminação racial1.

AÇÕES AFIRMATIVAS E O DEBATE SOBRE RACISMO 
NO BRASIL

Andreas Hofbauer
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A proposta de introduzir ações afi rmativas como meio 
para contrabalançar os efeitos históricos de discriminações 
estruturais, não consegue, porém, gerar consenso nem mes-
mo entre estudiosos do assunto. Enquanto alguns enten-
dem a introdução de ações afi rmativas como uma espécie 
de precondição para a superação da discriminação racial 
– uma vez que, segundo esta interpretação, a discriminação 
positiva ajudará os historicamente desprivilegiados a criar 
e fortalecer uma identidade positiva –, outros vêem em tais 
medidas um ataque perigoso contra a “maneira tradicional 
brasileira” de se relacionar com as diferenças humanas, e 
temem que por meio delas possam ser instigados confl itos 
raciais abertos.

Como explicar avaliações tão divergentes? Como enten-
der tanta polêmica e emoção nos debates acadêmicos, no 
mundo da mídia, no movimento negro? É evidente que por 
trás dessas brigas há orientações divergentes de ordem ideo-
lógica e/ou teórica ligadas a diferentes ideais de sociedade, 
de noções de igualdade e de desigualdade. E há também 
divergências fundamentais a respeito da compreensão de 
conceitos-chave que raramente são explicitadas pelos deba-
tedores. Quero mostrar que as diferentes acepções de cate-
gorias-chave como “raça”, “negro” e “branco” devem-se, em 
boa parte, a tradições acadêmicas específi cas e têm impli-
cações importantes para a maneira como os debatedores 
enxergam o fenômeno da discriminação racial e para as 
estratégias que desenvolvem. Quero argumentar também 
que o fato de o debate sobre a introdução de cotas ter se 
acirrado basicamente numa confrontação entre a defesa 
de um “grupo específi co” (os negros) versus a defesa de 
uma espécie de “etos específi co” tem a ver exatamente com 

1. Veja, tb., a pesquisa Datafolha de 1995 que revelou que 89% dos brasileiros afi r-
mam que há “preconceito racial” no Brasil. Revelador é, contudo, também, que, 
segundo esta mesma pesquisa, apenas 10% dos pesquisados admite ter atitudes 
racistas (Turra e Venturi, 1995: 11).
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essas duas correntes que têm marcado a história da refl exão 
sobre a questão do negro no Brasil. E que essa confrontação 
acadêmico-intelectual, que se reproduz também no mundo 
da mídia, ocorre em detrimento de um aprofundamento da 
discussão sobre as raízes e o funcionamento do racismo, e, 
inclusive, em detrimento de uma intensifi cação do diálogo 
com recentes e ricas refl exões teóricas sobre o racismo que 
vêm sendo produzidas em outros lugares do mundo.

No meio das inúmeras e diferentes abordagens teóricas 
existentes é possível discernir dois pólos de argumentação 
que se opõem. De um lado, podemos verifi car uma tradi-
ção basicamente sociológica, que se concentra na análise 
das “relações” entre “negros” e “brancos”, e mais especifi ca-
mente no aspecto da desigualdade social entre estes “gru-
pos raciais”. Do outro lado do espectro, temos uma série de 
estudos que partem de preocupações e concepções clássicas 
da Antropologia Social e Cultural. 

O olhar sociológico
Para podermos avaliar melhor o debate atual, quero resu-
mir, de forma sucinta, como em cada uma dessas correntes 
teóricas, conceitos-chave como “negro”, “raça” e o proble-
ma do racismo têm sido abordado. A tradição da Sociologia 
das Relações Raciais remete, em termos teóricos e metodo-
lógicos, à Escola de Chicago e teve seu início no Brasil com 
os estudos da UNESCO promovidos nos anos 1950 (cf. os 
importantes trabalhos de intelectuais, como F. Fernandes, 
A.L. Costa Pinto, O. Ianni, F.H. Cardoso). Nesta linha de 
pesquisa, há uma propensão a vincular a delimitação de 
“grupos raciais” diretamente à análise de assimetrias socio-
econômicas. R. Park (sobretudo 1950) já buscava detectar 
contextos específi cos em que surgem “relações raciais” e, 
mais tarde, em 1970, J. Rex argumentaria que são as con-
dições estruturais – confl itos em torno de recursos escas-
sos, situações de exploração extrema etc. – que fazem com 
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que relações sociais sejam defi nidas em termos de “relações 
raciais”. Mas, pode ocorrer também, e não apenas nos “estu-
dos raciais” clássicos (como, por exemplo, nos trabalhos de 
Park), que categorias-chave como “raça”, “negro”,” branco”, 
etc. sejam usadas num mesmo texto de forma indiscrimina-
da, às vezes como instrumentos analíticos (que transcrevem a 
força da engenharia socioeconômica), e outras vezes, como 
reprodução dos termos locais (êmicos) (cf. também a críti-
ca de Carter, 2000: 12).

Com o decorrer do tempo, tendências marxistas vão 
ganhar espaço dentro da perspectiva sociológica do estu-
do das “relações raciais”. Assim, O. Cox descreve, no seu 
livro Caste, class and race (1948), o surgimento de “relações 
raciais” como um co-produto da exploração capitalista. Para 
ele, trata-se de relações que são determinadas pelos fatores 
trabalho, capital e lucro (Cox, 1970 [1948]: 333, 393; cf. tb. 
as análises de Solomos & Back, 1996: 3-7; e 37-42). 

No Brasil, pesquisadores como Cardoso e Ianni seguiam 
uma argumentação economicista semelhante para explicar 
como, segundo eles, teriam se fi rmado, na época da escra-
vidão, dois “grupos sociais/raciais” antagônicos (brancos e 
não-brancos). “Nesse contexto”, escreve Ianni, “o negro e o 
mulato são acepções da mesma categoria do sistema econô-
mico; fornecem a mão-de-obra produtora de valores” (Ianni, 
1988: 112). Ou ainda mais adiante: “[...] o negro e o mulato 
livre” são tratados como “membros de ‘outro’ grupo, indiví-
duos ligados racial e socialmente aos escravos de que proce-
dem” (: 152). Percebe-se aqui claramente que a defi nição da 
cor/raça dos agentes sociais subordina-se à análise da função 
que os sujeitos exercem dentro do sistema econômico.

No âmbito de pesquisadores ligados aos Estudos das 
Relações Raciais, surgiram duas importantes teses que bus-
cam dar uma resposta teórica para o fenômeno do racismo. 
F. Fernandes entendia a desigualdade racial persistente na 
sociedade brasileira, em primeiro lugar, como um “resíduo 
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do antigo regime” (Fernandes, 1978, I: 268). Para ele tam-
bém, a sociedade escravista representava um mundo dico-
tomizado entre brancos e negros, “dois mundos cultural e 
socialmente separados, antagônicos e irredutíveis um ao 
outro” (Fernandes, in: Bastide e Fernandes, 1971: 91). “Na 
verdade”, diz o autor, “senhores e escravos formavam duas 
‘sociedades’ distintas, que coexistiam no seio de uma ordem 
social inclusiva” (: 95).

Já no projeto que F. Fernandes e R. Bastide elaboraram 
para a pesquisa coordenada pela UNESCO, os dois cientis-
tas faziam menção a um problema de ordem teórico-concei-
tual que este estudo envolvia. Constatavam que a “natureza 
e função” do “preconceito racial” ainda não tinham sido 
bem conhecidas pela sociologia e frisavam ainda o fato de 
que, até então, a maioria dos estudos empíricos deste tipo 
havia sido feita nos Estados Unidos, ou seja, em situações de 
“segregação social” (Bastide e Fernandes, 1951: 3). Não obs-
tante certas dúvidas, e declarando-se conscientes do perigo 
da “substancialização do conceito, tão freqüente nos traba-
lhos sobre o fenômeno” (: 47), assumiam como orientação 
teórica a defi nição dada por Park e explicavam: “Nesse sen-
tido, parece que o preconceito racial tende a desenvolver-
se como conseqüência natural do contacto intermitente ou 
contínuo de pessoas ou grupos de pessoas pertencentes a 
‘raças’ diversas, sempre que condições de desigualdade eco-
nômica e social contrastam marcas raciais com discrepân-
cias notórias quanto às ocupações, às riquezas, ao nível de 
vida, à posição social e à educação” (: 7; grifo meu).

Pressupondo, implicitamente, que existem grupos 
(étnicos, raciais) bem consolidados que se reconhecem 
como tais, a manifestação do preconceito é apresentada, 
nesta linha de argumentação, como um dado que se deve 
diretamente à mecânica socioeconômica. A subordinação 
do mundo das idéias à análise da infra-estrutura (mais exa-
tamente, à análise da função social que os grupos ocupam 
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nos processos socioeconômicos) faz com que não se invista 
num estudo de ideários que poderiam ter alguma infl uência 
sobre a valorização e a depreciação de tipos humanos e, des-
ta forma, também sobre a delimitação de fronteiras grupais. 

Mesmo que Fernandes e Bastide enfatizem (seguindo o 
raciocínio de Myrdal) que o conceito de raça deve ser usa-
do no sentido sociológico (“um conceito social e conven-
cional”), admitindo também que no Brasil seu signifi cado 
social ainda não foi determinado e até reconhecendo que, 
não raramente, pessoas com traços negróides salientes pas-
sam “por brancas” e são tratadas como tais (Bastide e Fer-
nandes, 1951: 46), os autores partirão, nas suas refl exões, 
da existência de dois “grupos raciais”, sem tematizar a for-
mação de suas fronteiras. De todo modo, pode-se consta-
tar na obra de Fernandes uma nítida tendência de incluir 
os “mulatos” na categoria de “negros” – “homens de cor” 
(p.ex., Fernandes, 1971: 87, 91, 109, e 1978, I: 13).

Em vários momentos de sua análise das relações entre 
negros e brancos na sociedade de classes de sua época, 
Fernandes faz comentários sobre a força do preconceito, 
mas não aprofunda a refl exão teórica a respeito do fenô-
meno em si, provavelmente porque o relaciona diretamen-
te com um modo de produção específi co que ele julgava 
arcaico e em fase de decadência. Num texto publicado 
em 1969 (“The Weight of the Past”), afi rma enfaticamente 
que “[...] as manifestações de preconceito e discriminação 
raciais nada têm a ver com a competição ou rivalidade entre 
negros e brancos nem com o agravamento real ou possível 
de tensões raciais. Elas são a expressão de mecanismos que 
de fato perpetuam o passado no presente. Elas represen-
tam a continuação da desigualdade racial tal como se dava 
no antigo sistema de castas” (apud Hasenbalg, 1979, p. 74). 
Ou seja, Fernandes tende a atribuir as difi culdades dos ex-
escravos e a permanência das discriminações na moderna 
sociedade de classes a “atrasos” e “desajustes” resultantes do 
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“antigo sistema” socioeconômico, ou seja, ao fenômeno que 
ele chama também de “demora cultural” (Fernandes, 1987, 
II: 460)2. E a esperança de Fernandes era a de que a “nova 
ordem social igualitária”, tornada possível pela Abolição e 
pela República, deveria superar tais descompassos (in: Bas-
tide e Fernandes, 1971: 12).

No fi nal da década de 1970, quando o país estava cami-
nhando para a abertura e redemocratização, o tema da dis-
criminação e a tradição dos estudos raciais foi retomada por 
alguns pesquisadores como C. Hasenbalg. Este sociólogo 
já não vê a presença do preconceito na sociedade urbana 
moderna como uma mera herança do antigo regime. Para 
ele, a sociedade de classes conferiu uma nova função ao pre-
conceito e à discriminação raciais (Hasenbalg, 1979: 77).

Hasenbalg resume sua tese em dois pontos: “a) a dis-
criminação e preconceitos raciais não são mantidos intac-
tos após a abolição mas, pelo contrário, adquirem novos 
signifi cados e funções dentro das novas estruturas; e b) as 
práticas racistas do grupo dominante branco que perpetu-
am a subordinação dos negros não são meros arcaísmos do 
passado, mas estão funcionalmente relacionados aos bene-
fícios materiais e simbólicos que o grupo branco obtém da 
desqualifi cação competitiva dos não brancos” (: 85).

Ele critica a “perspectiva marxista ortodoxa” (p.ex. 
Cox), que explica a situação dos negros quase exclusivamen-
te pela sua posição econômica como trabalhador e segundo 
a qual racismo e preconceito não passam de epifenômenos 
das relações econômicas (: 109). Afi rma que “o racismo é 
mais do que um refl exo epifenomênico da estrutura econô-
mica ou um instrumento conspiratório usado pelas classes 
dominantes para dividir os trabalhadores” (: 118).

2. Escreve Fernandes: “[Os negros] não estavam nem estrutural nem funcional-
mente ajustados às condições dinâmicas de integração e de expansão da ordem 
social competitiva” (Fernandes, 1978, I: 56)
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A partir da década de 1980, pesquisadores ligados aos 
ou inspirados nos Estudos das Relações Raciais têm conse-
guido – com uma grande quantidade de trabalhos empí-
ricos e com dados estatísticos detalhados – comprovar a 
existência da discriminação do grupo dos “negros” em rela-
ção aos “brancos” em todos os âmbitos da vida social. As 
refl exões teóricas dos Estudos das Relações Raciais, que, em 
termos metodológicos, partem da premissa de que existem 
“grupos raciais ou de cor” com limites fi xos, têm se adap-
tado bem ao uso de métodos quantitativos e ao uso das 
categorias do censo ofi cial brasileiro3. Já nos seus primeiros 
trabalhos, Hasenbalg, pioneiro em estudos empíricos sobre 
discriminação e desigualdades raciais baseados em dados 
estatísticos, fundia as categorias “pardo” e “negro”, usadas 
nos censos ofi ciais, para criar uma dicotomização analítica 
entre “brancos” e “não-brancos”.

Uma contribuição muito importante para a constru-
ção de um discurso crítico, que alerta para as conseqüên-
cias do fenômeno do racismo, tem vindo dos vários grupos 
do movimento negro, com o qual pesquisadores associa-
dos aos Estudos das Relações Raciais têm mantido contatos 
intensos desde a época de Fernandes. Sobretudo a partir 
do fi m da década de 19704, a “nova” militância negra, tem 
sublinhado (diferentemente dos movimentos dos anos 1920 

3. O IBGE tem trabalhado com a perspectiva de autodenominação, sendo que a 
pessoa tem de optar entre quatro categorias dadas: preto, pardo, branco, amarelo 
e, mais recentemente, também indígena. Pesquisadores como Hasenbalg, Valle 
Silva e, posteriormente, muitos outros, sobretudo adeptos e simpatizantes da mili-
tância negra, costumam somar os dados dos grupos “pretos” e “pardos” (das esta-
tísticas ofi ciais) para falar da situação social dos “negros” – ou seja, postula-se que 
as categorias “pretos” e “pardos” do censo representam o grupo dos “negros”.

4. Um marco na reorganização das forças políticas negras foi certamente a fun-
dação do Movimento Negro Unifi cado em 1978, que, aliás, teve também o apoio 
de intelectuais importantes. O Movimento Negro Unifi cado surgiu com duas pro-
postas fundamentais: combater a discriminação racial e denunciar a “democracia 
racial” como uma ideologia opressora (cf. o nome originário deste grupo: Movi-
mento Negro Unifi cado Contra a Discriminação Racial — MNUCDR).
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e 1930, por exemplo5) a importância de delimitar o grupo, 
que pretende representar, em relação a outros componen-
tes nacionais.

O papel de pesquisadores e militantes negros dos 
EUA, como também aquele de fundações norte-america-
nas (cada vez mais atuantes nesta questão), para o fortale-
cimento de uma “idéia essencializada” da diferença (para 
o fortalecimento de um “discurso racialista”) ainda não 
foi pesquisada, provavelmente também por constituir um 
tema politicamente bastante delicado6. De qualquer for-
ma, não se pode negar que desde a época dos estudos da 
UNESCO (anos 1950), existem trocas e infl uências entre 
pesquisadores e militantes dos dois países7. E é perceptí-
vel também que nas bibliografi as de trabalhos recentes, 
efetuados por importantes intelectuais brasileiros que se 
entendem como negros, há uma nítida preferência por 
trabalhos de pesquisadores norte-americanos, em detri-
mento de estudos feitos em outros países onde também 
ocorrem atualmente discussões teóricas importantes sobre 

5. Assim, p.ex., a Frente Negra Brasileira homenageava, no dia 13 de Maio, além da 
Princesa Isabel, os abolicionistas mais conhecidos, sem distinção de sua cor de pele 
(organizavam-se “romarias cívicas” para os seus túmulos); houve, inclusive, coope-
ração ativa de “brancos” nas atividades na sede deste movimento (cf. Pinto, 1993: 
100), algo impensável no Movimento Negro Unifi cado, que se articularia na época 
da reabertura do país (cf., ainda, a colaboração ativa de vários intelectuais e artistas 
brancos nas atividades do Teatro Experimental do Negro, na década de 1940).

6. Veja, p.ex., a polêmica que a publicação do texto de Bourdieu e Wacquant (“Sur 
les ruses de la raison impérialiste”, 1998) gerou. Um caderno inteiro dos Estudos 
Afro-Asiáticos (n.º 1, 2002) foi dedicado a refl exões críticas sobre o ensaio dos dois 
intelectuais franceses.

7. Cf., p.ex., a participação de um grupo de pesquisadores liderado por Wagley 
no projeto da UNESCO (nos anos 1950) e a estadia de O. Nogueira nos EUA 
neste mesmo período. Há uma longa tradição de pesquisa norte-americana que se 
dedica ao estudo da questão racial no Brasil (p.ex., Skidmore, Degler, Hanchard, 
Marx, Andrews, Telles, Butler). Hoje, podemos constatar que cada vez mais in-
telectuais negros brasileiros têm contatos pessoais com organismos de pesquisa 
norte-americanos. Há instituições que fi nanciam, diretamente, pesquisas sobre a 
questão racial no Brasil e/ou bancam, especifi camente, bolsas de estudos para 
negros brasileiros estudarem nos EUA. 
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o fenômeno do racismo e temas como multiculturalismo e 
ações afi rmativas.

Na história do debate brasileiro sobre a “questão racial”, 
marcada pelo ideário do branqueamento e pelo mito da 
“democracia racial” (cf. tb. Hofbauer, 2003), a introdução 
de concepções essencializadas (“tipológicas”) das diferen-
ças humanas serviu como um mecanismo para questionar o 
discurso hegemônico. Quero argumentar, porém, que, se, 
de um lado, a essencialização de categorias como “negro” 
e “branco” (presente tanto no discurso dos movimentos 
negros como nos Estudos das Relações Raciais) tornou pos-
sível “desmascarar os mitos”, esta mesma postura teórico-
conceitual não oferece pistas teórico-metodológicas para 
interpretar a complexa questão das identidades (e dos ide-
ários) e, desta forma, tende a simplifi car e distorcer o fenô-
meno do racismo em si.

Uma contribuição importante, sobretudo em termos de 
fundamentação teórica, para as reivindicações pela imple-
mentação de políticas de ação afi rmativa em universidades 
públicas tem sido dada pelos inúmeros trabalhos valiosos 
de A.S. Guimarães. Esse autor entende que o uso da cate-
goria “cor” em análises acadêmicas tem difi cultado a com-
preensão da discriminação racial do Brasil (cf. Guimarães, 
1999: 44). Segundo este raciocínio, a grande quantidade de 
termos de cor que são usados no cotidiano (moreno cla-
ro, moreno escuro, moreninho, marrom etc.) não passa de 
uma espécie de “representação metafórica”, de uma “ima-
gem fi gurada” do velho conceito clássico de raça (Guima-
rães, 2002: 43). 

Guimarães propõe a adoção de um “discurso racialis-
ta” não apenas como um recurso de autodefesa que deve 
ajudar a recuperar o sentimento étnico, o sentimento de 
dignidade, de auto-estima e de autoconfi ança da população 
afro-descendente (1995: 43). Ele entende e aplica a racia-
lização como um instrumento simultaneamente acadêmi-
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co e político: para este autor, “raça” serve como uma “base 
conceitual-acadêmica” que permite articular e agilizar a luta 
por políticas públicas compensatórias8. 

Chama a atenção também o fato de que Guimarães ataca, 
de um lado, o uso de uma noção essencialista de cultura na 
análise de alguns autores que, ao comparar a história dos EUA 
com aquela do Brasil, distinguem “diferentes vias de moderni-
dade negra” (Guimarães, 2003: 57, e 2005) e, ao mesmo tem-
po, promove a essencialização no plano das fronteiras grupais. 
A afi rmação de que “toda formação étnica” requer “uma defi -
nição forçosamente essencialista” (Guimarães, 1995: 44; 1999: 
59) refl ete uma “visão de dentro”, daqueles que estão empe-
nhados na afi rmação e na defesa de determinadas “fronteiras 
étnicas” (ou ainda uma perspectiva explicitamente normativa); 
ao mesmo tempo, ignora a vasta bibliografi a antropológica a 
respeito da “etnicidade” que tem destacado, desde o fi nal dos 
anos 1960, o seu caráter relacional, situacional e processual e, 
com isso, tem alertado para a insufi ciência e a invalidade do 
uso de noções essencialistas, para fi ns analíticos, no âmbito 
dos estudos de “grupos étnicos”.

Seguindo um amplo consenso entre os especialistas no 
assunto, Guimarães declara também que “raça” não deve 
ser entendida como uma categoria biológica, mas “tem exis-
tência nominal, efetiva e efi caz apenas no mundo social” 
(2002: 50). Mas, como para tantos outros pesquisadores que 
seguem as premissas dos Estudos das Relações Raciais, tam-
bém para Guimarães, a delimitação de grupos (“raças”) não 
é objeto de uma refl exão teórica à parte. 

8. Guimarães admite que a autoclassifi cação de cor da população nem sempre 
corresponde à classifi cação usada pelo IBGE e por diversos autores em textos so-
ciológicos. A defesa do uso da categoria “raça” (de uma noção essencializada de 
negro) ganha, aqui, visivelmente, um teor pragmático: justifi car-se-ia pelo objetivo 
político. Escreve Guimarães: “Na ausência de tal identidade [social/racial], o le-
gislador poderá estar ajudando a criar, com sua legislação, a comunidade sobre a 
qual pretende legislar” (Guimarães, 1997: 240).
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Há uma tendência de tratar categorias como “negro”, 
“branco” e “raça” como fatores diretamente ligados à 
(manutenção da) estrutura sócioeconômica, e/ou como 
“dados naturais” que supostamente prescindem de qualquer 
explicação. Esta ambigüidade conceitual deve-se, provavel-
mente, em parte a uma tradição funcional-estruturalista de 
abordar o conceito “raça/cor”, e em parte a noções natura-
lizadas das diferenças humanas que, segundo P. Wade, per-
meiam ainda os Estudos das Relações Raciais. Wade mostra 
que, embora a grande maioria dos pesquisadores (p. ex.,
J. Rex e M. Banton) afi rme que raça é uma construção social, 
ocorre, freqüentemente, que as “variedades fenotípicas” 
são tratadas como um dado biológico neutro. Desta forma, 
argumenta Wade, transfere-se a “conceituação naturalizada” 
da idéia de raça para o “fenótipo”9.

Mesmo que, mais recentemente, alguns autores tenham 
começado a se incomodar com o fato de serem acusados 
de promover a racialização das diferenças e mesmo que, 
retoricamente, tenham procurado destacar que não há 
nada de “natural” em categorias como “raça” e “negro”, nas 
suas abordagens “raça” e “negro” continuam sendo trata-
dos como “categorias pré-discursivas” às quais é atribuída, 
implicitamente, uma “existência própria” que independe 
e transcende diferentes épocas, contextos culturais e inter-
pretações grupais e individuais distintas.

Esta atitude em relação à defi nição dos “grupos raciais” 
(“grupos de cor”), que marca toda a tradição dos Estudos 

9. Wade, e também D. Haraway, insistem em dizer que “o reino da natureza” não 
se apresenta aos seres humanos como um campo neutro. Os dois pesquisadores 
partem do princípio de que o “conhecimento é um processo social, de manei-
ra que o conhecimento sobre a natureza não pode ser simplesmente separado 
das categorias culturais daqueles que produzem o conhecimento” (Wade, 1993: 
31). Portanto, diz Wade, “a natureza é também uma construção social”; e Hara-
way complementa: “biology remain[s] a human culture-specifi c discourse, not the 
body of nature itself” (in: Wade, 1993: 18, 31).
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de Relações Raciais, não deixa de ter seu refl exo sobre a 
maneira como está sendo conduzido o debate atual sobre 
a implementação de “cotas para negros” em universidades 
públicas. Recentemente, a introdução de uma comissão de 
peritos (no vestibular da UnB, junho de 2004), que tem 
como tarefa avaliar, a partir de análises de fotografi as dos 
candidatos, se estes pertencem – sim ou não – ao “grupo 
negro”, causou um certo mal-estar e até revolta no meio de 
alguns intelectuais10. É no mínimo curioso que, embora haja 
uma ampla aceitação da tese de que a ciência já comprovou 
não existirem métodos científi cos que permitam defi nir 
“raças humanas”, procura-se, numa instituição acadêmica, 
fazer exatamente isso. Mesmo que os defensores do “discur-
so da racialização” (“bipolaridade racial”) não sejam direta-
mente responsáveis pela implementação desse método (há 
entre eles também críticos à instauração desta comissão), 
a idéia de que seja possível discernir objetivamente negro 
de branco condiz com o instrumental analítico-conceitual 
objetivista usado pelos Estudos das Relações Raciais. 

É que nesta linha de argumentação há uma tendência 
implícita (e, por vezes, explícita) de tratar a variedade e o 
uso fl exível de denominações de cores de pele usadas no 
cotidiano (ou seja, identifi cações com cores além de bran-
co e de negro) como um não-reconhecimento da realidade 
ou como expressão de uma “falta de consciência”. Assim, o 
historiador C. Moura, p. ex., já distinguia entre identidades 
“reais” e identidades “simbólicas e deformadas” (Moura, 
1994: 157). Diante do resultado da pesquisa PNAD-1976, 
que levantou 136 termos de identifi cação de cores de pele 

10. Para P. Fry, veemente crítico do projeto de cotas, a instauração de comissões 
como esta era previsível: “uma conseqüência lógica de uma política que exige a 
defi nição dos candidatos em duas categorias raciais estanques”. E termina seu fer-
voroso artigo com as seguintes palavras: “Essa eventualidade estava previsível des-
de o início da discussão. Os entusiastas das cotas que lamentam a decisão da UnB 
não devem fi car surpreendidos, apenas arrependidos!” (O Globo, 14 abr. 2004).
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diferentes, Moura lamentou: “o brasileiro foge da sua realidade 
étnica, da sua identidade, procurando, através de simbolismos 
de fuga, situar-se o mais próximo possível do modelo tido 
como superior” (Moura, 1988: 63; grifo meu; cf. tb. p. 62). 
Numa refl exão semelhante sobre a validade de usos das 
categorias, Guimarães chegou a classifi car, “a noção nativa 
de ‘cor’” como “falsa” para opor-lhe a “categoria correta”, 
isto é, a “raça” (Guimarães, 1999: 43).

Percebe-se que nesta tradição intelectual não se dife-
rencia claramente entre “categorias êmicas” (discursos 
nativos) e “categorias éticas” (plano analítico) – uma pre-
condição fundamental para analisar, de forma mais apro-
fundada, a dimensão ideológica de diferentes usos locais, 
grupais e individuais de categorias identitárias (Cf. tb. a 
crítica feita por Fry; 1995-1996: 125) e, vinculado a este 
fenômeno, de mudanças semânticas que podem ocorrer 
(e ocorrem) ao longo do processo histórico –, mas apos-
ta-se unicamente na elaboração de “explicações sistêmico-
racionais” para justifi car a redução das múltiplas catego-
rias identitárias usadas no cotidiano a uma oposição entre 
“brancos” e “negros”.

Chama a atenção o fato de que os pesquisadores bra-
sileiros que seguem a orientação básica dos Estudos das 
Relações Raciais tendem a não relevar as críticas levantadas 
por toda uma “nova geração” de sociólogos (com inspiração 
marxista) que têm alertado para os perigos de processos de 
“essencialização” (cf. os comentários de Guimarães a res-
peito das refl exões de R. Miles e de P. Gilroy – Guimarães, 
1999: 24-25 e 2002: 48-49). Alguns estudiosos associados 
aos Cultural Studies, como S. Hall e P. Gilroy, têm critica-
do especifi camente o “essencialismo negro”. Escreve Hall: 
“Não existe garantia, quando procuramos uma identidade 
racial essencializada da qual pensamos estar seguros, de que 
esta sempre será mutuamente libertadora e progressista em 
todas as outras dimensões” (Hall, 2003: 347). Segundo Hall, 
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formas essencialistas de discursos políticos e culturais des-
contextualizam e naturalizam a diferença. 

E já faz algum tempo que Miles adverte para o fato de que 
a Sociologia das Relações Raciais tem contribuído para reifi car 
a noção de raça. Ele se pronuncia explicitamente contra o uso 
analítico da categoria “raça” e propõe, em vez de estudar “rela-
ções raciais”, analisar o fenômeno do racismo, que ele entende 
como um fenômeno ideológico, e, mais recentemente tam-
bém, como uma forma de discurso (cf. Miles, 1993: 1-8; Miles e 
Torres, 1999: 33, cf. tb. Miles e Brown, 2004: 4-10, 91-92).

Guimarães e outros adeptos das premissas teóricas da 
Sociologia das Relações Raciais insistem, porém, no uso do 
conceito de “raça”. Às vozes críticas, Guimarães diz o seguin-
te: “‘raça’ é não apenas uma categoria política necessária 
para organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas é tam-
bém categoria analítica indispensável: a única que revela 
que as discriminações e desigualdades que a noção brasilei-
ra de ‘cor’ enseja são efetivamente raciais e não apenas de 
‘classe’” (Guimarães, 2002: 50)11.

11. Alguns dos estudiosos que, mais recentemente, têm analisado o fenômeno do 
racismo num contexto mais amplo das transformações econômicas, sociais, históricas 
e culturais chamam a atenção para a relação entre modernidade e desenvolvimento 
da idéia de “raça”. Assim, Nederveen Pieterse argumenta que a idéia da raça surgiu 
como uma nova justifi cativa de discriminação quando a primeira batalha contra a 
escravidão já tinha sido ganha e, conseqüentemente, a escravidão perdia sua legitimi-
dade social. “‘Raça’ foi a resposta para o ‘problema da liberdade’”, escreve Pieterse 
(1992: 63). De forma parecida, Malik tem afi rmado que a idéia de raça, como uma 
categoria biologizada, somente faz sentido num mundo que já aceitou a possibilidade 
de igualdade e humanidade comum. A idéia da raça teria surgido e se desenvolvido 
como um argumento que buscava explicar a persistência de divisões sociais numa so-
ciedade que declarava sua crença na igualdade. Foi neste contexto que, segundo Ma-
lik, as desigualdades começavam a ser percebidas como “diferenças naturais” (Malik, 
1996: 42, 70; cf., tb., Miles, 1999: 11-13 e Fredrickson, 2004: 67). Percebe-se que abor-
dagens desta natureza, que não partem da existência de “grupos raciais fechados”, 
conseguem elucidar as inter-relações entre transformações econômicas e elaboração 
de ideologias e dão ainda algumas pistas importantes para a refl exão sobre processos 
identitários (auto-representação). Desta forma, os estudos de Pieterse, Malik, Miles e 
Fredrickson (com todas as diferenças teóricas que existem entre estes autores) têm 
conseguido ampliar o leque de análise, comparado com aquele dos Estudos das Rela-
ções Raciais, cuja linha de análise continua presa ao estudo das funções e da intensi-
dade do preconceito de um grupo em relação ao outro.
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Sem querer invalidar a proposta política – certamen-
te válida – inerente ao discurso desse pensador, parece-me 
importante não deixar de refl etir, por razões de ordem 
pragmática (mobilização política, agilização de um projeto 
político), sobre a história do conceito de raça. O fato de se 
declarar que “raça” é uma construção social, não purifi ca o 
conceito, nem resolve o problema da conceituação. É pre-
ciso lembrar que nunca houve consenso em torno da defi -
nição da noção de raça: nem hoje12 nem em épocas em que 
“raça” tinha ainda a aura de um conceito científi co objeti-
vo. Há, assim, vários “fatos” que suscitam a seguinte dúvida: 
se o recurso de recorrer à categoria de raça para analisar 
a questão das discriminações e das desigualdades é, como 
Guimarães afi rma, a única maneira de desvendar o funcio-
namento do racismo no Brasil ou se é apenas uma maneira 
possível de abordar a discriminação racial. 

Sabemos que o discurso justifi catório da escravidão 
negra prescindiu durante muito tempo de um “discurso 
racial” e quando o conceito de raça foi se estabelecendo no 
discurso científi co e popular, esta categoria “convivia” com 
um ideário que visava a transformar negro em branco. Antes 
de ser descartado primeiro pela Antropologia e depois pela 
genética, os especialistas debatiam fervorosamente e discor-
davam não apenas sobre a quantidade de “raças humanas” 
existentes. Estava também em questão, o que determina-
va, defi nia a(s) “raça(s)”. A concepção de raça como um 
conceito estritamente biológico foi se fi rmando apenas na 
segunda metade do século XIX e não conseguiu conven-

12. O fi lósofo e sociólogo alemão, W.D. Hund, constata que existe, entre os es-
pecialistas, um consenso segundo o qual “raça” é uma construção social. Mas 
que não há acordo quando se trata de avaliar se “raça” deve ser entendida como 
um fato social, como uma construção ideológica, como uma metáfora discursiva, 
como uma “invenção” ou como algo semelhante, e se a construção de “raças” é 
um fenômeno tipicamente ocidental ou é um fenômeno universal (Hund, 2003: 
12; cf. tb. 1999: 7).
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cer a totalidade dos cientistas (veja o caso do Brasil, onde a 
idéia do branqueamento se manteve como discurso cientí-
fi co e político hegemônico)(cf. Hofbauer, 1999, 2003). No 
séc. XVIII, a maioria dos autores entendia que o que causa-
va as diferenças raciais (o que determinava as raças) eram, 
em primeiro lugar, infl uências ambientais externas (forças 
climáticas, geográfi cas, a alimentação e, por vezes, ainda 
fatores religiosos-morais). 

Há estudos que mostram que, mesmo nos EUA, na 
cultura popular existia inicialmente uma maleabilidade na 
“defi nição racial” (defi nição da cor de pele), que era acom-
panhada também por uma certa ansiedade de as pessoas se 
mostrarem o mais claro possível13. E houve também cientis-
tas, como S. Stanhope Smith (1751-1819), que defendiam 
a idéia de que, sob a infl uência de um clima mais favorável 
e da força da civilização cristã-ocidental vigente no Novo 
Mundo, os negros trazidos da África (the African race) pas-
sariam por um processo de “melhoramento” que envolvia, 
inclusive, o embranquecimento da cor de pele (cf. Bay, 
2000: 62-63; Melish, 1998: 149)14.

13. Contrariamente a afi rmações de muitos autores, durante muito tempo não 
havia nos Estados do Sul uma “linha de cor” insuperável. Um mulato livre “bem-
sucedido” podia “passar por branco”. Era comum que nos censos ofi ciais, fi lhos de 
mulatos fossem registrados como “brancos”. Ao longo do séc. XIX, pôde-se, po-
rém, constatar, pelo menos em algumas regiões do Sul, não apenas um decréscimo 
perceptível da população mestiça, mas, também, uma redução percentual dos ne-
gros na população livre, o que aponta para um processo de diminuição gradual de 
permissibilidade social (“racial”) (cf. Gary B. Mills, 1981: 29-33). Comenta Mills: 
“Further indication of the ease with which Anglo Alabama permitted an individu-
al to cross the color line is provided by the population schedules of the federal 
censuses and by the state censuses as well. In no less than 78 cases on the 1850 
and 1860 federal returns, the Alabama enumerators identifi ed a child as White 
while simultaneously recording one of his parents as a free mulatto. Similarly, on 
both the state and federal censuses, numerous mulatto households, including tho-
se who had resided in a given area for a number of decades and were therefore
known within their community, moved in and out of white ranks with considerable 
frequency, indicating an extremely careless attitude toward white racial purity on 
the part of the enumerators” (Mills, 1981: 31).

14 Em trabalhos recentes, aliás em geral não lembrados no debate brasileiro, Fre-
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Em segundo lugar, é bom lembrar, e autores como 
Guimarães estão cientes disto, que a proposta de dividir 
a população em “negros” e “brancos” expressa uma atitu-
de política. Ela não é uma maneira neutra de “descrever a 
realidade”, mas expressa muito mais um modo específi co 
de olhar para as diferenças humanas. Este posicionamen-
to, que visa – implicita e/ou explicitamente – à formação 
(afi rmação) de grupos com fronteiras fi xas não refl ete, por 
enquanto, a auto-representação de uma grande parte da 
população brasileira, já que, aparentemente, muitos brasi-
leiros não gostam de ter de optar (de uma vez por todas) 
por uma das duas categorias previstas pelos estudiosos e/ou 
preferem “cores claras” como termos de autodenominação. 
Esta intervenção pode ser justifi cada por um projeto políti-
co de combate a discriminações históricas, mas não dissipa 
advertências feitas por Miles, Gilroy, Hall e muitos outros a 
respeito da essencialização de identidades. 

O olhar antropológico
Para entender melhor não apenas uma freqüente aversão 
em relação ao uso do termo “raça”, mas também uma rejei-
ção bastante forte aos projetos de “cotas para negros” em 
universidades públicas da parte de alguns cientistas, propo-

drickson e outros autores chamam a atenção para o fato de que o “sistema de duas 
categorias” e “regras rígidas de descendência” não existiam na época colonial e 
cristalizaram-se apenas em meados do séc. XIX. Fredrickson critica o fato de que 
os estudos pioneiros tendiam a apresentar uma oposição drástica entre os EUA e 
o Brasil, no que diz respeito a dois diferentes padrões de preconceito e de rela-
ções entre negros e brancos que teriam existido desde os seus primórdios. Segun-
do este autor, esta concepção terá de ser revista: “The assumption that ‘patterns 
of race’ are fi xed early and set in stone now seems ahistorical and essentialist” 
(Fredrickson, 2001: 6). Vários pesquisadores norte-americanos têm chamado a 
atenção para a importância da atuação dos tribunais no processo da construção 
da “linha de cor” nos EUA, especialmente no período pós-Abolição. I.H. López 
caracteriza esta transformação jurídico-social com a expressão “construção legal 
de raça” (López, 1996: 9, 118ff.). M. Frye Jacobson fala numa “epistemologia legal 
de raça” (1998: 226).
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nho rever algumas das raízes teórico-conceituais importan-
tes de uma outra tradição acadêmica. Sabe-se que a Antro-
pologia moderna (culturalismo, funcionalismo e estrutura-
lismo) se desenvolveu a partir de uma crítica, de um lado, às 
assim-chamadas “teorias raciais” e, de outro lado ao evolu-
cionismo clássico. Coube ao antropólogo F. Boas rebelar-se 
contra o determinismo racial – contra o “valor explicativo 
totalizante” que se atribuía ao fator “raça” nas análises dos 
grupos humanos. 

Boas, judeu-alemão imigrado nos EUA, empenhou-se 
pessoalmente no combate à discriminação dos negros na 
América do Norte e participou também ativamente de cam-
panhas contra a política anti-semita do Terceiro Reich. E 
foi no contexto da luta política contra o racismo nos EUA 
e o nazismo na Europa que Boas reivindicava uma separa-
ção conceitual rigorosa entre, de um lado, a “raça” (o âmbi-
to biológico) e, de outro lado, o mundo da “cultura”, ou 
melhor, das “culturas humanas”. 

Baseado em amplos estudos empíricos, Boas mostra 
não apenas a fragilidade das premissas dos métodos antro-
pométricos mas também a invalidade das tentativas de hie-
rarquizar “raças humanas”. No entanto, Boas não abdica do 
uso do conceito “raça” que, para ele, dizia respeito exclusi-
vamente ao âmbito da herança biológica. Ao mostrar que 
o mundo da biologia (isto é: a raça) não tem praticamente 
nenhuma infl uência sobre o desenvolvimento das cultu-
ras, Boas constrói (“conquista”) um “espaço próprio” para 
se pensar o “mundo da simbolização”. Podemos dizer que 
desta forma Boas, recorrendo a algumas idéias de fi lósofos 
alemães, como J.G. Herder (p. ex., cultura, entendida como 
a expressão do “espírito de um povo”), funda uma referên-
cia conceitual importantíssima para as teorias clássicas da 
Antropologia moderna.

Sua aluna e assistente R. Benedict seguia a separação 
conceitual entre “raça” e “cultura”, elaborada por seu 
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mestre. No seu livro Race: Science and Politics (1940), Bene-
dict faz veementes críticas a usos “incorretos” (indevidos) 
do conceito de “raça”, ao mesmo tempo em que afi rma 
enfaticamente a utilidade e a validade desta categoria. “A 
raça não é uma ‘superstição moderna’ como dizem alguns 
igualitários diletantes. É um fato”, escreve (Benedict, 
1987[1940]: 124). O problema começa, na visão desta 
antropóloga, quando as diferenças biológicas inegáveis são 
usadas como argumento para discriminar grupos huma-
nos. Segundo Benedict, esta atitude constitui uma “supers-
tição”, ou melhor, um dogma que condena um grupo pela 
sua natureza (pelas suas características físicas) a uma infe-
rioridade tida como inata.

O antropólogo britânico A. Montagu, radicado nos EUA, 
entendia – de forma semelhante a Benedict – o racismo como 
uma ideologia. Mas discordava de Benedict no que diz respei-
to à compreensão do fator “raça”. Para Montagu, diferente-
mente de Benedict, “raça” é um mito, um mito perigoso (cf. 
o título do seu livro publicado em 1942: Man’s most dangerous 
myth: the fallacy of race). Porque o próprio termo “raça”, dizia 
Montagu, já se baseia em concepções errôneas a respeito da 
realidade. Ele argumentava que são contextos sociais especí-
fi cos que dividem, segregam as pessoas em classes e castas e 
é exatamente nestas situações que a “raça” ganha força para 
explicar e justifi car as diferenças (Montagu, 1997: 43)15. 

Segundo este raciocínio, há uma relação intrínseca 
entre forças sociais que segregam e esquemas classifi cató-
rios que explicam esta segregação. Como para Montagu 
o signifi cado de uma palavra é a ação que ela produz, ele 
entende que a palavra “raça” já é – ela própria – um termo 

15. Montagu faz esta crítica, pensando na política do Terceiro Reich: “The belief 
in race, as in Nazi Germany, became a secular religion whose myths recreated rea-
lity”. E: “In a society that segregated people by caste and class, ‘race’ was the term 
that categorized the most visibly distinguishable groups of people” (1997: 43).
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racista. Não apenas porque constitui um erro de raciocínio 
e de análise da vida social, mas, diz Montagu, porque é uma 
ameaça à humanidade, uma vez que já causou catástrofes 
enormes, guerras e extermínios (: 46-47). No fundo, Monta-
gu argumenta aqui – seguindo refl exões teóricas que Boas 
tinha feito sobre a percepção de cores e de sons – que as 
classifi cações culturais agem sobre a maneira como as pes-
soas percebem a realidade e orientam a maneira como atu-
ar “de forma adequada” neste mundo. A proposta de Mon-
tagu de riscar a palavra “raça” do vocabulário (: 107) seria 
repetida posteriormente por outros cientistas16 e, inclusive, 
incorporada em documentos editados pela UNESCO: por 
exemplo, no texto Statement on race (1950), que foi elabora-
do como parte de uma ampla campanha contra o racismo e 
pelo respeito aos Direitos Humanos, e para o qual Montagu 
contribuiu de forma decisiva (como relator)17. No item 6 
deste texto, que foi publicado na renomada revista Man e 
posteriormente traduzido e editado em mais de 18 países, 
propõe-se explicitamente a substituição do conceito de raça 
por “grupo étnico”.

16. Já em 1935, Huxley e Haddon criticavam o uso da palavra “raça” e propunham 
substituí-lo por “grupo étnico”. No livro “Racism” (1938; manuscrito em alemão 
de 1933-1934), Hirschfeld tinha articulado a mesma proposta (cf. Miles, 1992: 58-
60; Fredrickson, 2004: 165). Já foi comentado que, mais recentemente, o sociólo-
go britânico Miles tem feito ataques explícitos ao conceito de raça: ele reconhece 
que, em muitos lugares, a idéia da raça continua tendo um papel importante no 
dia-a-dia das pessoas, mas, diz ele, isso não justifi ca usar “raça” como um conceito 
analítico. Ao contrário, Miles reivindica que os cientistas sociais deveriam se em-
penhar em desenvolver concepções teóricas que possibilitem “romper totalmente 
com a linguagem reifi cada do essencialismo biológico” (Miles e Torres, 1999: 33). 
É que, segundo ele, incorporar “raça” como conceito analítico ao discurso anti-
racista, contribuiria, em última instância, a promover a idéia de que raças existem, 
de fato, como categorias biológicas de pessoas. É dentro desta perspectiva que Mi-
les fez o seguinte apelo: “[race is] an idea that should be explicitly and consistently 
confi ned to the dustbin of analytically useless terms” (Miles, 1992: 97).

17. Participaram da formulação deste documento (“Statement on race”) vários 
antropólogos renomados da época, entre eles: C. Lévi-Strauss, M. Ginsberg, F. Fra-
zier, além de Montagu, a quem coube fazer a última revisão do texto.
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Argumenta-se que grupos nacionais, religiosos, geográ-
fi cos, lingüísticos e culturais não coincidem necessariamen-
te com “grupos raciais” e que os traços culturais destes gru-
pos não têm conexão genética intrínseca com traços raciais: 
“Because serious errors of this kind are habitually commit-
ted when the term ‘race’ is used in popular parlance, it 
would be better when speaking of human races to drop the 
term ‘race’ altogether and speak of ethnic groups” (UNES-
CO, TRC, 1952, p. 99)18. Percebe-se, portanto, que o esfor-
ço acadêmico-político de reduzir o conteúdo semântico do 
velho conceito modelar de raça à esfera biológico-genética, 
e de mostrar que “ódio racial” não é um sentimento inato 
do ser humano, e sim se baseia em “idéias cientifi camente 
falsas” e é “alimentado pela ignorância” (UNESCO, TRC, 
1952: 5), foi acompanhado pela propagação de novas idéias 
paradigmáticas a respeito das “diferenças humanas”: “grupo 
étnico” e “cultura(s)”.

Pode-se notar que as três grandes escolas da Antropolo-
gia moderna (culturalismo, funcionalismo, estruturalismo), 
que dominariam a Antropologia do século XX, comparti-
lham, com todas as diferenças que existem entre elas, esta 

18. Nem todo mundo concordou com esta posição. Num primeiro momento, al-
guns cientistas, sobretudo cientistas naturais, negaram-se a invalidar, totalmente, 
o conceito de raça (reduzir o conceito de raça a uma “entidade imaginada”) e 
propuseram uma espécie de “reforma” da idéia de raça. Geneticistas como Dunn 
e Dobzhanksy, que, aliás, tiveram participação decisiva na formulação de um se-
gundo documento da Unesco (“Statement on race and racial differences”, junho 
de 1951), admitiam a difi culdade de traçar limites claros entre grupos raciais, 
rejeitavam explicitamente “a velha noção de raça baseada na teoria de heredi-
tariedade de ‘sangue’”; no entanto, propuseram redefi nir a raça como “popula-
ções que diferem pela freqüência da ocorrência de determinado gene ou genes” 
(Dunn e Dobzhansky, 1946: 101; 110). Sabemos que, posteriormente, geneticistas 
como Jacquard, Cavalli-Sforza, Marshall e Templeton mostrariam que o conceito 
de “raça”, mesmo quando usado como uma categoria estritamente genética, não 
corresponde a nenhuma “realidade” observável no mundo da empiria (cf. tb. San-
tos e Maio, 2004). Assim, a própria genética proclamaria a invalidade do conceito 
de raça para descrever diferenças genéticas entre seres humanos (cf., p.ex., os 
estudos de Lewontin, 1972; Jacquard, 1978, Cavalli-Sforza, 1993; cf. também os 
estudos genéticos efetuados no Brasil por Sérgio Pena, 2000).
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base conceitual comum: ao romper com o biologismo e com 
os grandes modelos esquemáticos evolutivos do século XIX, 
criaram e solidifi caram uma noção sistêmica de cultura. Os 
antropólogos dedicar-se-iam ao estudo de padrões culturais 
ou estudariam funções sociais (culturais), ou ainda estrutu-
ras. Estabeleceu-se uma noção de cultura que insinua uni-
dade, coerência, estabilidade e homogeneidade de compor-
tamento e de pensamento dentro de um grupo específi co19. 
E, mais do que isto: as concepções objetivistas, embutidas 
nas três grandes tradições clássicas, sugerem também a exis-
tência de uma correlação intrínseca entre as fronteiras de 
um grupo (fronteiras étnicas) e fronteiras do mundo dos 
símbolos e valores (fronteiras culturais).

Não é de estranhar, portanto, que questões como “dinâ-
mica das relações sociais”, “confl ito” e “poder” não façam 
parte das monografi as clássicas em Antropologia. Refl exões 
teóricas sobre temas como estes começaram a ser desen-
volvidas relativamente tarde, num momento, aliás, em que 
as administrações coloniais enfrentavam sérios problemas 
com populações locais (cf., p.ex., os estudos de Evans-Pri-
tchard entre os Nuer). Mais tarde ainda, no fi nal da década 
de 1960 do século XX, aparece um novo conceito analítico 
importante que se estabeleceria lentamente no vocabulário 
antropológico. Pesquisadores como o norueguês Fredrik 
Barth sentiram que a idéia da “cultura” não dava conta de 
analisar todos os dinamismos que se observava no mundo 
empírico. Percebeu-se que, em muitos casos, as fronteiras 
das culturas não coincidiam com as fronteiras grupais. Ou 
seja, descobriu-se que é perfeitamente possível que grupos 
de pessoas compartilhem os mesmos “valores culturais” 
(que tenham a mesma língua, mesma religião etc.) e que, 
no entanto, “sintam-se” diferentes um do outro. Como é 

19. Cf. também as críticas mais recentes dos assim-chamados antropólogos (p.ex. 
Lutz e Abu-Lughod, Clifford).
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possível também que exista uma diferença “real” em termos 
de “produção cultural” sem que isto cause a formação de 
“identidades” diferentes.

Como um dos primeiros pesquisadores a fazer tal críti-
ca, Barth sustentou que o “grupo étnico” não deve ser vis-
to meramente como “um suporte de uma cultura específi -
ca” (“culture bearing unit”). Na introdução do livro Ethnic 
groups and boundaries (1969), Barth chama a atenção para o 
fato de que não são “diferenças objetivas” que fazem com 
que os seres humanos criem diferentes “grupos étnicos”. Ele 
mostra que são sempre apenas alguns signos, alguns “traços 
diacríticos” (p.ex., a linguagem, a vestimenta, o uso de pen-
teado específi co, ou, poderia ainda ser também a cor de 
pele)20 que são escolhidos como “emblemas de diferença”, 
enquanto outros traços são ignorados. E é por meio destes 
“emblemas de diferença”, por meio destes signos, que as 
pessoas constroem, afi rmam, frisam e exibem uma “identi-
dade comum”.

Mesmo que haja várias abordagens e vários usos dife-
rentes do conceito de “identidade”, pode-se afi rmar, acre-
dito eu, que, genericamente falando, a introdução da idéia 
da “identidade étnica” nas análises antropológicas tem per-
mitido pensar melhor o lado subjetivo dos processos socio-
culturais, uma vez que a noção de “identidade” direciona 
a análise para opções, para escolhas mais ou menos cons-
cientes dos indivíduos e dos grupos. Entretanto, chama a 
atenção a grande quantidade de abordagens teóricas que 
se propõem, por vezes de forma muito sofi sticada e ecléti-
ca, a explicar como “identidades étnicas” são construídas, 

20. Alguns autores, como T. Hylland Eriksen, diferenciam entre identidades mais 
ou menos “imperativas” e identidades escolhidas mais ou menos livremente. Mas 
mesmo no caso de processos de identifi cação mais impositivas (como exemplos, 
Eriksen cita identidades ligadas ao parentesco, à língua-mãe, à questão do gênero, 
idade), Eriksen destaca a possibilidade de negociações e de manipulações (1993: 
54ff.; 2004: 163).
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manipuladas, negociadas etc., sem, porém, incluir na sua 
fundamentação teórica, de forma explícita, questões liga-
das a “relações de poder”, desigualdade socioeconômica e 
discriminação.

Na sua livre-docência, a antropóloga alemã B. Beer ana-
lisa e critica que, desde a separação conceitual entre cultura 
e raça (primeiramente articulada por Boas), os antropólo-
gos começaram a abandonar o tema do racismo, muito caro 
a uma primeira geração de antropólogos, entregando este 
campo de pesquisa a outras áreas de conhecimento. Beer vê 
uma relação entre o abandono da refl exão sobre o racismo 
na sociedade ocidental e uma certa tabuização de alguns 
temas, como “etnocentrismo”, em estudos sobre sociedades 
não-ocidentais. Não tem sido de bom tom, diz ela, inves-
tigar se culturas não-ocidentais valorizam ou depreciam 
determinados fenótipos, determinadas tonalidades de pele, 
ou outras características físicas (Beer, 2002: 15). Pouco se 
discutiu a questão de aspectos físicos como possíveis “mar-
cadores de fronteiras” (“boundary markers”).

Tudo indica que a maneira como o conceito de raça foi 
“expurgado” da refl exão antropológica – fazendo-se ques-
tão de desqualifi car os velhos ideários ligados à “raça” como 
“erros”, “nonsense”, como “idéias falsas” etc.21 – tem contri-

21. Partindo de uma outra perspectiva teórica, Miles chama a atenção para o fato 
de que muitos dos estudos críticos do racismo têm se concentrado no estudo de 
textos científi cos, sem analisar como as representações são criadas e reproduzidas 
no cotidiano das pessoas. Segundo este autor, a redução do fenômeno do racismo 
a uma “falsa doutrina” (cf., p.ex., discurso assumido nos textos da UNESCO) faz 
com que se perca de vista que o racismo tem tanta efi cácia porque faz sentido para 
as pessoas que se apóiam nestas idéias (estereótipos) (Miles e Brown, 2004: 105). 
F. Harrison (1995) entende que, ao longo do séc. XX, ocorreu na pesquisa antro-
pológica um deslocamento do interesse da idéia de raça para a idéia de etnicida-
de: “Critiques of race as a biological concept led many anthropologists to adopt a
‘no-race’ position that was not adequately followed by research designed to answer 
the simple question: Why does racism continue to exist if there are no races in 
the natural world? With race ś decline as a conceptual and analytical category,
ethnicity, [...] became the master principle of classifi cation” (apud Beer 2002: 368).
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buído para o fato de que depois da Segunda Guerra Mun-
dial muitos estudos antropológicos tenham evitado abordar 
a relação entre “o físico” e “o cultural”22. Ou seja, pode-se 
concluir da argumentação de Beer que o fortalecimento das 
categorias analíticas de cultura, e posteriormente de identi-
dade (etnicidade), como esferas totalmente independentes 
de fatores biológicos, levou a maioria dos antropólogos a se 
distanciar do conceito de raça (“‘no race stance’ position”). 
E mais: desestimularia também a produção de conhecimen-
to teórico sobre o fenômeno do racismo.

Diferentemente da tradição da Sociologia das Relações 
Raciais que parte, nas suas considerações, da existência de 
dois grupos raciais, em muitos dos estudos desenvolvidos no 
Brasil, que se orientam pelos métodos e pelas concepções 
teóricas clássicas da Antropologia Social e Cultural, podemos 
perceber uma tendência de abordar as “relações raciais” a 
partir de um “estilo de vida brasileiro”, tido como único. 

Mesmo que o objetivo dos pesquisadores certamente 
não seja o de defender uma ideologia repressora, a prima-
zia atribuída ao mundo simbólico em detrimento de outros 
fatores lhes vale, por vezes, críticas bastante ácidas: elas vão 
desde acusações como a de reproduzir o pensamento de G. 
Freyre até imputações tais como a de defender privilégios 
dos brancos e difi cultar a implementação de medidas políti-
cas efetivas de combate ao racismo.

Não é por acaso que Freyre é lembrado freqüentemen-
te no calor do debate. Mesmo que este pensador não tenha 
cumprido completamente sua própria proposta metodoló-
gica de seguir Boas, ou seja, de deixar de lado hierarqui-
zações raciais/culturais e de diferenciar claramente entre 

22. Mais recentemente, podemos perceber uma certa recuperação desta temática sob 
a ótica dos estudos sobre a corporalidade que têm conseguido conquistar um espaço 
próprio dentro da Antropologia. No entanto, a maioria destes estudos são guiados 
por outras preocupações teóricas e dão um outro enfoque àquelas questões (poder, 
ideologia, discriminação) que estão no centro das pesquisas sobre o racismo.
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âmbito biológico e âmbito simbólico23, a inspiração boasia-
na ajudou Freyre a criar uma nova imagem, uma espécie 
de mito de origem de uma nova nação nos trópicos: em 
Casa grande e senzala, ele constrói os alicerces da idéia de 
que existe, de fato, uma “cultura brasileira”, produto de um 
amalgamento de diferentes “raças”/”culturas”, que consti-
tuiria a “essência” de uma nova nação.

Ao destacar as diferentes contribuições positivas das três 
“raças”/”culturas” fundadoras, e ao descrever tanto a casa 
grande e a senzala como as fi guras do senhor e do escra-
vo como “dualismos complementares”, Freyre não apenas 
recria e solidifi ca concepções essenciais da noção clássica 
de cultura (presente no culturalismo, mas também no fun-
cionalismo e estruturalismo), mas fundamenta, implicita-
mente, também, a famosa idéia da “democracia racial”24. 

Nesta imagem de uma – supostamente harmoniosa – 
fusão entre negros, brancos e índios (tanto em termos bio-
lógicos, como em termos culturais) não cabiam questiona-
mentos a respeito de relações de poder, confl itos de interes-
se ou ainda temas como exploração econômica. Não é um 
acaso que a “mestiçagem” ocupe um lugar central na argu-

23. Gilberto Freyre declarou-se expressamente seguidor das idéias de Boas, com 
quem teve aulas na Universidade de Columbia. No prefácio (primeira edição) de 
sua obra-prima, Casa-grande & senzala (1933), Freyre afi rma que a diferenciação 
conceitual boasiana entre raça e cultura, “entre os efeitos de relações puramen-
te genéticas e os de infl uências sociais, de herança cultural e do meio” (Freyre, 
1992: XLVII, XLVIII), constituiriam a orientação teórica de suas refl exões: “Neste 
critério de diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta todo o plano 
deste ensaio”, escreve (: XLVIII). Freyre não abriu, porém, mão totalmente de 
concepções hierarquizadas no que diz respeito à análise das diferenças humanas. 
Assim, ele fala freqüentemente de “raças chamadas superiores”, “raças chamadas 
inferiores”, mas também de “culturas adiantadas”, “povos atrasados” etc. (p. ex. 
1992: 109, 189). Cf. ainda a seguinte frase: “A formação brasileira foi benefi ciada 
pelo melhor da cultura negra da África, absorvendo elementos por assim dizer de 
elite que faltaram na mesma proporção ao Sul dos Estados Unidos” (: 299, 300).

24. Embora Freyre não tenha cunhado o termo de “democracia racial” (cf. tb. 
Guimarães, 2002: 141ff.) e concepções parecidas já tenham sido articuladas antes 
dele no discurso abolicionista (p.ex., Nabuco), ele foi certamente o cientista que 
mais contribuiu para consolidar e divulgar este ideário.
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mentação deste autor. A mestiçagem teria cumprido uma 
espécie de “ponte” capaz de aplainar e superar os desajustes 
entre negros, brancos e índios e, desta forma, teria viabili-
zado a formação da “nação/cultura brasileira”. Assim, na 
análise de Freyre, o mestiço aparece quase como uma prova 
da – postulada – convivência harmoniosa entre as raças.

Dentro desta perspectiva, Freyre criticava veemen-
temente, ainda no fi nal da década de 1970, não apenas a 
reintrodução dos itens de cor nas pesquisas demográfi cas 
do IBGE, mas também a formação de movimentos negros. 
Freyre pronunciava-se veementemente contra a idéia de 
que existisse “um ‘negro brasileiro’ à parte da comunidade 
nacional brasileira”, como, segundo ele, diziam os militan-
tes negros nos seus protestos. É que para ele a miscigenação 
ocorrida neste país era tão intensa que se tornava impossível 
enquadrar as pessoas “em dois ou três ou quatro categorias 
fi xas” (Folha de S.Paulo, 6.5.1979 e 5.12.1979). Afi rmar a exis-
tência de um grupo negro autônomo ia contra a construção 
analítica de Freyre que apostava na consolidação de uma 
“meta-raça” que o autor via diretamente ligada à existência 
de um “etos” (cultura) brasileiro próprio, concebido como 
uma espécie de totalidade orgânica, uma entidade coesa e 
homogênea.

Em vários discursos que comentam o projeto de “cotas 
para negros” com preocupação, alertando para um possível 
acirramento de confl itos entre brancos e negros e/ou con-
denando abertamente esta medida política, podemos perce-
ber não exatamente uma cópia do discurso de Freyre, mas 
igualmente uma tendência de privilegiar, na argumentação, o 
mundo simbólico em detrimento da questão da desigualdade 
social. E pode-se verifi car também uma tendência de subordi-
nar a análise de “categorias identitárias” (categorias que tradu-
zem “pertencimento” e “delimitações grupais”) – e, com isto 
também, as relações entre os grupos – à existência de um “etos 
específi co” que seria incorporado por todos os brasileiros. 



Andreas Hofbauer

Lua Nova, São Paulo, 68: 9-56, 2006

37

Ao comparar a questão racial no Brasil com a situação 
nos EUA, R. Da Matta, que não se pronunciou contra o pro-
jeto de cotas, mas cujas idéias têm sustentado o discurso anti-
cotista, afi rma, entre outras coisas, o seguinte: “O problema 
básico [...] – sem o qual a questão racial não pode ser enten-
dida –, jaz no estilo cultural por meio do qual as duas socie-
dades elaboram, constroem e lidam com as suas diferenças” 
(Da Matta, 1997: 71-72). Da Matta chama ainda a atenção 
para o fato de que, diferentemente do sistema racial bipolar 
dos EUA, que defi ne o mestiço como “negro”, no Brasil as 
relações sociais são dominadas por “uma ideologia de mistu-
ra e ambigüidade” que faz com que o mestiço simbolize “inte-
gração”. E usa conceitos como “insegurança classifi catória” e 
“indeterminação étnica” para explicar o fato que, no Brasil, 
“[p]essoas fi cam ‘brancas’ ou ‘negras’ de acordo com suas 
atitudes, sucesso e, sobretudo, relacionamentos” (: 72-73).

O modo como categorias-chave como “negro”, “bran-
co”, “raça” etc. são tratados em trabalhos de cunho antro-
pológico que se propõem a abordar a questão racial revela, 
a meu ver, a força de referenciais teóricas clássicas – sobre-
tudo do estruturalismo lévi-straussiano. Fala-se, nestes estu-
dos, correntemente de “sistemas classifi catórios”, cuja ori-
gem raras vezes é explicada e cujo “funcionamento” é anali-
sado freqüentemente numa esfera que se localiza além dos 
processos históricos concretos e além das preocupações e 
intenções subjetivas dos vários agentes sociais. Argumenta-
se que existe no Brasil algo como uma “estrutura” própria 
(um sistema classifi catório25) ou um “etos” que privilegia os 

25. Termos como “sistema de classifi cação (da cor)” aparecem também nas re-
fl exões de outros estudiosos da questão racial, como nos trabalhos de Da Matta 
(1997: 71), de L. Schwarcz (1995: 60), mas também naqueles de L. Sansone (1996: 
169) cuja orientação conceitual-teórica certamente não segue modelos antropoló-
gicos clássicos. No seu mais recente livro Negritude sem etnicidade (2004), Sansone 
busca desenvolver novos caminhos teóricos, inspirados nos Cultural Studies, para 
analisar a questão racial no Brasil.
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meios-tons e as ambivalências e que rejeita fronteiras rígidas 
entre “branco” e “negro”. 

Assim, nas refl exões de Y. Maggie, por exemplo, as dife-
rentes denominações de cor tendem a ser tratadas como 
signifi cantes que apontam para uma estrutura profunda, 
uma espécie de “lógica oculta” que se expressaria na “cul-
tura brasileira”, como se pode perceber na seguinte passa-
gem: “Essa categoria [moreno] é como uma chave para se 
falar em cor e raça sem falar de cor e raça, pois moreno 
contém em si mesmo tanto cor, como ausência de cor [...]. 
Moreno contém em si o gradiente, a oposição negro/bran-
co e a oposição preto/branco. Ela é a categoria que por 
excelência fala do nosso modo particular cotidiano de falar 
nas raças e nas oposições, sem falar delas” (Maggie, 1996: 
231-232)26. 

A perspectiva objetivista embutida na tradição estrutu-
ralista clássica não estimula indagações a respeito de inten-
cionalidades subjetivas ligadas ao uso das categorias ou 
ainda a respeito de transformações e variações semânticas 
dos conceitos que se manifestam em meio a confl itos de 
interesses. Trabalhos estruturalistas clássicos tendem a não 
explorar a dimensão política que o conceito de identidade 
oferece, uma vez que privilegiam o esforço de “decodifi ca-

26. Ou ainda: “O moreno é a metonímia por excelência porque o termo pode ser 
usado para falar dos três domínios de classifi cação. Moreno é preto, mas também 
branco de cabelo escuro. Moreno é preto, mas também pardo ou preto mais claro. 
A categoria moreno revela também a cultura” (Maggie, 1996: 233). Cf. também 
como L. Schwarcz analisa a categoria de mestiço: “O mestiço surge, dessa maneira, 
constantemente reinvestido como espaço da ambigüidade, suporte de represen-
tações. Intermediário entre negro e branco, o mestiço talvez seja mesmo uma ca-
tegoria ‘boa para pensar’”. E continua: “Parafraseando o modelo de Lévi-Strauss, 
seria possível fazer um paralelo entre o mestiço e certos animais considerados tabu 
em suas sociedades. No sistema de classifi cação de tais culturas, esses animais ocu-
pam um lugar sempre intermediário, que põe em risco uma certa ordem que os 
orienta (Lévi-Strauss, 1970). Com efeito, pensado como um problema, como um 
fator de degeneração da raça, no fi nal do século XIX, eis que o mestiço é reinven-
tado nos anos 30 como produto nacional [...]” (Schwarcz, 1995: 60).
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ção gramatical” que visa a estabelecer relações lógicas no 
plano da estrutura27.

Antropólogos importantes da atualidade, como Da 
Matta, mas também Fry ou ainda L. Schwarcz, costumam 
dizer que, mesmo que o “mito da democracia racial” não 
corresponda à realidade, este mito – por si só – constitui um
ideal, um valor social para a maioria da população brasileira. 
Por isso, segundo Schwarcz, por exemplo, não adianta, não 
basta “desmascarar” a “democracia racial” como uma “fal-
sa ideologia”, como teria feito Florestan Fernandes e seus 
seguidores. É preciso “levar a sério” os mitos (cf. Schwarcz, 
1998: 236; Fry, 1995-1996: 134). É que, segundo Schwarcz, 
“a oportunidade do mito se mantém, para além de sua des-
construção racional, o que faz com que, mesmo reconhe-
cendo a existência do preconceito, no Brasil, a idéia de har-
monia racial se imponha aos dados e à própria consciência 
da discriminação” (Schwarcz, 1999: 309)28. E noutro lugar: 
“O ‘mito da democracia racial’, como bom mito, contém 
distorções na igualdade absoluta que anuncia, mas possui 
verdades parciais ao indicar uma singularidade no relacio-
namento entre as raças” (Schwarcz, 1996: 154).

Refl exões antropológicas como estas têm oferecido pis-
tas importantes para se entender melhor a dinâmica e as 
ambigüidades que marcam a questão complexa das iden-

27. Num seminário sobre “Identidade”, em 1977, Lévi-Strauss desqualifi cou, até 
certo ponto, a importância da questão da identidade. Ele não nega que possa ser 
útil usar o conceito para “explicar um certo número de coisas”; mas, segundo ele, 
não contribui para a análise estrutural. Diz o pensador francês: “[...] L’identité 
est une sorte de foyer virtuel auquel il nous est indispensable de nous référer 
pour expliquer un certain nobre de choses, mais sans qu’il ait jamais d’existence 
réelle”. E: “[...] je me demande jusqu’ à quel point cette unité que l’on postule 
correspond d’une façon quelconque à quelque chose de réel” (Lévi-Strauss, 1977: 
331-332).

28. Schwarcz refere-se aqui explicitamente às idéias de Lévi-Strauss, quando diz: 
“[...] tomando os termos de Lévi-Strauss, [poderíamos] dizer que o mito se exte-
nua sem por isso desaparecer” (Schwarcz, 1999: 309).
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tidades no Brasil. Mas, ao tratar “categorias identitárias” 
como signifi cantes de estruturas ocultas, tende-se, freqüen-
temente, a esvaziar a semântica política das categorias-chave 
em questão (negro, branco, raça etc.). Na medida em que 
não se procura estabelecer relações (funcionais ou causais) 
entre “estruturas”, “sistemas classifi catórios”, de um lado, e 
outros dados importantes (tais como relações econômicas 
e de poder) da vida social, torna-se difícil desenvolver uma 
análise da discriminação racial que não esteja diretamente 
vinculada ou permeada pelo imaginário contido nos “mitos 
sociais”. Ou seja, na medida em que as análises tendem a 
abordar a construção da(s) diferença(s) separadamente da 
construção da desigualdade, elas correm o perigo de se 
transformar em discursos justifi catórios dos mitos sociais. 

Assim, antropólogos renomados, como Maggie e Fry, 
têm argumentado nas suas críticas veementes contra a 
implantação de cotas em universidades públicas que medi-
das como estas ameaçam a maneira como os brasileiros pen-
sam as diferenças. E ainda pior: trazem em si o potencial de 
introduzir o confl ito racial na sociedade29. “As conseqüên-

29. “Introduzindo o racismo” é o título que Fry deu a um artigo em que o autor re-
fl ete sobre as possíveis consequências do “projeto de cotas” (O Globo, 21/03/2003). 
O historiador R. Pinto de Góes (UERJ) avalia também que o projeto de “cotas para 
negros” rompe com uma longa tradição jurídica. Ele afi rma que as Constituições 
brasileiras (inclusive, a última de 1988) referem-se à “raça” exclusivamente para 
desqualifi car esta idéia. E entende que o Estatuto da Igualdade Racial (no qual a 
implementação de cotas está previsto) “legitima a idéia de raça como um critério 
de distinção entre as pessoas, e isto”, diz Góes, “é racismo” (Jornal da Globo News, 
26/03/2004). Góes, como também M. Grin, reagiram fortemente à introdução 
de uma comissão de peritos que deve averiguar o pertencimento ao “grupo racial 
negro” no vestibular da UnB, chamando-a de “tribunal de pureza racial” (Góes, 
apud O Estado de São Paulo, 13/04/2004; Grin: entrevista dada para o Jornal da 
Globo News, 26.3.2004). Ao mesmo tempo, Góes nega que, na história do Brasil, o 
racismo tenha sido “um elemento estrutural na recriação da desigualdade”. Ele 
reconhece apenas a existência de atitudes racistas individuais (“sempre haverá 
pessoas pouco razoáveis”). Baseado em seus estudos históricos e comparando o 
caso dos EUA com aquele do Brasil, Góes avalia que “a escravidão no Brasil não 
possuía a mesma conotação racial que possuía nos Estados Unidos”. Não precisava 
ser branco para ser senhor de escravo, analisa o historiador. “Talvez por isso lá 
existe um problema racial, e aqui não” (O Globo, 14.12.2001).
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cias do sistema de cotas são muito danosas para nossa cul-
tura, que baseia nossa identidade na mistura”, afi rma Mag-
gie numa entrevista concedida à Folha Dirigida, em 2002. E 
continua: “Isso vai mudar radicalmente, no momento em 
que você pode ganhar coisas se defi nindo como negro, você 
não vai querer ser misturado. A disputa entre negros e bran-
cos vai aumentar. Outro problema que vejo é que ela marca 
a pessoa para o resto da vida. Ela [a pessoa] entrou pela 
reserva e não no vestibular como todo mundo, que era o 
grande trunfo dos vestibulandos negros e carentes” (Folha 
Dirigida, 17.9.2002).

Num artigo escrito conjuntamente, que se baseia na 
análise de opiniões expressas em cartas de leitores publi-
cadas no jornal O Globo, Maggie e Fry são muito enfáticos 
em afi rmar que a política de ações afi rmativas provocará 
um rompimento com “o a-racismo e anti-racismo tradicio-
nais” (Maggie e Fry, 2002: 94, 96). Não é que estes autores 
não reconheçam que exista um “problema racial” no Bra-
sil. Usam freqüentemente até o mesmo termo – “racismo” 
– para se referir a esta problemática. 

Agora, essa aparente contradição (ou confusão no uso 
dos termos) pode ter a ver também com uma certa despoliti-
zação presente na maneira como a questão da diferença tem 
sido abordada pelas teorias clássicas em Antropologia, como 
tentei argumentar acima. De um lado, assume-se aqui, impli-
citamente, uma “concepção ortodoxa” (clássica) de racismo, 
tal qual fora formulada a partir da década de 1930 e poste-
riormente divulgada pela UNESCO em vários documentos, 
que não corresponde e nunca correspondeu inteiramente 
aos processos e mecanismos discriminatórios no Brasil, sem, 
porém, chamar a atenção para o contexto histórico em que o 
conteúdo desse conceito foi elaborado; e, de outro lado, não 
se problematiza o que seria o “racismo brasileiro”.

Maggie e Fry entendem que a implantação de “cotas 
para negros” promove a idéia de que existem raças. Afi r-
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mam que “um sistema de cotas implica logicamente a cria-
ção de duas categorias ‘raciais’” (Maggie e Fry, 2002: 98), 
o que para eles é sinônimo de promoção do racismo. E a 
rejeição dos dois antropólogos é categórica: “Não se vence 
o racismo celebrando o conceito ‘raça’, sem o qual, evidente-
mente, o racismo não pode existir” (: 106, grifo meu).

Numa entrevista ao jornal A Favela, esta postura de Fry 
torna-se ainda mais clara. Quando o entrevistador questio-
na se a posição do antropólogo sugere “que é melhor não 
mexer no problema”, Fry responde da seguinte maneira: 
“Eu não disse isso. É claro que o Brasil precisa enfrentar 
o seu racismo. E é bom defi nir o que é racismo. Não é a 
desigualdade racial. É a crença na existência de diferenças 
morais e intelectuais baseadas na aparência física. É preci-
so combater a crença de que existem raças e de que umas 
raças são superiores às outras. Se adotar um vestibular espe-
cial para negros, o Brasil estará ofi cializando o reconheci-
mento de raças” (A Favela, 04/09/2001). Chama a atenção 
o fato de que Fry faz questão de dissociar “fatos concretos” 
(a desigualdade) do “mundo das idéias” (ou de ideologias) 
para defi nir o que ele entende como racismo. E a ênfase 
recai sobre a produção do ideário e não sobre a realidade 
discriminatória.

Considerações sobre o racismo
Para situarmos melhor afi rmações como essas no debate 
acadêmico, parece-me importante lembrar as análises de 
Miles e de P.-A. Taguieff, teóricos da questão do racismo, 
que chamaram a atenção para o contexto em que o conceito 
de racismo foi cunhado. Eles mostraram que o termo “racis-
mo” surgiu apenas na década 30 do século XX, e serviu, ini-
cialmente, muito mais como um “conceito de luta” do que 
como um “instrumento analítico” (cf. Taguieff, 1998: 227 
e Miles, 1992: 58-59). Sua propagação visava a denunciar 
formas específi cas de discriminação que se pautavam por 
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leis específi cas e por concepções biologizadas de raça (em 
primeiro lugar, a “política racial” do regime nazista).

Esta concepção de racismo seria, posteriormente, 
amplamente discutida e continua sendo objeto de dis-
córdias acadêmicas. Assim, vários especialistas no assunto 
têm optado por um “uso dilatado” do conceito para poder 
incluir formas de discriminação que não se prendem dire-
tamente à noção biologizada de raça. Há também um 
debate acadêmico de longa data a respeito da origem, da 
delimitação histórica desse fenômeno social. Um grande 
número de autores, como R. Sanjek, entendem o racismo 
como uma “invenção” européia, vinculada ao colonialismo 
e ao desenvolvimento da escravidão moderna (cf. Beer, 
2002: 46, 54). Alguns autores afi rmam explicitamente que 
antes do século XV não teria existido uma “consciência 
racial” (p.ex., Linton – in Beer, 2002: 258)30.

Já faz algum tempo que vários pesquisadores chamaram 
a atenção para o fato de que, sobretudo no contexto euro-
peu, idéias como “raças biologizadas” são cada vez menos 
usadas para justifi car atos discriminatórios. Assim, a “Nova 
Direita” na França e outros grupos xenófobos na Europa 
têm reivindicado a introdução de direitos específi cos para 
preservar a “cultura nacional” e a “identidade nacional”, 

30. Pierre L. van den Berghe critica o fato de que, com o decorrer do tempo, o 
conceito do racismo teria sido tão “dilatado” (expandido) que teria perdido seu 
valor analítico (in: Beer, 2002: 323). Para pesquisadores como Sanjek (in: Beer, 
2002: 54), racismo existe, stricto sensu, apenas naquelas sociedades onde as pessoas 
acreditam na existência de “raças biológicas”, onde há uma ideologia que divide 
os seres humanos em grupos biologicamente diferentes – ou seja, para estes au-
tores, o surgimento do racismo pode ser datado na história do mundo ocidental. 
Miles defende um “uso dilatado” da idéia de “construção de raças” (que ele de-
nomina de “racialização” e entende como um processo de classifi cação) que não 
se prende obrigatoriamente ao uso explícito, ou seja, à presença da categoria de 
“raça”. Ele argumenta que, já na Antigüidade – ou seja, antes da introdução da 
idéia de raça – referências a características fenotípicas e a cores de pele eram usa-
das como “signifi cantes” para constituir “coletividades” (para “construir grupos”) 
(Miles, 1992: 100). 
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sem fazer nenhuma referência ao conceito de raça. Taguieff
(1998: 236, 237) chamou a atenção para o fato de que a 
literatura político-fi losófi ca das Nouvelles Droites tem usado 
citações de autores como Lévi-Strauss e Dumont para legi-
timar suas refl exões (p.ex.: a idéia da “irredutibilidade dos 
particularismos culturais”).

Ou seja, percebe-se que a aplicação da crença na exis-
tência de uma “cultura” e/ou de uma “identidade” particu-
lar, entendida como a essência de um povo, pode surtir os 
mesmos efeitos, ou, no mínimo, efeitos bem semelhantes 
no que diz respeito a processos de discriminação e de exclu-
são. Este dado foi percebido por vários pesquisadores que 
responderam à nova situação com a criação de uma série 
de neologismos que, para alguns, podem parecer um novo 
movimento que visa a dilatar a concepção clássica do racis-
mo: Balibar criou o conceito de “racismo sem raças”, e usa 
também o termo “neo-racismo” (este último tem sido usado 
também por Castles); Fanon, e recentemente também Hall, 
fala em “racismo cultural”; Essed cunhou o termo “etnicis-
mo racial”; e Taguieff propôs o conceito “racismo diferen-
cial” (cf. tb. Zerger, 1997: 84).

Mais recentemente, Beer mostrou que muitas sociedades 
não-ocidentais “usam” também características físicas específi -
cas para criar classifi cações e, inclusive, para justifi car hierar-
quizações sociais. Pautada por esta análise, Beer reivindica 
que tais fenômenos deveriam ser entendidos também como 
“construções de raças”, ou seja, como formas de racismo. 
Beer localiza, portanto, uma postura etnocêntrica na maioria 
dos estudos sobre a questão. No entender dela, seria essa a 
razão da consolidação de um paradigma de análise que afi r-
ma que “racismo” é uma invenção do colonialismo europeu 
(Beer, 2002: 267). Segundo ela, seria mais frutífero e mais 
“adequado” procurar a fonte do racismo no fenômeno da 
dominação, do poder e – deste modo – ver o colonialismo 
como uma forma específi ca desse padrão mais genérico.



Andreas Hofbauer

Lua Nova, São Paulo, 68: 9-56, 2006

45

Questionamentos como esses a respeito da defi nição do 
racismo valem também para o contexto brasileiro. Se partir-
mos das defi nições da UNESCO (acima), como aparente-
mente autores como Schwarcz, Maggie, Fry, Góes e outros 
fazem, será de fato difícil detectar, de forma clara, quando 
e de que maneira esse fenômeno se instaurou no Brasil. E a 
proposta da implantação de “cotas para negros” pode apa-
recer como uma “medida racista”.

É que, como sabemos, durante os primeiros séculos 
da colonização, a importação de escravos foi sustentada 
por um discurso de teor basicamente religioso que desco-
nhecia a categoria de raça. Africanos e seus descendentes 
eram explorados e discriminados sem serem transforma-
dos numa “raça” stricto sensu (cf. o discurso jesuítico que 
propagava o tráfi co como um “resgate”, ou seja, como uma 
operação que, segundo eles, visava a “salvar as almas” de 
“gentes enegrecidas”; Hofbauer, 2003: 70-76). Quando o 
uso do conceito de raça se estabeleceu no Brasil (no lin-
guajar da elite e também nas camadas populares), a força 
do ideário do branqueamento (e a ausência de leis segre-
gacionistas) fi zeram com que categorias como “negro”, 
“branco” e “raça negra”, “raça branca” continuassem a ser 
tratadas, aparentemente não apenas pelo discurso domi-
nante, como noções não totalmente (coerentemente) 
“essencializadas”.

Agora, não se trata aqui de achar a “melhor”, a “mais 
correta” defi nição de racismo ou de delimitá-lo de outros 
fenômenos semelhantes. Concordo com o fi lósofo e soci-
ólogo alemão Wulf Hund, que reivindica que o fenômeno 
do racismo não pode ser defi nido de forma abstrata, mas 
tem de ser analisado e captado, caso a caso, numa pers-
pectiva histórica. Ao criticar que, no debate internacio-
nal atual, tem-se gastado muita energia em tentativas de 
defi nir o fenômeno do racismo (Hund, 2003: 12, 19), ele 
afi rma: 
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“On that score there is ‘a lack of historical refl exivity’ not 
only ‘about the historical background to the emergence of 
modern racism’ [...]. It is about racism in general. Up to a 
point this is a theoretical problem. Far too many studies are 
concerned with defi nitions. Yet ideas cannot be defi ned, 
they have to be evolved historically” (: 19).

Na medida em que conceitos como “raça”, “negro”, 
“branco” atuam como categorias de inclusão e exclusão, 
que remetem também a concepções de mundo, parece-me 
importante concebê-los como parte integrante e importan-
te das “histórias particulares da discriminação” e deve-se 
analisá-los, portanto, dentro de seus contextos econômicos, 
históricos e sociais específi cos. É preciso estudar como se 
conjugam ideologias, discursos, concepções do mundo (e 
não apenas os ideários da elite) e condições econômicas e 
sociais e, desta forma, abordar a problemática da “desigual-
dade social” e a questão das “especifi cidades simbólicas/cul-
turais” numa perspectiva integrada. 

Numa abordagem que procura evitar o risco de promo-
ver concepções essencializadas do mundo (ou de “grupos 
raciais” ou de “mundos simbólicos”) e se propõe a servir 
também como uma “crítica cultural/social”, não me parece 
muito adequado tratar a desigualdade sem levar em conside-
ração a diferença, ou vice-versa. É que a força (a “essência”) 
do fenômeno que poderíamos chamar de racismo provém 
provavelmente da maneira como concretudes e ideários se 
entrelaçam, ou seja, como “desigualdade real” e “diferen-
ça simbólica” são produzidas, articuladas e mescladas pelos 
atores sociais.

Epílogo: levando críticas sérias a sério
Não tendo a pretensão de aprofundar a refl exão sobre polí-
ticas multiculturalistas e ações afi rmativas em si – o que não 
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é objetivo explícito deste pequeno ensaio – quero apenas 
chamar a atenção para algumas questões de fundo que me 
parecem relevantes. É importante estarmos conscientes do 
contexto diante do qual fazemos as nossas análises e desen-
volvemos nossas reivindicações políticas. Constatamos hoje, 
no mundo inteiro, o avanço de forças econômicas que ten-
dem a desestabilizar velhas estruturas sociais (e culturais) e 
põem em xeque várias das velhas funções e dos compromis-
sos sociais tradicionais que o Estado-Nação tem se proposto 
a cumprir desde as revoluções burguesas.

Assim, em muitos países do mundo (sobretudo naqueles 
chamados “desenvolvidos”), o Estado começou a abandonar 
áreas sociais fulcrais, como a saúde e a educação, delegan-
do-as à iniciativa privada; em muitos outros (naqueles fre-
qüentemente chamados “em desenvolvimento”), o Estado, 
no fundo, nunca conseguiu cumprir satisfatoriamente com 
esta sua promessa. Parece que o enfraquecimento do Esta-
do nacional e suas instituições representativas clássicas faz 
com que, cada vez mais, as pessoas se articulem em “grupos 
de pressão”, uns competindo com os outros, para obter cer-
tos “benefícios” que antigamente eram tidos como garantias 
sociais do cidadão. 

Em várias partes do mundo, as recentes desestabiliza-
ções no plano da organização social, provocadas, em boa 
parte, por políticas econômicas neoliberais de cunho fun-
damentalista, têm sido respondidas com fundamentalismos 
de ordem étnico-religiosa: diante do desmoronamento de 
velhas supra-estruturas e de antigas garantias, certezas e 
idéias, as pessoas voltam-se para aquilo que acreditam ainda 
ser “essencialmente seu” – uma espécie de autodefesa arti-
culada como uma resposta, de certo modo, sistêmica a inse-
guranças geradas pelas drásticas transformações econômi-
cas e sociais que têm ocorrido em todo o globo. No mundo 
inteiro, podemos perceber hoje processos de etnicização, 
erupções de xenofobia e, conseqüentemente, confl itos béli-



Ações afi rmativas e o debate sobre racismo no Brasil

Lua Nova, São Paulo, 68: 9-56, 2006

48

cos e até genocídios. Penso que um discurso reivindicató-
rio crítico que vise, com plena justeza, à implementação de 
políticas específi cas para aqueles historicamente desprivile-
giados deve ter em mente esse contexto global e delimitar-
se claramente de posturas fundamentalistas e xenófobas. 
Deve-se, sim, a meu ver, ser levado a cabo um esforço para 
“marcar a diferença”.

Num estudo recente, G. Baumann fez as seguintes pon-
derações sobre projetos multiculturalistas que tendem a se 
transformar em políticas de afi rmação de identidades: a 
idéia das Ações Afi rmativas surgiu inicialmente, segundo 
ele, para afi rmar o igual acesso a direitos civis, buscando, 
desta maneira, retifi car injustiças históricas. No entanto, 
percebe-se hoje que em muitos lugares do mundo Ações 
Afi rmativas contribuíram para afi rmar não a crença nos 
direitos civis, mas a crença nas comunidades étnicas e reli-
giosas e no direito de cada uma delas determinar o seu pró-
prio destino. Isto não quer dizer que devamos nos opor a 
qualquer tentativa de implementar Ações Afi rmativas. Mas, 
diz Baumann, temos de ter clareza de que os direitos civis e 
os direitos comunitários seguem lógicas diferentes e até cer-
to ponto excludentes. Enquanto os direitos civis excluem 
estrangeiros, direitos étnicos excluem aqueles considerados 
“não-étnicos” ou “semi-étnicos”. O perigo consiste, segundo 
Baumann, no fato de muitos líderes étnicos (e/ou religio-
sos) tratarem, nas suas atividades políticas, os dois tipos de 
direitos como basicamente iguais. Mesmo que haja razões 
compreensíveis para eles agirem desta forma, esta atitude 
tende a causar resultados paradoxais e contraproducentes 
(Baumann, 1999: 4, 9-10).

A maioria dos projetos multiculturalistas baseia-se, em 
termos teóricos, de forma explícita ou implícita, nas refl e-
xões de C. Taylor e/ou de W. Kymlicka, os quais, como foi 
mostrado por vários pesquisadores, recorrem a concepções 
de identidade e de cultura que a Antropologia moderna 
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abandonou há várias décadas31. Assim A. Reckwitz critica o 
fato de que uma concepção de cultura inspirada no “mode-
lo de bola” (Herder, mas também Boas) que frisa a delimi-
tação para fora e, ao mesmo tempo, a homogeneidade para 
dentro, não condiz simplesmente com as experiências de 
vida das pessoas. Segundo este sociólogo, autor de vários 
trabalhos sobre “teoria cultural”, o normativismo preponde-
rante nas refl exões teóricas de Taylor e de Kymlicka presta-
se pouco para o desenvolvimento de uma análise sociocul-
tural adequada do mundo atual (Reckwitz, 2000: 503; 2001; 
cf. tb. Vermeulen e Slijper, 2000). O fato de as teorias nor-
mativas multiculturalistas deixarem de (ou até rejeitarem) 
diferenciar claramente entre cultura e etnicidade foi classi-
fi cado por Appiah (1997) de o mal-entendido multicultura-
lista (“the multiculturalist misunderstanding”).

T. Hylland Eriksen, especialista em assuntos relacio-
nados a etnicidade e globalização, concorda com esta ava-
liação crítica das premissas teóricas quando aponta para o 
seguinte problema: o direito à diferença, da maneira como 
projetos multiculturalistas o têm propagado, costuma não 
contemplar o direito a não assumir uma identidade étnica 
específi ca ou de optar por mais de uma ao mesmo tempo 
ou ainda de preferir e viver formas híbridas. E faz o seguin-
te alerta: “Uma epistemologia que baseia a qualidade de 
vida do indivíduo na ‘cultura’ desta pessoa não pavimenta 
o caminho para mais tolerância, mais respeito e para um 
‘ecumenismo global’” (2002: 135-136). 

Isso não signifi ca que devamos descartar qualquer 
projeto de ação afi rmativa, como têm argumentado vários 
autores preocupados com a essencialização das diferenças 

31. Infelizmente, não há espaço para aprofundar os debates sobre cultura e etni-
cidade, as refl exões e inovações teóricas (inclusive, reivindicações de abandonar o 
conceito de cultura) que surgiram na Antropologia e em disciplinas afi ns, desde 
os trabalhos clássicos de C. Geertz.
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que políticas identitárias possam promover. Mas parece-me 
que está na hora de despedirmo-nos de concepções analí-
ticas e de linguagens que evocam tais “essencializações”, 
inclusive porque estas freqüentemente trazem consigo o 
perigo de fomentar contra-reações maniqueístas que acir-
ram ainda mais atitudes racistas. E mais: é preciso investir 
na refl exão teórica, buscando modos mais adequados para 
pensarmos as diferenças humanas e maneiras politicamen-
te mais acertadas para enfrentarmos as diferentes formas 
de discriminação. Se os estudos culturais e pós-coloniais 
e as refl exões sobre transculturalidade e transdiferença 
não conseguiram certamente resolver a maioria dos pro-
blemas, podemos contudo admitir que têm apontado para 
questões pertinentes.

Para reivindicarmos políticas de combate à discrimina-
ção racial, não é necessário, como alegam alguns, recorrer-
mos a “categorias fechadas” de raça/cor. É preciso compro-
var e denunciar o racismo existente. Em vez de desclassifi -
carmos vozes que alertam para o perigo da essencialização 
das identidades raciais/de cor (tachando-as de reacionárias, 
anti-negras etc.), parece-me intelectualmente e moralmente 
mais sincero – e, pensando no sucesso do projeto, mais pro-
missor – optarmos por um outro caminho: o de não escon-
der perigos e incertezas que projetos políticos, tais como as 
cotas, podem ocasionar, mas encará-los e problematizá-los 
abertamente como algo que faz parte de um experimento 
democrático legítimo. Ninguém pode prever os desdobra-
mentos que a implementação de programas de ação afi rma-
tiva acarretará (p. ex., se irá se fortalecer uma tendência de 
sensibilização e de conscientização da população brasileira 
para com a problemática da discriminação e/ou se ocorre-
rá uma “contra-reação” que poderá impulsionar um acirra-
mento de atos discriminatórios).

Penso que, ao transformar o racismo em objeto de 
comentários cotidianos, o debate sobre as ações afi rmativas 
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já tem tido um mérito simbólico importante: o de expli-
citar que há um “problema racial sério” a ser enfrentado. 
Constato, porém, com certo lamento, que a discussão tem 
levado, no mundo acadêmico, na grande mídia e pelas ruas 
do país, a um endurecimento de duas posições: defesa de 
um “etos” (e/ou de “mitos sociais”) versus defesa de um 
grupo específi co. Este enrijecimento (recrudescimento 
na discussão) pouco tem contribuído para aprofundar a 
compreensão dos mecanismos e das causas dos processos 
discriminatórios no Brasil. Estaria na hora de redirecionar-
mos nosso olhar, aproveitando o que há de frutífero nas 
tradições antropológicas e sociológicas para avançarmos na 
análise e, desta forma, abrirmos novos horizontes e, quem 
sabe, perspectivas mais efi cazes de combater o racismo.

Andreas Hofbauer 
é professor do Departamento de Sociologia e Antropologia 
da Unesp, Campus Marília.
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Neste fi m de 2005 (quando o presente artigo foi escrito), 
dúvidas sobre a funcionalidade do Mercosul, ou melhor, 
sobre sua capacidade de gerar benefícios econômicos e 
políticos para seus Estados-membros, individualmente, e 
para a sub-região como um todo, tendem a se acentuar no 
meio dos analistas e de certos setores da sociedade, ape-
sar de que o discurso pró-Mercosul continue com força no 
âmbito de seus governos. Na realidade, essas dúvidas têm a 
ver com o fato de que o Mercosul vem encontrando, desde 
fi ns dos anos 1990, difi culdades crescentes para avançar na 
direção do que se havia proposto, o de constituir um mer-
cado comum com capacidade para se irradiar por todo o 
continente sul-americano. 

É claro que essas difi culdades não podem ser imputadas 
exclusivamente a inconsistências internas ou erros de per-
curso cometidos pelo Mercosul em seu processo de integra-
ção. Em sua avaliação não se pode deixar de levar em conta 
a conjuntura internacional e a estrutura global da ordem 
mundial em cujo contexto foi criado e que o acompanha 
em sua trajetória posterior. Isso aponta para o fato de que, 

MERCOSUL: CRISE DE CRESCIMENTO OU CRISE 
TERMINAL?
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para países de menor desenvolvimento relativo, os chama-
dos países emergentes, as exigências de competividade de 
suas economias geradas pela liberalização dos mercados e 
pela internacionalização dos capitais tornaram mais pesa-
das as assimetrias e desigualdades dentro e entre os Estados 
e sociedades da região, gerando desconfi anças e confl itos 
em seu relacionamento. 

Isso fi ca claro se nos voltarmos especifi camente para o 
Mercosul em que o Brasil, ao concentrar três quartos do 
Produto Interno Bruto (PIB) da união platina e responder 
por um terço das compras e vendas externas do Uruguai e 
do Paraguai, constitui um foco de atrito que exige políti-
cas compensatórias que preservem o objetivo do Tratado de 
Assunção, o de constituir um mercado comum sub-regional. 
Contudo, se olharmos por outro ângulo, vemos que, apesar 
de que o caminho iniciado pelo Mercosul é de difícil reali-
zação, sua legitimidade tem crescido em razão do refl uxo 
da legitimidade do discurso dominante que prega a dilui-
ção de fronteiras e prevê o declínio irreversível dos Estados 
nacionais. Como decorrência, o que vemos é que algumas 
iniciativas que se apresentavam promissoras para a Amé-
rica Latina, como a dolarização de suas economias – que 
chegou a ser aplicada em alguns países como o Equador –, 
assim como a constituição de uma Área de Livre Comércio 
das Américas (Alca), proposta pelos Estados Unidos, perde-
ram visibilidade ou passaram a ser questionadas por países 
da região, entre os quais o Brasil. O próprio acordo Mer-
cosul/União Européia, que gerava menos desconfi ança, 
amorteceu o passo. Com isso, além do Mercosul, a própria 
proposta de integração de todo o continente sul-americano 
começa a ser vista como um projeto no qual vale a pena 
apostar (Batista Junior, 2005).

Isso não invalida o fato de que o Mercosul tem proble-
mas graves que precisam ser solucionados. Atingido pelas 
crises internas de seus Estados-membros e pelos confl itos 
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comerciais crescentes entre eles, é necessário que o pro-
jeto seja repensado, especialmente no que se refere à sua 
estrutura institucional e a seus objetivos e planos de ação 
de curto e longo prazo, levando-se em conta que a integra-
ção comercial entre seus países já é uma realidade, ainda 
que o objetivo de constituir um mercado comum nos pró-
ximos dez anos apareça como inviável, sobretudo diante 
da decisão de incorporar novos membros, Chile, Bolívia, 
Peru, Colômbia, Equador, Venezuela1 (Giambiagi e Baren-
boim, 2005).

Situando, assim, o Mercosul dentro do contexto geral 
da ordem mundial em que se desenvolve e como centro dos 
acordos de livre comércio com os outros países sul-ameri-
canos, proponho-me a examinar neste artigo as principais 
razões internas e externas que estão na base das difi culda-
des que obstaculizam seu avanço, isto é, as que são geradas 
no interior de cada um dos países que compõem o bloco e 
as que surgem na dinâmica das relações entre eles e deles 
com outros Estados da região. Proponho-me, também, exa-
minar as diferentes reações que essas difi culdades produ-
zem no interior do próprio bloco, isto é, nas sociedades que 
o integram e no discurso daqueles que têm como função 
– governos e lideranças políticas e empresariais – defender 
os interesses individuais de cada um dos seus Estados-mem-
bros levando em conta, simultaneamente, os interesses cole-
tivos do conjunto.

Quando nos referimos ao Mercosul, um primeiro pon-
to que cabe salientar é que Brasil e Argentina, dadas suas 
dimensão e importância no contexto sub-regional da Bacia 
do Prata e no resto da região sul-americana, marcam o rit-
mo em que o projeto Mercosul caminha e a direção que se 

1. Os países acima citados foram incorporados ao Mercosul como membros asso-
ciados ao longo de 2004. Em dezembro de 2005, na reunião de cúpula do Merco-
sul, a Venezuela passou a ser considerada como um “membro em via de adesão”, 
isto é, praticamente como o primeiro novo membro pleno do bloco. 
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propõe seguir. A partir dessa premissa2, pretendo priorizar, 
em minha análise, o relacionamento entre esses dois países 
a partir do fi m dos anos 1980, momento em que, depois de 
quase dois séculos de confl itos gerados pela disputa pelo 
controle da Bacia do Prata e, posteriormente, pelo início 
de uma perigosa corrida nuclear, felizmente desarmada no 
nascedouro, as relações entre Brasil e Argentina, já pacifi ca-
das, se voltam para a construção de um projeto de integra-
ção entre os quatro países platinos destinado a assegurar o 
equilíbrio de poder na sub-região. 

 Com isso se encerra um período em que a disputa pela 
hegemonia continental cobrira a maior parte da história 
das relações bilaterais entre Argentina e Brasil e se inicia 
outro em que a democratização, nos anos 1980, de grande 
parte dos países sul-americanos, entre os quais a Argenti-
na, Brasil, Bolívia, Uruguai, Peru, e maiores convergências 
políticas e econômicas entre eles, impulsionam a revisão de 
algumas hipóteses de confl ito e de alguns acordos anterio-
res de integração sub-regional3. Abre-se então um espaço 
para que novas fórmulas de cooperação bilateral e multila-
teral pudessem surgir impulsionadas pelas tendências que 
emergiam, com rapidez inusitada, no plano internacional e 
mundial, conduzindo os países sul-americanos a ajustarem 

2. Essa afi rmação tem a ver com fato de que, mesmo que o bloco Mercosul se 
componha de quatro países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os dois primei-
ros concentram 96,2% de sua população e 97,2% do PIB. Ver: Roberto Lavagna 
(1995).

3. O Regime Militar, no Brasil, perdurou de 1964 a 1984, ano em que o país abriu 
um processo eleitoral para Presidente da República que elegeu, de forma indireta, 
Tancredo Neves. Sua morte, antes de haver tomado posse, conduz à presidência o 
Vice-Presidente, José Sarney, que iniciou seu mandato em 1985. No que se refere 
à Argentina, depois de um intervalo democrático de três anos que interrompe a 
assim chamada “revolução Argentina”, de caráter militar-autoritário, e que trouxe 
novamente ao poder o peronismo, iniciou em 1976, um novo ciclo de regime 
militar que se encerrou em 1983 com a eleição direta de Raúl Alfonsin. A partir 
desse momento, os dois países se aproximaram e assinaram um acordo bilateral de 
integração, embrião do que seria mais tarde o Mercosul. 
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suas políticas econômicas nacionais e regionais aos reque-
rimentos da economia política global, cujas exigências de 
competividade geravam custos difíceis de serem administra-
dos isoladamente.

Essa avaliação, contudo, não tem o mesmo peso para 
todos os países da região. No caso brasileiro, especialmente, 
o país chega aos anos 1980 com um padrão de industriali-
zação mais avançado que os demais, havendo incorporado 
em sua pauta de exportações, durante os anos 1970, bens 
semi-manufaturados e alguns bens de capital, ainda que 
esse “crescimento em marcha forçada”, que custara ao país 
um altíssimo endividamento externo, o obrigara a recorrer 
ao Fundo Monetário Internacional (Furtado, 1982; Castro 
e Souza, 1985). No que se refere à Argentina, o caminho se 
fez em sentido contrário. O modelo econômico posto em 
prática na segunda metade dos anos 1970, período gover-
nado por um novo regime militar, retomou o velho projeto 
exportador primário da “geração de 1880”, em que o eixo 
principal da acumulação se concentrava no setor agropecu-
ário, no qual o país apresentava, tradicionalmente, vanta-
gens comparativas no mercado mundial. Como fruto des-
sa política econômica, a matriz produtiva argentina sofreu 
uma verdadeira transformação, levando este país a um suca-
teamento dos núcleos dinâmicos de seu setor manufaturei-
ro (Camargo e Vasquez Ocampo, 1988).

Essa era a situação econômica dos dois países que, na 
segunda metade dos anos 1980, legitimados pelo processo 
de abertura democrática que ambos estavam vivendo, se 
propõem a integrar bilateralmente seus mercados como 
uma alternativa aos mercados dos países centrais que ten-
diam a se fechar. Em 1986 é constituído o Programa de Inte-
gração e Cooperação Bilateral Argentina-Brasil (Picab), no 
marco do qual são assinados os primeiros Protocolos num 
total de 23 ao longo dos anos 1986-1988, dentre os quais o 
setor mais dinâmico foi o de bens de capital, essencial para 
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a modernização e desenvolvimento científi co-tecnológico 
de seu parque industrial. 

Seguiu-se a criação de vários mecanismos de cooperação 
e, em 1988, é assinado o Tratado de Integração, Coopera-
ção e Desenvolvimento e, dois anos depois, a Ata de Bue-
nos Aires, por meio da qual se constituiu o Grupo Mercado 
Comum, de natureza binacional (Camargo, 1989). As nego-
ciações prosseguiram, já incluindo o Uruguai e o Paraguai, 
e em 26 de março de 1991 é assinado o Tratado de Assunção 
mediante o qual fi ca constituído o Mercado Comum do Sul, 
ofi cialmente chamado de Mercosul. Com a assinatura do Pro-
tocolo de Ouro Preto, em 1994, defi nem-se os contornos da 
União Aduaneira, dando-se a largada para o estabelecimento 
da Tarifa Externa Comum (TEC), e se confere personalida-
de jurídica internacional ao Mercosul (Medeiros, 2000).

Cabe lembrar que o acordo bilateral Argentina-Brasil 
era de natureza essencialmente desenvolvimentista, em 
que a idéia de preferências comerciais e de promoção de 
complementaridades intra-setoriais se confundiam com a 
própria idéia de integração. Esse modelo, contudo, não se 
reproduzirá no Mercosul, cujas políticas econômicas passa-
ram a se voltar, prioritariamente, para uma melhor adequa-
ção às exigências de competividade impostas pelos proces-
sos de liberalização dos mercados e de sua integração glo-
bal, o que revestiu o acordo de um caráter essencialmente 
comercialista. 

Na conjuntura atual do Mercosul, dada sua relativa 
estagnação, já se questiona a prioridade quase absoluta 
dada à dimensão comercial adotada ao longo de seu cami-
nho, pondo-se na mesa o tema da necessidade de uma cor-
reção de rota, no sentido de, além de voltar a priorizar a 
integração produtiva entre as economias do bloco, como 
fora a proposta inicial entre Argentina e Brasil, avançar na 
construção de uma nova institucionalidade capaz de suprir 
as distorções trazidas pelo mercado. 
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O Mercosul na conjuntura dos anos 1990
Gostaria de lembrar que, durante seus primeiros dez anos 
aproximadamente, o Mercosul, desde sua concepção e 
estruturação original, apesar de suas carências nos aspectos 
institucionais e sociais e de suas difi culdades em implemen-
tar uma União Aduaneira inscrita em seus documentos fun-
dadores, ainda era portador de uma carga signifi cativa de 
otimismo e de esperança. Essa percepção positiva do pro-
cesso vinha desde as origens do bloco, quando a integração 
regional de países em desenvolvimento se apresentava como 
a melhor estratégia para vencer os desafi os trazidos pela glo-
balização econômico-fi nanceira que, com sua exigência de 
competitividade na esfera mundial e com seus atores e sis-
temas crescentemente internacionalizados e transnacionali-
zados, conduziam os Estados emergentes a tentar ampliar a 
escala de sua atividade produtiva e a reforçar as formas de 
governança regional.

O projeto Mercosul, porém, não foi pensado apenas 
como uma reação passiva a uma situação exterior da qual 
não tinha controle, isto é, não foi criado, unicamente, a par-
tir de uma lógica econômica imposta de fora. O Tratado de 
Assunção, assinado em 1991 no bojo de um acordo entre 
Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, institucionalizou e 
fez avançar um processo iniciado pela aproximação políti-
ca entre Argentina e Brasil, em 1985, ocasião em que estes 
dois países, já democratizados e governados por presidentes 
civis, Raul Alfonsin e José Sarney, podiam começar a pensar 
em acordos estratégicos que reforçassem a nova conjuntura 
de governos democráticos na região e elaborassem projetos 
conjuntos de desenvolvimento (Camargo, 1989). Esses obje-
tivos, contudo, não eram fáceis de alcançar, tendo sido, em 
parte, gradualmente abandonados no curso do processo, 
apesar de que o ponto de chegada previsto, a constituição 
de um mercado comum, parecia inalterado até bem pouco 
tempo atrás. 
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No decorrer dos anos 1990, o Mercosul, recém-criado, 
conviveu com as crises econômico-fi nanceiras de seus países 
membros, crises derivadas da adoção de modelos de esta-
bilização macroeconômica e de ajustamento estrutural às 
novas condições do comércio global que haviam adotado 
e de abertura indiscriminada de seus mercados. Mesmo 
assim, conseguiu eludir suas difi culdades por meio de acor-
dos bilaterais ou arranjos quadrilaterais que lhe permitiram 
avançar em seus compromissos negociados em conjuntos 
Sem poder afi rmar que tivessem caminhado com a mesma 
intensidade em todas as dimensões de seu projeto de inte-
gração, em termos comerciais os países do Mercosul atin-
giram taxas signifi cativas de intercâmbio intra-regional e 
extra-regional e, no que se refere especifi camente ao Brasil, 
o país diversifi cou sua pauta de exportações em favor de 
produtos de maior valor agregado4. 

Paralelamente, em termos políticos, a idéia de demo-
cracia foi reforçada no contexto do Mercosul, uma vez 
que, transcendendo as fronteiras de cada país-membro, 
esse princípio foi incluído no Protocolo de Ouro Preto 
tomando a forma de uma cláusula democrática regional 
que, lançada pelos governos argentino, brasileiro e uru-
guaio, tinha como endereço o Paraguai, onde uma crise 
política de grandes proporções antecipava um golpe de 
caráter militar5. Dessa maneira, apesar dos fatores nega-

4. Em termos de intercâmbio intra-bloco, em 1990, as exportações alcançaram 9% 
e as importações 15%. Em 1998, as exportações subiram para 25% e as importações 
para 21%. No que se refere ao Brasil, suas exportações para os demais países do 
bloco, durante a década de 1990, alcançaram 17% e suas importações 15%. Quan-
to à Argentina, os números atingiram 36% e 25%, respectivamente, o que indica 
que, se nos referirmos aos dois maiores países do bloco, o Mercosul tem para a 
Argentina uma importância maior como mercado exportador do que para o Brasil. 
Essa importância cresce quando referida ao Uruguai e ao Paraguai (Saha, 2002).

5. A crise política paraguaia teve início com o assassinato do Vice-Presidente Juis 
Maria Argaña a mando do general Lino Oviedo, aliado do então Presidente Raúl 
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tivos já mencionados, o avanço comercial e político alcan-
çado nos anos 1990 permitia acreditar na possibilidade de 
que, por meio do Mercosul, seria possível a criação de um 
espaço coeso, integrado, economicamente e politicamen-
te, no Cone Sul. 

Na realidade, se examinarmos com mais detalhes esse 
período, especialmente no que se refere à Argentina e ao 
Brasil, vemos que, em termos econômicos, deu-se uma con-
vergência entre os governos de Carlos Menem e Collor de 
Mello, ambos adotando políticas econômicas de corte neo-
liberal com forte ajuste estrutural, abertura do mercado e 
privatização de empresas públicas, paradigma que se expres-
sou, regionalmente, em uma nova concepção de integração, 
“o regionalismo aberto”6. Nesse contexto, o Mercosul, que 
iniciara seu caminho por uma integração intra-industrial, 
que tinha como base a assinatura de protocolos referentes 
às diferentes atividades produtivas do Brasil e da Argentina, 
sofreu uma mudança de rumo adotando uma política de 
liberalização linear e automática no intercâmbio de bens, 
deixando de lado o aprofundamento de outras estratégias 
de cooperação, além da comercial, que já começara a apre-
sentar um dinamismo signifi cativo. 

Simultaneamente, a política externa dos dois países, 
além da abertura dos mercados, procurou se voltar, com 
mais afi nco, para os países centrais, o que os levou a cons-

Cubas, crise que ganhou as ruas, pondo, de um lado, estudantes e população em 
geral e, de outro, grupos paramilitares “oviedistas”, em meio a ameaças de golpe 
militar. Por insistência do Presidente Fernando Henrique Cardoso e dos dois ou-
tros governos do Mercosul que queriam evitar que a ordem institucional vigente 
fosse afetada, o presidente Raúl Cubas renuncia ao cargo, pedindo logo em segui-
da asilo político no Brasil, depois de haver libertado o general Oviedo, que, confi -
nado no Batalhão de Guarda Presidencial, foge imediatamente para a Argentina.

6. Sobre o tema dos “regionalismos abertos”, consultar os documentos da Cepal, 
especialmente o de 24 de maio de 1996, El Regionalismo Abierto: América Latina y el 
Caribe en la Economia Internacional.
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truir uma agenda positiva com os Estados Unidos e a des-
caracterizar o perfi l terceiro-mundista de que ambos se 
revestiam. No caso específi co da Argentina, sua opção foi 
de um alinhamento praticamente total aos Estados Unidos, 
opção que, apoiando-se na percepção de que a nova ordem 
internacional pós-Guerra Fria seria defi nida com base em 
valores liberais e na liderança norte-americana, poderia re-
presentar uma contrapartida aos custos das medidas de ajuste 
econômico postas em prática internamente (Vaz, 2002).

Já no caso do Brasil, a opção por um relacionamen-
to mais próximo com os Estados Unidos não implicava o 
abandono da visão universalista da sua política externa ou 
qualquer forma de retrocesso nas relações com os países do 
Cone Sul e com a Argentina em particular. Nesse contexto, a 
estratégia adotada pelo Brasil foi a de uma ação simultânea, 
com sentido de reforço mútuo, no plano das relações bilate-
rais, regionais e nos foros multilaterais. Com o afastamento 
de Fernando Collor de Mello e a ascensão à presidência de 
Itamar Franco e de seu substituto Fernando Henrique Car-
doso, o discurso diplomático reafi rmou a condição do Brasil 
como país em desenvolvimento assim como sua prioridade 
na consolidação do Mercosul e, paralelamente, sua inten-
ção de criar iniciativas que ampliassem para toda a América 
do Sul o alcance da integração sub-regional (Vaz, 2002).

Anos de crise
Chega-se, assim, ao fi m dos anos 1990, momento em que o 
Mercosul começa a evidenciar pontos sérios de estrangula-
mento que desafi am a continuidade do processo. Um dos 
pontos de maior impacto foi a crise fi nanceira no Brasil com 
a decorrente desvalorização do real, em janeiro de 1999, 
moeda que, desde 1994, mantivera a paridade fi xa com o 
dólar, sistema adotado na Argentina desde 1991. A decisão 
do governo brasileiro, tomada unilateralmente e sem acordo 
prévio com os demais parceiros do bloco, rompia com a con-
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vergência anterior entre o sistema de câmbio fi xo adotado 
nos dois países, o que não podia deixar de ter conseqüências 
sérias para a Argentina, dado seu alto grau de interdepen-
dência e de assimetria econômica em relação ao Brasil7. 

Dessa maneira, em uma conjuntura em que o Brasil 
desvalorizara em 35%, aproximadamente, sua moeda em 
relação à moeda argentina tornando os produtos brasileiros 
mais competitivos8, a Argentina, pressionada pelo desem-
prego e pela recessão, aprovava medidas de proteção con-
tra qualquer produto importado dos membros do Merco-
sul e, especifi camente, um sistema de salvaguardas contra 
determinados produtos brasileiros, como têxteis, alegando 
que as regras do jogo haviam sido mudadas no meio da par-
tida. Como não poderia deixar de ser, a situação de crise 
em ambos os países e confl itos comerciais entre eles, assim 
como as mudanças nas regras comerciais até então vigentes 
no Mercosul, atingiram os dois países menores, Uruguai e 
Paraguai, já fortemente integrados ao bloco, gerando atri-
tos que levaram à paralisação da sua agenda negociadora e 
determinaram os fracos resultados do intercâmbio comer-
cial entre seus membros.

 No que se refere especifi camente ao Uruguai, sua liga-
ção histórica com a Argentina, seus 579 km de fronteira 
com esse país, seus onze anos de Mercosul e seus quatro de 
recessão fi zeram da crise argentina um episódio de efeitos 
dramáticos. O Paraguai, por sua vez, que já vinha enfrentan-
do um recrudescimento da pobreza e do desemprego, não 
conseguiu conter a desvalorização acentuada de sua moeda 

7. Um fator signifi cativo nas relações bilaterais Brasil--Argentina é que o Brasil é 
um parceiro comercial mais importante para a Argentina, do que esta para o Bra-
sil. O volume de comércio argentino com o Brasil é maior do que com os Estados 
Unidos. No ano 2000, as exportações argentinas para o Brasil alcançaram 25,7% 
e suas importações 27%. Para os Estados Unidos, os números correspondentes 
foram de 11,3% e 20,2% (Saha, 2002).

8. Dado calculado pela Fundação Centro de Estudos de Comércio Exterior.
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e viu-se às voltas com uma crise institucional em que confl i-
tos armados e ameaça de destituição do presidente Angel 
González Macchi, paralisaram economicamente o país 
(Brandão, 2002). 

Examinando com mais detalhes a situação argentina, 
este país, que elegera para Presidente da República o can-
didato da Aliança, Fernando de la Rúa, em dezembro de 
1999, se viu às voltas, após três anos de recessão, com uma 
crise de amplas proporções que trouxe novamente para 
o Ministério de Economia, em março de 2001, Domingo 
Cavallo que, durante o período presidencial anterior de 
Carlos Menem, implantara o sistema de paridade cambial 
entre o peso e o dólar, medida que arruinara grande parte 
da agricultura e da indústria argentina e favorecera a con-
centração oligopólica e a multiplicação geométrica de sua 
dívida externa (Meza, 2000). 

Contudo, apesar das conseqüências negativas e das crí-
ticas que o prolongamento do modelo de câmbio fi xo havia 
suscitado na opinião pública argentina, Domingo Cavallo 
retorna ao cargo revestido de poderes especiais, sendo rece-
bido como o “homem destinado a salvar o país”. Avaliava-se 
que, na falta de outra alternativa – de la Rúa já havia expe-
rimentado vários outros nomes para o posto – somente o 
ministro que fi zera o país engolir a convertibilidade pode-
ria reverter a crise em que a Argentina estava submergida 
(Meza, 2000).

Durante o período de governo de la Rúa/Cavallo, 
sucessivos planos de austeridade e medidas comerciais 
tomadas unilateralmente não conseguiram impedir o pro-
longamento da recessão. Estas últimas incluíam a redução a 
zero das tarifas de importação para bens de capital, peças e 
componentes e, paralelamente, o aumento das tarifas para 
a importação de bens de consumo fi nal que, podendo che-
gar a 35%, atingiam produtos comercializados dentro do 
Mercosul antes liberados. 
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Logicamente, essas medidas justifi cavam os temores que 
haviam acompanhado o retorno de Domingo Cavallo ao 
Ministério de Economia relativos a um recuo do Mercosul 
a uma situação de Área de Livre Comércio, uma vez que o 
aumento das tarifas para bens de consumo difi cultava a ade-
são dos países do bloco ao regime de Tarifa Externa Comum 
e ao funcionamento da União Aduaneira. Por outro lado, 
além de atingir o Mercosul, o Brasil se sentiu diretamente 
prejudicado pela generalização da tarifa zero para as impor-
tações de equipamentos e bens de capital, especifi camente 
no que se refere a produtos de informática e telecomunica-
ções. Pressões do governo brasileiro, contudo, conseguiram 
suavizar a medida, fazendo que o governo argentino retirasse 
do âmbito da tarifa zero os equipamentos na área das teleco-
municações produzidos fora do bloco (Kumar Saha, 2002). 

Na realidade, Domingo Cavallo, desde sua primei-
ra gestão como ministro de Economia de Carlos Menem, 
sempre se mostrara contrário à implantação de uma União 
Aduaneira por considerar que tolhia suas decisões, impe-
dindo-lhe de ter as mãos livres para implantar as medidas 
que julgasse necessárias. Por essa razão, se de um lado jul-
gava importante preservar a continuidade do bloco, uma 
vez que esse acordo favorecia a abertura de mercados para 
os produtos argentinos, de outro, opunha-se a uma disci-
plina comercial comum que exigia de seus membros uma 
negociação conjunta, especialmente face à Alca e à União 
Européia (Vaz, 2002).

Abrindo um parênteses, gostaria de ressaltar que 
episódios como os que acabamos de descrever, de quase 
autismo por parte de governos que modifi cam unilateral-
mente as regras do jogo em que suas economias irão ope-
rar – especialmente em um contexto de países estrutural-
mente interdependentes e que desenvolvem projetos de 
integração de suas economias, como é o caso do Mercosul 
– difi cultam o trajeto. Esses impasses mostram a necessi-
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dade de uma coordenação macroeconômica mais rígida 
entre os países do bloco e a adoção de decisões estraté-
gicas comprometidas com algum grau de supranacionali-
dade, além de que põem em evidência a ambigüidade do 
discurso pró-Mercosul e a inconsistência de um enfoque 
efetivamente regional.

Fechando o parênteses e sem querer alongar-me na 
análise da crise argentina que crescia de intensidade sem 
que o Ministro Cavallo conseguisse debelá-la, queria assi-
nalar que a forte divergência entre as políticas cambiais 
praticadas pelo Brasil e pela Argentina trazia em seu bojo 
a percepção do governo argentino de que era necessário 
investir em uma inserção internacional que associasse o país 
mais profundamente ao Ocidente, o que implicava, como 
estratégia básica, um forte alinhamento aos Estados Unidos. 
Nesse contexto o Brasil, apesar de seu peso e importância 
dentro do Mercosul, era visto pela Argentina como um país 
que perturbava a ordem hemisférica, fazendo que a política 
de cooperação bilateral, condicionada à aceitação brasileira 
da hegemonia norte-americana na região, passasse para o 
terceiro lugar como objetivo da política externa argentina 
(Russel, 1995).

Em 20 de dezembro de 2001, no auge de uma crise de 
governabilidade e inadimplência que conduzira a Argentina 
à beira do caos econômico e social, o Presidente de la Rúa, 
depois de haver decretado estado de sítio no país, renun-
ciava a seu mandato, gesto precedido pela renúncia de seu 
Ministro de Economia Domingo Cavallo. O cargo de Presi-
dente da República seria então preenchido, por curtíssimos 
períodos, por quatro nomes, sendo fi nalmente designado 
pelo Congresso, em substituição ao Presidente em exercí-
cio Adolfo Rodriques Saá, e pelo período remanescente 
da administração anterior, ou seja, até meados de 2003, o 
Senador peronista Eduardio Duhalde. Uma das primeiras 
medidas de seu governo – orientado pelo Ministro de Eco-
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nomia Roberto Lavagna que assumira o cargo em abril de 
2002 e que iria nele permanecer até meados de 2005 – foi 
romper com o regime de paridade fi xa, vigente desde 1991, 
instrumento que constituía uma das áreas de maior diver-
gência entre Argentina e Brasil. Com a mudança do sistema 
cambial na Argentina, abria-se caminho para novos enten-
dimentos, apesar de que a instabilidade política do país e 
os confl itos comerciais, subproduto da crise econômica que 
permanecia sem solução, apontavam para uma intensa dis-
cussão sobre a funcionalidade e os rumos da integração9.

 Em janeiro de 2003, é eleito para a presidência do país 
Nestor Kirchner, como resultado de um processo em que 
Carlos Menem, vitorioso no primeiro turno, abandona o 
pleito no meio do segundo, permitindo que o candidato 
derrotado fosse empossado no cargo com apenas 22% dos 
votos, em 25 de maio de 2003. Do ponto de vista do gover-
no brasileiro, o novo presidente argentino foi considerado 
como um aliado natural e como parceiro privilegiado no 
âmbito do Mercosul, percepção também existente do lado 
argentino. Em seu discurso de posse, o Ministro de Relações 
Exteriores do Brasil, Celso Amorim, afi rmava que o relacio-
namento com a Argentina “constituía o pilar da construção 
do Mercosul”, acrescentando que, mesmo consciente das 
difi culdades da agenda econômico-comercial, o governo 
“enfrentaria com determinação as questões da Tarifa Exter-
na Comum e da União Aduaneira, sem as quais a pretensão 
de negociar em conjunto com outros países e blocos seria 
mera ilusão” (Amorim, 2003).

Concretamente, nessa fase em que os problemas comer-
ciais entre Argentina e Brasil atingiram níveis altos de con-

9. Em janeiro de 2002, o Congresso argentino aprovou a reforma da Lei de Con-
vertibilidade, que deu ao Poder Executivo a faculdade de estabelecer o sistema 
que determinará a paridade entre o peso e as divisas estrangeiras e de ditar as 
regulações do câmbio.
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fl ito, o Itamaraty se mostrou receptivo aos protestos argen-
tinos que reivindicavam, dada a assimetria econômica entre 
os países do Mercosul, medidas de proteção de seus setores 
menos competitivos. Reconhecendo que havia diferenças 
de tamanho entre as economias do bloco, a diplomacia bra-
sileira se propôs a incorporar, em sua visão do Mercosul, a 
realidade da existência de assimetrias entre os membros do 
bloco10. Nesse sentido abriu-se, no âmbito do Mercosul, por 
iniciativa do Ministro Roberto Lavagna, uma discussão sobre 
a adoção de um mecanismo que permitisse impor salvaguar-
das em caso de desequilíbrio entre as economias, como, por 
exemplo, quando houvesse desvalorização cambial em uma 
das partes ou protecionismo no caso de indústrias pouco 
competitivas11. Simultaneamente discutiu-se a necessidade 
de defi nir novas estratégias que incentivassem o desenvol-
vimento industrial dos dois lados da fronteira. Para o então 
Ministro Lavagna, o desenvolvimento do Mercosul depen-
dia essencialmente do investimento em infra-estrutura e da 
integração produtiva.

A discussão sobre salvaguardas vem de antes e se origi-
na no fato de que as que estavam previstas no Tratado de 

10. O Ministro de Relações Exteriores do Brasil, em declaração à imprensa, em 16 
de dezembro de 2004, afi rmou: “Nós precisamos tratar dos problemas que existem 
na relação Brasil--Argentina de uma maneira inteligente, que permita continuar 
avançando no processo de integração, reconhecendo que há assimetrias e que 
neste momento elas estão favorecendo mais o Brasil. Mas poderá haver momentos 
em que elas favoreçam à Argentina” (Portal Vermelho. Disponível em: <www.verme-
lho.org.br> . Acesso em: 5 jan. 2005).

11. O governo argentino apresentou ao Brasil, em setembro de 2004, duas pro-
postas para a criação de um sistema permanente de cotas para importações que 
incluiam mecanismos para impedir eventuais invasões de produtos de países do 
Mercosul. Uma das medidas, que permite a um país impor cotas em caso de tur-
bulências macroeconômicas nas relações comerciais, remete aos mecanismos de 
restrição impostos pelo governo de Carlos Menem logo após a desvalorização do 
real brasileiro, em 1999. A outra medida permite que um governo imponha co-
tas quando registrar aumento signifi cativo nas importações de um determinado 
produto, independentemente da infl uência macroeconômica (ver Ariel Palácios, 
disponível em: <http//www.fi esp.com. br>). 
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Assunção caducaram quando terminou, em dezembro de 
1994, o período considerado de transição, sem que, con-
tudo, as razões que haviam justifi cado sua inclusão no Tra-
tado, deixassem de continuar presentes. A Argentina, em 
várias oportunidades, propôs que válvulas de escape fossem 
restabelecidas. Essa reivindicação se tornou mais forte em 
1999, depois da desvalorização do Real, ocasião em que esse 
tema se recobriu de uma importância política signifi cati-
va, sem que, no entanto, o Brasil tivesse concordado com a 
proposta. De lá para cá essa questão, diferentemente inter-
pretada pelo Brasil e pela Argentina, tem ocupado o cen-
tro da agenda das relações comerciais entre os dois países, 
assim como o da agenda sub-regional. Do ponto de vista do 
Brasil, o cerne do argumento é que o problema argentino 
tem a ver com insufi ciências estruturais de competividade 
em setores industrias do país, enfatizando que as salvaguar-
das, como medidas de proteção, são contrárias ao espírito 
e à letra do Tratado de Assunção. Para a Argentina, mesmo 
aceitando que as insufi ciências existem, a questão se liga à 
falta de coordenação econômica que impede que se alcan-
ce a constituição de uma união aduaneira e em seguida a de 
um mercado comum. 

Esses diferentes argumentos denotam que o confl ito 
entre Brasil e Argentina, basicamente comercial e, que, 
há alguns anos, fora tratado pela Argentina com medidas 
unilaterais, destinadas a conter a chegada de determina-
dos produtos brasileiros, como têxteis, calçados, geladeiras, 
máquinas de lavar e outros produtos, e por meio de cotas 
de ingresso, não se esgota em si mesmo. Termina por irra-
diar-se para outras esferas do Mercosul, gerando cepticismo 
e indefi nição por parte dos próprios agentes do processo, 
no que se refere ao formato institucional ideal do bloco e à 
estratégia a ser seguida.

Com efeito, a percepção de alguns setores empresariais 
brasileiros de que o Mercosul perdera vitalidade produziu 
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algumas teses favoráveis à idéia de que o processo de inte-
gração deveria desistir de caminhar na direção da formação 
de um mercado comum, ou mesmo de uma união aduanei-
ra, e retroceder para uma zona de livre comércio. Ou ainda, 
como alternativa, que uma maior fl exibilidade permitisse 
que o Mercosul caminhasse em duas velocidades, igualan-
do-se, assim, a algumas propostas feitas no curso da forma-
ção da União Européia (Camargo, 1993).

No que se refere à primeira tese, a alternativa seria aca-
bar com a Tarifa Externa Comum (TEC), proposta apresen-
tada em fi ns de 2004 pelo diretor de Relações Internacionais 
e de Comércio Exterior da Federação das Indústrias de São 
Paulo (Fiesp), Roberto Gianetti da Fonseca, o que poderia 
abrir caminho para que os quatro sócios fundadores nego-
ciassem acordos comerciais de forma independente. Essa 
perspectiva, debatida dentro da sua entidade, contou com a 
simpatia de outras, como da Associação Brasileira de Expor-
tadores de Frangos (Abef) e da Associação Brasileira de 
Comércio Exterior (AEB). Esses setores, que enfrentavam 
problemas comerciais com a Argentina, atribuíam ao Mer-
cosul o fracasso das negociações com a Europa e mesmo 
com a Alca. Para eles, não se tratava, contudo, de abando-
nar o Mercosul, mas de liberar o Brasil para negociar livre-
mente com grandes mercados, como os Estados Unidos e a 
União Européia, sem que a âncora Mercosul lhes tolhesse 
os movimentos (Landim, 2004).

Uma segunda tese, apoiada em estudos dos economis-
tas Fábio Giambiagi e Igor Baremboim e apresentada pos-
teriormente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), partia do princípio de que o Mercosul, sendo já 
uma realidade, acabara prejudicado por fragilidades que 
era necessário agora corrigir. Para isso, propunha a idéia 
de uma “arquitetura mais fl exível”, o que signifi cava dividir 
o Mercosul entre, de um lado, o Brasil e a Argentina, que 
continuariam a pensar em avançar na consolidação de um 
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mercado comum entre eles por um período que poderia 
estender-se até 2014 e que incluía a criação de uma moeda 
comum até 2017, e de outro, o Uruguai e o Paraguai, que 
se engajariam de forma mais limitada no processo. Essa pro-
posta, que signifi cava, na prática, um recuo até o Tratado de 
Buenos Aires de 1988, no qual se previa o mercado comum 
apenas entre Brasil e Argentina, restauraria a credibilidade 
interna e externa do bloco12.

 Setores governamentais e do próprio empresariado 
brasileiro, contudo, liderados pelo Secretário Executivo 
da Câmara de Comércio Exterior, Mário Mugnaini, se opu-
nham a essas alternativas. Consideravam que era necessário 
não retroceder no caminho percorrido – o que signifi caria 
uma “aladização” do Mercosul e uma mercantilização da 
questão – e sim fortalecer suas instituições, justamente como 
forma de viabilizar e administrar as relações bilaterais esta-
belecidas pelo bloco. No bojo dessa discussão, o setor priva-
do brasileiro pareceu, fi nalmente, chegar a um acordo com 
os empresários argentinos: o Brasil obteria a garantia, com 
validade até dezembro de 2005, de que poderia participar 
em 50% no mercado argentino de certos produtos, como 
os eletrodomésticos, comprometendo-se a Argentina a não 
solicitar medidas adicionais de proteção durante a vigência 
do pacto. Contudo, posteriormente, as negociações entre 
fabricantes brasileiros e argentinos se deterioraram, tendo 
a participação do Brasil no mercado vizinho sido fi xada em 
não mais do que 35%, garantindo-se a de outros países for-
necedores 11%. Os outros 54% seriam garantidos a fabri-
cantes locais13.

12. Ver: Global 21, 5 de dezembro de 2005. Disponível em: <http://www.global 
21.com.br/materias/materia.asp?tipo=noticia&cod=9660>.

13. Segundo o então Ministro de Economia argentino, Roberto Lavagna, 95% das 
importações de geladeiras da Argentina se concentram no Brasil, assim como 70% 
das máquinas de lavar e 100 % dos fogões (Folha de S.Paulo, 3 dez. 2004).
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Essa discussão foi retomada na Cúpula do Mercosul, 
realizada em Montevidéu, em novembro de 2005, ocasião 
em que a Argentina e Brasil chegaram a um acordo a respei-
to da adoção de um Mecanismo de Adaptação Competitiva 
(MAC) que agiria como salvaguarda, isto é, como um ins-
trumento que regularia o comércio e serviria de proteção a 
determinados setores sensíveis se um surto de exportações 
de um outro país os estivessem prejudicando. Esse mecanis-
mo de proteção, sendo temporário, veio acompanhado de 
requisitos para que pudesse ser prorrogado, determinando 
que o país que o solicitasse cumprisse determinadas metas, 
como investimento, produtividade e outras, que lhe permi-
tiriam recuperar seu parque industrial.

A aceitação dessa cláusula, contudo, está longe de ser 
unânime por diferentes motivos. De um lado estão as quei-
xas do Uruguai e do Paraguai que se sentiram excluídos de 
negociações nas quais se consideravam atores importan-
tes. No caso do Uruguai, esta posição caminha paralela ao 
projeto de negociar um Tratado de Livre Comércio com os 
Estados Unidos por avaliar mais vantajoso para a economia 
do país consolidar sua posição comercial com uma grande 
potência que é, ao mesmo tempo, o principal mercado para 
suas exportações. Apesar disso, afi rma seu compromisso 
com o Mercosul, caso a tese das duas velocidades não tenha 
prosseguimento. No que se refere ao Paraguai, que já soli-
citou uma reunião de chanceleres do Mercosul no prazo 
mais curto possível, o governo alega que o país deveria ter 
participado das negociações, uma vez que já apresentara 
anteriormente uma proposta de incorporação de salvaguar-
das que deveria ser estendida a todos os países do bloco. Na 
visão dos principais negociadores paraguaios, o que preten-
dem fazer é examinar em detalhe o acordo fechado entre 
Brasil e Argentina para depois tomar posição, querendo 
com isso resgatar a imagem negativa do Mercosul perante a 
sociedade paraguaia.
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Ao lado das críticas dos dois menores países do Merco-
sul colocam-se, mais uma vez, setores empresariais brasilei-
ros que apontam as salvaguardas como mais um retrocesso 
do projeto de integração. Entre eles a CNI (Confederação 
Nacional da Indústria) e a Fiesp (Federação das Indústrias 
de São Paulo) que consideram que, com o acordo recém-
fechado pelo Brasil e Argentina, se volta à situação ante-
rior ao Tratado de Ouro Preto de 1994 que eliminara as 
barreiras tarifárias e criara a Tarifa Externa Comum (TEC). 
Argumentam que, havendo sido originalmente contrários 
ao estabelecimento de medidas de salvaguarda, terminaram 
por defender junto ao governo brasileiro condições míni-
mas para preservar as indústrias nacionais. Mas mesmo estas 
condições não haviam sido cumpridas.

 Paralelamente ao tema das salvaguardas, o acordo 
automotivo entre Brasil e Argentina é outra questão que 
agita o Mercosul. O acordo até aqui vigente, que se ini-
ciara em 2001 e que deveria terminar em 1.o de janeiro 
de 2006, data em que o livre comércio automotivo come-
çaria a funcionar, foi prorrogado para 1.o de julho do ano 
em curso, quando um novo acordo entraria em vigor. Um 
dos principais pontos do acordo de 2001 é a constituição 
de um mecanismo de compensação das exportações – o 
trade fl ex – por meio do qual se prevê que, a partir do 
volume de exportações efetivamente realizadas, se aplica 
um fl ex, isto é, um número que defi ne o limite das impor-
tações sem pagamento de impostos de importação. Os 
benefícios trazidos por esse instrumento, na medida em 
que estão ligados à conjuntura econômica de cada país, 
tanto podem favorecer um como outro país. Em 2001, 
por exemplo, quando o instrumento começou a vigorar, 
a Argentina, cuja crise a tornava incapaz de absorver sua 
produção automotiva, passou a exportar ao Brasil além 
do limite permitido, gerando no Brasil importações tribu-
tadas, situação que posteriormente se inverteu em benefí-
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cio do Brasil. Atualmente, 63% dos automóveis vendidos 
na Argentina são fabricados no Brasil. Em contrapartida, 
2,8% dos veículos vendidos no Brasil são importados do 
país vizinho14.

Às diferentes questões até aqui examinadas e que se 
relacionam com a importância e extensão do Mercosul que 
nós conhecemos, se acrescentam outras que têm a ver com 
a ampliação do bloco, não apenas no que se refere à entra-
da de novos sócios, Bolívia, Chile, Peru, México, mas de 
candidatos à adesão como membros plenos, como no caso 
já concretizado da Venezuela. Não pretendo examiná-las 
aqui nem prever as que poderiam surgir, o que implicaria 
muitas páginas a mais. Quero apenas registrar que a propos-
ta de formação de uma Comunidade de Nações Sul-Ameri-
canas, projeto que está na agenda do governo brasileiro e 
de alguns outros do nosso subcontinente, vai exigir, como 
ponto de partida, uma consolidação e um aprofundamento 
do Mercosul. 

O debate institucional
Como fi cou claro até aqui, a discussão sobre as relações 
comerciais no Mercosul foi o tema predominante em todo 
seu trajeto, em contraste com a questão institucional, propo-
sitadamente negligenciada pelos próprios Estados-membros 
por considerarem que poderia trazer uma burocratização 
excessiva ao processo ou uma perda de soberania dos Esta-
dos – ou mais, perda de poder, no caso brasileiro – sem que, 
necessariamente, os problemas fossem resolvidos. Contudo, 
o próprio fato de que estes últimos anos tenham sido sacudi-
dos por uma escalada de confl itos comerciais e pelo retarda-
mento dos avanços no caminho da formação de um merca-
do comum mostrou que o aprofundamento do debate e das 
decisões político-institucionais não podia ser adiado. 

14. Informações do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
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A idéia inicial foi então aproveitar a revisão do Protoco-
lo de Ouro Preto, prevista para ocorrer no âmbito da Cúpu-
la do Mercosul, em dezembro de 2004, em Belo Horizonte, 
para fazer um repasse de todo o Mercosul, ocasião em que 
se defi niriam alguns aspectos de sua estrutura institucional, 
desatualizada em alguns casos e, em outros, carentes de 
novos instrumentos que dessem ao processo novo impulso 
e legitimidade. Esse documento que, em sua primeira ver-
são, em fi ns de 1994, produzira inovações positivas relativas 
à defi nição de regras referentes à Tarifa Externa Comum 
(TEC) aos produtos sensíveis e aos setores automotivo e 
açucareiro e à criação de novos organismos foi, contudo, 
pouco aproveitado. Em uma segunda versão, pretendeu-se 
discutir questões referentes à elaboração de novos mecanis-
mos para a tomada de decisões e medidas que favorecessem 
um maior desenvolvimento do mercado ampliado e neu-
tralizassem as distorções nas políticas macroeconômicas do 
bloco, o que deveria assegurar a convergência estrutural 
entre os Estados-membros e o aprofundamento de sua inte-
gração produtiva Os resultados foram, igualmente, pouco 
efi cazes (Raimondo, 2004).

Antes de examinar os principais pontos que foram dis-
cutidos na Cúpula de Belo Horizonte, acima referida, e os 
resultados obtidos, gostaria de colocar algumas questões 
que poderiam ajudar a avançar na refl exão sobre o proces-
so de revisão do Mercosul. Uma delas é bastante clara: a de 
que a funcionalidade do bloco tem sido praticamente ava-
liada apenas pelos seus resultados comerciais, considerados 
positivos, apesar dos confl itos que têm gerado. Já em termos 
econômicos gerais, sua integração produtiva é vista como 
limitada, ou mesmo inexistente, e seu avanço na direção da 
formação de um mercado comum apoiado em instituições 
comunitárias fortes, praticamente abortado. Esse tipo de 
avaliação justifi ca a posição de alguns setores empresariais, 
como já foi assinalado, que defendem a volta a uma área de 
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livre comércio, o que permitiria ao Mercosul obter resulta-
dos mais seguros e prazos mais curtos.

Contudo, outras dimensões deveriam ser levadas em 
conta, ainda que seus resultados tenham sido, até agora, 
pouco consistentes. Caberia pensar que a funcionalidade 
do Mercosul estaria ligada a uma melhor forma de regular 
e administrar, em benefício de seus Estados-membros e de 
suas sociedades, o movimento global de transnacionaliza-
ção fi nanceira e de abertura dos mercados. Ou, em outras 
palavras, a uma maior coordenação macroeconômica que 
agisse como um instrumento para a construção de um ator 
unifi cado em torno de objetivos políticos comuns, com 
mais força de negociação nas instituições multilaterias e 
nas relações internacionais em geral. A posição conjunta 
dos Estados-membros do Mercosul referente a esses temas 
e a outros, como a necessidade de uma maior integração 
produtiva e de mudança em sua estrutura institucional, 
assim como de resistência às pressões vindas de Estados 
ou regiões mais fortes que desejassem incorporá-los, indi-
vidualmente, a suas áreas de infl uência e poder, pode sig-
nifi car um meio de fortalecer uma identidade regional 
própria e uma imagem internacional com contornos mais 
defi nidos. 

A discussão sobre mudanças nas instituições do Mer-
cosul tem gerado, porém, resistências no âmbito de cer-
tos setores governamentais, especialmente nos meios 
diplomáticos brasileiros, tendência que parece haver-se 
enfraquecido. Os argumentos tradicionalmente contrá-
rios a uma maior rigidez – além daquele que se refere 
à perda de soberania institucional já apontada anterior-
mente – se apóiam na preocupação de que uma excessiva 
burocratização do processo possa conduzir a seu fracas-
so, como aconteceu, segundo se alega, com os esquemas 
de integração dos anos 1960, ou ainda, na avaliação de 
que o modelo institucional vigente, o de uma união adu-
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aneira imperfeita, é bastante adequado à atual fase vivida 
pelo Mercosul15.

Ambos os argumentos me parecem discutíveis. No que 
se refere ao primeiro, o fracasso relativo dos esquemas ante-
riores de integração na América Latina teve várias causas 
além de sua alegada burocratização, mesmo que esta tenha 
existido. Suas razões podem estar ligadas não ao excesso de 
regras e normas, e sim à reduzida participação dos empre-
sários no processo e a dos trabalhadores organizados, pra-
ticamente inexistente. Quanto ao segundo, é justamente a 
falta de regras e instituições que difi culta o funcionamento 
de uma Tarifa Externa Comum (TEC), impedindo com isso 
a implementação de uma União Aduaneira efetiva. No que 
se refere ao argumento da perda de soberania, esta se liga, 
na conjuntura atual do Mercosul, não a um possível avanço 
na construção de instituições com algum grau de suprana-
cionalidade, mas à forma pela qual as empresas transnacio-
nais, que agem livremente nos mercados globais, atropelam 
projetos e decisões formuladas no âmbito dos Estados e das 
regiões em processo de integração. Contudo, isso não invali-
da o fato de que o estabelecimento de um mercado comum 
traz consigo cessão de soberania, ainda que seja parcial, o 
que não é necessariamente um fator negativo em um con-
texto de países que pretendem cooperar politicamente e se 
integrar economicamente. 

Na realidade, não há como escapar ao fato de que a 
passagem de mercados nacionais para um mercado único 
regional modifi ca a qualidade das relações entre os Esta-
dos-membros e entre suas sociedades, assim como o peso 
dos diferentes agentes produtivos e a localização de suas 
atividades. Essas alterações e deslocamentos trazem mudan-

15. Essa caracterização se refere ao fato de que a Tarifa Externa Comum (TEC) 
está sendo concretamente aplicada para 85% dos produtos. Os 15% restantes es-
tão em lista de exceção nacional ou nas listas de convergência, sujeitos a regras 
específi cas e cujas tarifas variam de 20% a 35% até o ano 2006.
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ças nas regras do jogo político entre os atores nacionais e 
os que já atuam nos planos regional e global, o que exige 
uma contínua revisão dos instrumentos de decisão, regu-
lação e representação de que podem dispor, podendo ser 
intergovernamentais ou supranacionais, de acordo com o 
objetivo fi nal que se quer alcançar e de sua efi cácia e ope-
racionalidade para realizá-lo. Nesse sentido, o modelo da 
União Européia, ao combinar órgãos intergovernamentais 
e supranacionais que se comunicam entre si por meio de 
diferentes esquemas e procedimentos, dentre os quais os 
ligados ao princípio da subsidiariedade, é um bom exem-
plo de solução pragmática e exeqüível (Camargo, 1993).

Retomando a questão da revisão do Protocolo de 
Ouro Preto, o clima que antecedeu a XXVII Reunião do 
Conselho do Mercado Comum fazia prever que seria difí-
cil chegar a um consenso sobre grande parte das propos-
tas. Com efeito, em diversos encontros de técnicos realiza-
dos nos dias anterior, o impasse entre Brasil e Argentina 
relativo à implantação de mecanismos que protegessem os 
setores menos competitivos, as tão discutidas salvaguardas 
defendidas pelo Ministro Roberto Lavagna, não parecia 
alcançar uma solução satisfatória, dada a irredutibilidade 
das duas partes16. Diante desse quadro, a percepção mais 
generalizada no meio empresarial era de que as perspec-
tivas para o encontro em Belo Horizonte e Ouro Preto 
não eram nada animadoras, presumindo-se que a reunião 
iria avançar mais nos aspectos simbólicos e retóricos do 
que naqueles ligados, concretamente, às reivindicações do 
setor privado. 

16. A reivindicação do governo e empresários argentinos apóia-se no fato de que a 
indústria brasileira é 4,9 vezes maior do que a da Argentina. O setor de máquinas 
e equipamentos elétricos no Brasil supera o país vizinho em 17 vezes e a área de 
máquinas e equipamentos que incluem a linha branca é 6 vezes maior no Brasil. 
(Dados do Centro de Estudos Bonaerenses – CEB, reproduzidos pelo Estado de S. 
Paulo, 4 dez. 2004).
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Se, em grande parte, isso assim se deu, a atitude dos 
diplomatas brasileiros, ao contrário da dos empresários, foi 
a de minimizar as difi culdades, afi rmando que o Mercosul 
estava acima de uma mera disputa comercial bilateral, mos-
trando-se sensíveis, em princípio, à demanda argentina de 
instituir instrumentos de proteção. Contudo, na sua avalia-
ção, o importante era negociar incansavelmente até encon-
trar uma solução melhor do que as medidas unilaterais ado-
tadas sem critérios e sem prazo defi nidos (Landim, 2004). 
Como primeiro passo, os negociadores dos países do Mer-
cosul chegaram a um consenso prévio de que, como forma 
de não contaminar o encontro, o tema não seria tratado 
no âmbito da Cúpula, e sim discutido bilateralmente entre 
os governos do Brasil e da Argentina, e só depois levado às 
instâncias do Mercosul.

Dessa maneira, a partir do pressuposto de que “a 
solução dos problemas do Mercosul deveriam ser busca-
das em mais Mercosul”, segundo as palavras do Ministro 
Celso Amorim (2003) a Cúpula de Ouro Preto, em lugar 
de retroceder, abrindo mão do objetivo de constituir um 
mercado comum, como anteviam alguns setores empresa-
riais, fez uma aposta para o futuro. Nesse sentido, medi-
das importantes foram tomadas, ainda que não sujeitas a 
uma implantação imediata, como a criação um Fundo de 
Convergência Estrutural, previsto para ser implantado no 
curso de 2006, destinado a aparar as arestas das assimetrias 
e diminuir as desigualdades na região, cujo valor total e 
cota de participação de cada Estado seriam indicados por 
decisão consensual entre eles. Decidiu-se ainda avançar 
em diferentes temas, como na harmonização de trâmites 
jurídicos e regras de controle de mercadorias para facilitar 
os negócios e as trocas comerciais e assinou-se um acor-
do referente a compras governamentais para permitir que 
empresas de um país do Mercosul pudessem participar de 
licitações federais em qualquer um dos outros países-mem-
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bros. Paralelamente, em termos de ampliação geográfi ca, 
Colômbia, Equador e Venezuela juntaram-se à Bolívia, que 
já fora incorporada ao bloco como membro associado, 
devendo assim aderir à cláusula democrática do Mercosul 
(Freire Neto, 2004). Em dezembro de 2005, na Cúpula de 
Buenos Aires, a Venezuela deu mais um passo à frente, na 
medida em que saiu do encontro como “um membro em 
via de adesão”, o que situa o país em primeiro lugar na 
corrida para membro pleno do Mercosul. 

Outras medidas, contudo, fi caram de fora. Dentre elas, 
a revisão da Tarifa Externa Comum (TEC), que, acumu-
lando hoje mais de 800 perfurações, tem impedido que a 
União Aduaneira se torne um instrumento efetivo de inte-
gração. Da mesma maneira, não houve avanço na revisão 
do Protocolo de Ouro Preto no que se refere ao processo 
decisório, no sentido de terminar com a exigência de con-
senso, alegando-se que sua extinção criaria uma nova frente 
de confl ito com Argentina, uma vez que Paraguai e Uruguai 
declararam apoiar o Brasil contra as medidas de salvaguar-
das propostas pelos argentinos.

Um tema importante discutido na Cúpula de Ouro Pre-
to foi a criação do Parlamento do Mercosul, que deveria ser 
implantado em fi ns de 2006 e cujas regras seriam defi nidas 
pela Comissão Parlamentar Conjunta. Esta iniciativa, reto-
mada em novembro de 2005 em Buenos Aires na ocasião 
em que a Comissão Parlamentar se reuniu para examinar o 
Protocolo Constitutivo do Parlasur, decidiu que sua implan-
tação se daria de 1.o de janeiro de 2007 a 31 de dezembro 
de 2014 e que, nos primeiros cinco anos, os parlamentares 
seriam designados pelas instâncias legislativas nacionais, 
passando depois a serem eleitos por sufrágio universal. No 
que se refere à representatividade por país, a decisão fi nal, 
depois de uma proposta em que a Comissão Parlamen-
tar Conjunta defendia a representação segundo critérios 
não paritários — Brasil com 36 representantes, Argentina 
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com 31 e o Uruguai e Paraguai com 16 — foi de que cada 
Estado-membro contará, até 2011, com 18 representantes, 
Somente depois desse período, o Parlamento poderá adotar 
o princípio da proporcionalidade representativa, segundo a 
população de cada país.

Cabe assinalar, porém, que a implantação dessas e de 
outras medidas dependerá de questões internas de cada 
país-membro e de seu refl exo sobre as relações entre eles. 
Há uma grande quantidade de decisões a serem aprovadas 
nos parlamentos de cada um dos países do bloco e outras, 
igualmente numerosas, que esperam, simplesmente, para 
serem executadas. A capacidade de coordenação política do 
Mercosul é frágil. A criação do Parlasur, ao produzir normas 
comunitárias, vai, exatamente, dotar o Mercosul de maior 
legitimidade e consistência democrática, apesar de ser um 
tema polêmico, uma vez que implica, como já foi assinala-
do, cessão de soberania.

Quero lembrar que, para que normas comunitárias pos-
sam ser efetivamente adotadas no Mercosul, é necessário 
que elas sejam previamente incorporadas aos ordenamen-
tos jurídicos de cada um de seus Estados-membros. Sem 
querer abrir uma discussão técnico-jurídica sobre esse pon-
to, não se pode deixar de lado o fato de que, sem que seja 
criada uma estrutura própria que garanta aos agentes eco-
nômicos do bloco e ao seu conjunto de cidadãos segurança 
e previsibilidade em sua inserção com os demais parceiros, 
os impactos negativos sobre os resultados do processo de 
integração serão inevitáveis (Keger, 2005).

O procedimento de incorporação defi nido no art. 40 
do Protocolo de Ouro Preto é mais complexo do que o 
habitual para os Tratados em geral. Segundo esse documen-
to, o procedimento em sua primeira etapa é similar ao pre-
visto constitucionalmente em cada um dos Estados-partes 
para qualquer norma do Direito Internacional. Mas, uma 
vez editada a norma, passa-se a uma segunda etapa, a de 
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informar à Secretaria do Mercosul o ato de incorporação e, 
posteriormente, a de aguardar que esse órgão comunique a 
informação aos demais Estados. Em um prazo de trinta dias 
depois dessa notifi cação, e tendo cada Estado já ofi cializado 
individualmente o ato por meio de sua publicação no Diário 
Ofi cial, dá-se início à vigência da norma.

Nem sempre, porém, as coisas ocorrem dessa maneira. 
Em alguns casos o Conselho do Mercado Comum deixa de 
utilizar, em suas decisões, o mecanismo de incorporação 
previsto no Protocolo de Ouro Preto. Isso se deve ao fato 
de que, no caso do Mercosul, a possibilidade do Tratado de 
Assunção de editar normas de caráter obrigatório emana-
das de órgãos decisórios/jurisdicionais do bloco regional, 
como ocorreu com o Tratado de Roma, na Comunidade 
Européia, é ainda matéria de discussão entre lideranças 
políticas e juristas (Keger, 2005).

Na realidade, a controvérsia sobre o papel do Tratado 
de Assunção como elemento ordenador de uma estrutura 
jurídica independente e autônoma traz à tona as inconsis-
tências entre um discurso que se propõe a unifi car politi-
camente a sub-região e uma prática que favorece o con-
fl ito e a contradição. Por outro lado, além de o art. 42 do 
Protocolo de Ouro Preto especifi car que a incorporação 
de normas aos ordenamentos jurídicos nacionais se faça 
“quando necessária”, o que enfraquece a possibilidade 
de uma ação simultânea e uniforme do conjunto de seus 
membros, existe o fato de que as normas a serem incor-
poradas são de dois tipos, o que torna mais complexo o 
processo: umas, por sua natureza, exigem a co-participa-
ção do Poder Legislativo; outras, de natureza puramente 
regulamentar, exigem a participação do Poder Executivo, 
que, por meio de portarias e decretos, as introduzem na 
ordem jurídica nacional (Keger, 2005).

A situação acima descrita mostra a difi culdade em se 
constituir uma base jurídica para o funcionamento do Mer-
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cosul. Mesmo que muitos acreditem que o processo de inte-
gração sub-regional, que, minimamente, já se constituiu 
como uma União Aduaneira, possa avançar comercialmen-
te sem a criação de instrumentos especifi camente comu-
nitários, difi cilmente o bloco poderá alcançar segurança 
jurídica e previsibilidade política para a livre circulação de 
pessoas, bens e fatores produtivos, base para a formação de 
um mercado comum e para a atração de investimentos que 
acelerem o crescimento da região.

Conclusão
Para encerrar em poucas linhas este trabalho, quero ape-
nas destacar que o Mercosul tem diante de si desafi os pesa-
dos em três arenas separadas – Mercosul/EU, Alca e OMC 
– negociações que, vistas como um processo único em tabu-
leiros distintos, incluem, como prioridade, acesso dos pro-
dutos de seus países a mercados centrais fortemente prote-
gidos ou pouco explorados (Veiga, 2002). 

Essa questão adquire maior importância na conjuntura 
atual da América do Sul, em um momento em que a pers-
pectiva de uma integração de todo o sub-continente, na for-
ma de uma Comunidade Sul-Americana de Nações, começa 
a fazer parte da agenda de seus países, segundo a Declara-
ção de Cuzco, assinada em fi ns de dezembro de 200417. Para 
que isso ocorra, isto é, para que os quatro países do Mer-
cosul, os cinco da Comunidade Andina de Nações, mais o 
Chile, o Suriname e a Guiana se integrem, o prazo previsto 
é não menos do que quinze a vinte anos, período durante 
o qual o Mercosul agiria como uma plataforma política nas 
negociações birregionais e multilaterais. 

Para dar realidade a esse projeto, que se propõe a ser 
o programa mais ambicioso da região e, possivelmente, o 
mais utópico, pretende-se dar prioridade, nos próximos cin-

17. Argenpress, 13 out. 2005.



Mercosul: crise de crescimento ou crise terminal? 

Lua Nova, São Paulo, 68: 57-90, 2006

88

co anos, aos setores de infra-estrutura, transporte, energia e 
comunicações, visando com isso à integração física do sub-
continente, na tentativa de atrair apoio dos demais países da 
região para as propostas defendidas pelo Brasil e pelo Mer-
cosul nas grandes negociações internacionais18. O consenso 
em torno dessa iniciativa tem como suporte três pilares bási-
cos: integração de sua infra-estrutura física, convergência 
entre o Mercosul e a Comunidade Andina e defi nição de 
políticas comuns em face de organismos multilaterais. 

São essas as tarefas e responsabilidades que, na área 
externa, os países da América do Sul/Mercosul têm pela 
frente a curto, médio e longo prazo caso efetivamente se 
proponham, como o fazem seus interlocutores do Norte, a 
defenderem seus interesses nacionais, sub-regionais e regio-
nais em todas as arenas em que suas prioridades são nego-
ciadas. Não há como chegar a isso isoladamente, uma vez 
que a assimetria entre os dois hemisférios, o do norte e o 
do sul, e suas diferentes inserções no cenário mundial, difi -
cultam o estabelecimento de acordos que signifi quem um 
avanço real para as nações sul-americanas em seu projeto 
de desenvolvimento econômico e social.

Contudo, cabe lembrar que, para que tudo isso não 
passe de uma mera retórica dos governos da região, ou 
mesmo de uma utopia a longo prazo de suas sociedades, o 
Mercosul, que representa o embrião de uma possível inte-
gração sul-americana, terá que solucionar seus problemas 
internos para impedir que os confl itos que surjam em seu 
âmbito não congelem sua agenda – como tem ocorrido 
entre Brasil e Argentina, e que certamente ocorrerá, em 
maior profusão e diversidade, com a ampliação do núme-
ro de seus Estados-membros – e que atritos comerciais mal 

18. Estas informações foram apresentadas no Correio Sindical Latino-Lamericano, 
n. 0, primeira quinzena de 2005.
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resolvidos e posições políticas tomadas unilateralmente, 
produzam desgastes do próprio bloco, com a decorrente 
percepção de que este está em sua fase terminal.

Sonia de Camargo 
é professora associada e pesquisadora do Instituto de Rela-
ções Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do 
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A análise da relação entre imprensa e poder público no 
Brasil, vista sob o foco das políticas públicas voltadas para 
esse setor, é o tema central deste trabalho. Do século XVIII, 
quando surgiram os primeiros periódicos no país, até o pre-
sente, tem prevalecido uma relação de interdependência 
entre esses dois agentes, marcada por políticas pontuais e 
nem sempre claras.

Os órgãos de imprensa e de radiodifusão têm desem-
penhado papel decisivo na história do Brasil. Jornais, 
emissoras de rádio e de televisão já foram recentemen-
te apontados como fundamentais para a eleição e para 
a posterior deposição de um presidente da República, 
Fernando Collor de Melo, e para a redemocratização 
do país. São vistos, também, como veículos decisivos nos 
momentos pré-golpe de 1964, ao defender, em sua maio-
ria, uma intervenção militar na política brasileira. Anos 
depois, parte deles tentaria, ainda que submetidos à cen-
sura, fazer oposição ao regime que defendera, enquanto 
outros não hesitariam em se calar diante das evidências 
de arbitrariedade. Os meios de comunicação são, pois, 
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peça atuante no jogo político, submetidos à regulação e a 
políticas específi cas.

A análise das políticas públicas para o setor de comu-
nicações deste trabalho é feita de forma documental, com 
base na legislação brasileira. Foram utilizadas, ainda, publi-
cações que, ao analisar a história de órgãos específi cos ou 
de coberturas pontuais, discutiram indiretamente as políti-
cas para o setor. Outras referências foram textos acadêmi-
cos escritos sobre o tema e reportagens de jornais e revistas 
sobre temáticas que, ainda recentes, não foram discutidas 
em livros. 

A análise tem quatro etapas. Em uma primeira, traça-se 
a linha-mestra que conduziu a relação entre poder público 
e imprensa do século XVIII até a promulgação do Código 
Brasileiro de Telecomunicações (CBT), em 1962. Discute-se 
a importância das verbas ofi ciais para o funcionamento da 
imprensa brasileira, bem como o alinhamento ideológico 
entre periódicos e políticos.

Depois entram em discussão a regulamentação e a refor-
mulação do setor conduzida pelo regime militar. Exploram-
se as mudanças na legislação voltada à comunicação social 
e empresarial. 

Capítulo especial é destinado às concessões para empre-
sas de radiodifusão, tendo como foco o fi m do regime mili-
tar e o início da Nova República. O uso político por meio da 
distribuição de emissoras de rádio e televisão fi cou evidente 
nos governos Figueiredo e Sarney.

Por fi m, analisa-se a grande crise nas empresas de radio-
difusão e de comunicação impressa a partir dos anos 1990. 
A estabilidade no cenário econômico motivou investimen-
tos no setor, que contraiu dívidas em dólar. Os sobressaltos 
que culminaram com o aumento da cotação da moeda nor-
te-americana e, de forma mais ampla, a má administração 
dessas empresas, contribuíram para a instalação da maior 
crise já vivida pelas empresas do setor.
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O novo cenário pós-crise, defi nido e exposto, provoca, 
na etapa destinada às considerações fi nais, uma refl exão 
acerca da relação de interdependência atual entre poder 
público e meios de comunicação. Discute-se, então, a efi ci-
ência da legislação relativa à comunicação social e a elabo-
ração de políticas públicas para o setor.

Antecedentes
Desde o século XVIII, marco da instalação da imprensa no 
Brasil, parte dos periódicos nacionais encontrava-se intima-
mente ligada ao poder público. A Gazeta do Rio de Janeiro, 
uma das pioneiras do setor, limitava-se a noticiar o estado de 
saúde de príncipes europeus e o dia-a-dia da família reinan-
te em Portugal. Antes de publicado, o noticiário era lido, 
relido e modifi cado por nobres lusitanos, destacados para a 
função de censor (Sodré, 1999). Era a Gazeta do Rio de Janeiro,
pois, órgão ofi cial, ainda que não fosse assim nomeado e 
constituído.

Relação íntima e similar a essa continuou a ser práti-
ca comum durante o Império e os primeiros anos repu-
blicanos. Por mais que não fi casse explícito para o públi-
co, periódicos nacionais foram fi nanciados por gover-
nantes. Gordas verbas publicitárias estatais, empréstimos 
generosos de bancos ofi ciais, facilitação na compra de 
equipamentos e favorecimentos políticos diversos foram 
responsáveis pelo funcionamento de parte dos jornais 
brasileiros.

Por vezes, os pedidos de ajuda da imprensa ao poder 
público ganharam contornos ofi ciais, não fi cando escamo-
teados em aposentos palacianos. Em 1927, Alves de Sousa, 
diretor de O País, tradicional periódico governista do Rio 
de Janeiro, pedia por carta ao presidente da República, 
Washington Luís, a manutenção de ajuda fi nanceira envia-
da regularmente ao jornal pelo governo do Rio Grande do 
Sul. Segundo Sodré (1999: 366), o presidente da República 
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enviou ao então presidente do Rio Grande do Sul, Getúlio 
Vargas, a seguinte missiva:

“O fi m principal desta é transmitir-lhe a carta junto, do Dr. 
Alves de Sousa, d’O País, e para lhe pedir a sua boa atenção, 
com todo empenho. Julgo indispensável mantermos a nossa 
atitude, sem o que as difi culdades serão quase insuperáveis. 
Não é necessário reproduzir aqui argumentos a que 
recorremos tantas vezes, por isso fi co aguardando a sua 
resposta”.

Washington Luís julgava, assim como faziam seus ante-
cessores e fariam seus sucessores imediatos, plenamente nor-
mal a ajuda fi nanceira, com verba oriunda dos cofres públi-
cos, a empresas jornalísticas. Julgava normal, dessa forma, a 
compra de opinião dos órgãos dispostos a apoiar o governo.

Getúlio Vargas, então presidente da República, estaria 
no centro de polêmica semelhante décadas depois. Com 
o apoio de bancos ofi ciais e contando com as facilitações 
políticas possibilitadas por sua relação com o presidente, o 
jornalista Samuel Wainer fundou, em 1951, o jornal Última 
Hora. Em seu primeiro número, jurou fi delidade a Getúlio 
Vargas em qualquer situação, apresentando, já na primeira 
página, comunicado do presidente especialmente redigido 
para o lançamento do periódico. O próprio Wainer (1987: 
224) resume a relação entre imprensa e poder público antes 
do golpe de Estado de 1964:

“Como os recursos obtidos com as vendas em bancas e 
assinaturas eram insufi cientes, os meios de comunicação 
precisavam valer-se de outras fontes de renda, utilizando 
como moeda de troca seu peso junto à opinião pública. 
Graças a esse trunfo, os barões da imprensa sempre 
mantiveram relações especiais com o governo, que tanto 
lhes prestava favores diretos como benefi ciava seus amigos – 
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amigos que sabiam retribuir a ajuda recebida. Para assegurar 
o apoio dos meios de comunicação, ou ao menos evitar 
que lhe fi zessem oposição frontal, o governo contemplava 
jornais e revistas com isenções fi scais, facilidades para a 
importação de papel, eventualmente anúncios”.

Note-se que, obviamente, o nível de dependência fi nan-
ceira da imprensa em relação ao poder público variou entre 
as diversas publicações. Houve as que, aliadas ao governo, 
como O País, anteriormente citado, não hesitaram em recor-
rer com freqüência aos cofres públicos. Houve, ainda, publi-
cações que contaram com a publicidade ofi cial, responsável 
por parte de seu faturamento. Houve, por último, jornais e 
revistas combativos e críticos, alguns de vida efêmera, que 
não recorreram aos cofres públicos, por convicção ou mes-
mo por impossibilidade. Esses, mais raros, cumpriram papel 
de fi scalizador do poder público, uma das funções primor-
diais da imprensa à luz das modernas teorias de jornalismo 
(Kovach e Rosenstiel, 2003).

Do ponto de vista operacional, pode-se analisar a rela-
ção entre poder público e imprensa até a década de 1960 
como extremamente imprópria. Para os jornais amigos, 
governantes não hesitaram em utilizar os cofres públicos 
para uma prática escusa, como a compra de opinião de 
órgãos jornalísticos, bem como esses não se portaram de 
forma independente e apta a exercer suas funções primor-
diais. Aos jornais e jornalistas adversários, o poder público 
reservou política distinta, baseada em todo o tipo de coer-
ção, desde a agressão física dos profi ssionais ao empastela-
mento dos periódicos. 

Já do ponto de vista legal, a relação entre os dois atores 
caracterizou-se pela demora e descaso na consolidação do 
aparato necessário à regulamentação do setor de comunica-
ção social. A Lei de Imprensa, em discussão desde 1922, foi 
regulamentada em 1923, mais de um século e meio depois 
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da instalação da imprensa no Brasil. A profi ssão de jornalis-
ta ainda levaria mais tempo para ser ofi cialmente reconhe-
cida, somente nos anos 1930.

No que tange à radiodifusão, a demora, ainda que 
menor, é igualmente perceptível. A primeira transmissão 
radiofônica no Brasil foi feita em 1922, mas o setor só come-
çou a ser regulamentado por dois decretos, o de n. 20.047, 
de 1931, e o de n. 21.111, de 1932, do então presidente 
Getúlio Vargas. As rádios comunitárias só começaram a ser 
reguladas em 1998. A primeira transmissão televisiva foi fei-
ta pela TV Tupi, em 1950, instalando-se uma confusão legal 
no setor: como deveria ser fi scalizada essa atividade que 
ainda não possuía legislação própria? (Cf. Godoi, 2001.) 
Somente em 1962 foi promulgada a Lei 4.117, o Código 
Brasileiro de Telecomunicações, que regulamentou a radio-
difusão e o setor de telefonia, dissociados legalmente nos 
anos 1990. Ainda em 1955, por intermédio da Lei 2.597, o 
setor de telecomunicações já havia sido reconhecido como 
de interesse para a segurança nacional. Nos governos mili-
tares esse papel seria reforçado.

A reforma
Devido à mudança posterior no campo das telecomunica-
ções, será utilizado, neste trabalho, o termo radiodifusão em 
detrimento de telecomunicação. O CBT discorre sobre a tele-
fonia e a radiodifusão, englobadas no mesmo conceito de 
telecomunicações. A regulação dos dois setores foi separada 
no governo Fernando Henrique Cardoso, quando nova lei 
tratou do setor de telefonia, privatizado no período. Os arti-
gos referentes à telefonia presentes no CBT foram revoga-
dos e o setor não será alvo de discussão neste trabalho.

Entende-se, pois, por radiodifusão as emissoras de rádio 
e televisão e suas empresas controladoras. Quando for cita-
do o termo imprensa, será feita referência a órgãos exclu-
sivamente de cunho jornalístico, principalmente impressos 
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(jornais e revistas), e a programas jornalísticos veiculados 
em emissoras de televisão e de rádio.

Os governos militares, notadamente os de Humberto 
Castello Branco (1964-1967) e Arthur da Costa e Silva (1967-
1969), foram responsáveis por uma grande reformulação nas 
políticas voltadas aos setores de radiodifusão e de impren-
sa. Reformulou-se a legislação desses setores e foram feitos 
investimentos em aspectos técnicos, possibilitando melho-
res condições para o desenvolvimento da radiodifusão e da 
telefonia, agora vistas como elos de integração nacional. No 
que tange à atividade jornalística, prevaleceu, por parte dos 
governos militares, a prática de coerção, visando ao controle 
da imprensa e da informação por meio da censura. Essa prá-
tica foi regulamentada por novas legislações.

O Decreto-Lei 236, de 1967, ainda vigente, modifi cou 
o Código Brasileiro de Telecomunicações, imprimindo 
nova visão sobre os artigos referentes a punições. Segundo 
a nova redação do artigo 53 do CBT, dada pelo decreto-lei, 
tornaram-se passíveis de punição empresas que suposta-
mente investissem contra alicerces do novo regime, como, 
por exemplo, a moral, os bons costumes, a disciplina (mili-
tar e civil) e a honra nacional, conceitos amplos e, por isso 
mesmo, submetidos a diferentes interpretações. Manteve 
o decreto-lei, ainda, com a nova redação do artigo 67 do 
CBT, nas mãos do Presidente da República o poder de 
outorgar e renovar concessões de empresas de radiodifu-
são, que só poderiam ter brasileiros natos em cargos de 
direção e chefi a. Cada entidade, segundo o artigo 12 do 
documento, só pode ser dona de 10 emissoras de TV, sen-
do 5 VHF (TV aberta) e 5 UHF (TV fechada). No que tan-
ge às rádios, o limite é de 10 emissoras locais, 6 regionais 
e 4 nacionais.

Destaca o decreto-lei, ainda, espaço importante à regu-
lamentação de emissoras de TV educativas (estatais ou liga-
das a universidades ou fundações). Foram criadas, então, 
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não por coincidência, nove emissoras de televisão educati-
vas entre 1967 e 1974, seis delas vinculadas a secretarias esta-
duais de Educação ou de Cultura, dentre as quais a TV Cul-
tura de São Paulo, e outras três vinculadas ao Ministério da 
Educação, dentre as quais a TV Educativa do Rio de Janeiro. 
Em 1972, o Ministério da Educação ampliou a importância 
das emissoras ao criar o Programa Nacional de Teleducação 
– Prontel, que deveria coordenar as atividades de educação 
televisiva no país. Seriam essas emissoras as responsáveis por 
difundir a política educacional dos governos militares.

Foram estabelecidas, também à época, novas restrições 
que atingiram toda a sociedade e especifi camente a prática 
jornalística. O Ato Institucional n. 1, de 1964, suspendeu, 
temporariamente, as garantias constitucionais, situação 
intensifi cada por atos e decretos subseqüentes e bem amplia-
da pelo Ato Institucional n. 5, de 1968. O Decreto-Lei 898, 
de 1969, conhecido como Lei de Segurança Nacional, e a Lei 
5.250, de 1967, conhecida como Lei de Imprensa, estabele-
ceram limitações à manifestação de pensamento e à liber-
dade de imprensa. Aliadas a outros dispositivos legais, essas 
regulamentações facilitaram a coerção, por parte de atores 
ligados ao governo federal, a profi ssionais de imprensa.

A censura de conteúdo jornalístico, ainda que não 
decretada ofi cialmente, passou a ser exercida com cons-
tância. Os meios eram variados: proibições eram passadas 
informalmente a jornalistas e responsáveis pelas redações, 
edições de publicações impressas eram apreendidas antes 
ou depois de serem destinadas à venda avulsa – destaque 
para a Tribuna da Imprensa, com oito edições apreendidas 
pela Polícia Federal em 1977, e para Repórter, com quinze 
apreensões entre 1977 e 1982 –, instalações de empresas jor-
nalísticas sofriam ataques. Foram diversas as empresas atin-
gidas por essas práticas: dos pequenos jornais aos maiores 
e mais rentáveis, a chamada grande imprensa, como, por 
exemplo, o Jornal do Brasil e o Estado de S. Paulo. A censura 
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prévia foi lentamente reduzida a partir de 1975, com o for-
talecimento da política de distensão do presidente Ernesto 
Geisel. Neste ano, os censores deixaram o Estado de S. Paulo 
e permaneceram em outras quatro publicações: Tribuna da 
Imprensa, Veja, Opinião e O Pasquim. 

A repressão militar mudou o foco da cobertura jorna-
lística: a inviabilidade da cobertura política independen-
te foi decisiva para o desenvolvimento da cobertura das 
áreas internacional e econômica, sendo essa de especial 
importância para o governo em um momento em que o 
crescimento da economia brasileira parecia ser defi nitivo 
(Abreu, 2003).

Consolidando a importância das Comunicações no Bra-
sil dos governos militares e reforçando a necessidade de se 
regulamentar permanentemente o setor, foi criado, ain-
da no governo de Humberto Castello Branco, o Ministério 
das Comunicações. Anteriormente, os assuntos referentes 
ao tema eram tratados pelos ministérios de Viação e Obras 
Públicas, dando um caráter técnico ao tema, e de Justiça, apli-
cando um caráter mais político para o setor (Mathias, 1999). 

A nova pasta fi cou a cargo de ofi ciais durante quase 
todo o regime militar, reforçando a concepção de que o 
setor era fundamental para a segurança nacional. A exce-
ção foi Carlos Furtado Simas, primeiro ministro das Comu-
nicações no período entre 1967 e 1969. Nascido em 1913, 
Simas era professor universitário, engenheiro civil e elétrico 
e presidente da Telebasa (companhia telefônica da Bahia). 
Como ministro, criou a Embratel e defendeu um sistema 
de telecomunicações nacional. Ao deixar o cargo, voltou a 
exercer a docência, antes de falecer em 1978.

Há décadas crescia a importância das Forças Armadas 
no setor de Comunicações e o estudo desse campo nos 
quartéis. De 1931 até 1962, ano de promulgação do CBT, 
a Comissão Técnica de Rádio (CTR) controlou o setor de 
radiodifusão. Dos três membros do CTR, todos técnicos em 
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radioeletricidade, dois eram militares, um indicado pelo 
Exército e outro pela Marinha, e um era civil, oriundo da 
Repartição Geral dos Telégrafos e designado pelo Ministro 
da Viação e Obras Públicas. As escolas militares de comu-
nicações já eram redutos dos especialistas da área, quando, 
em 1959, a Lei 3.654 criou as Armas de Comunicações e 
Engenharia do Exército (Mathias, 1999).

Não foi difícil, assim, encontrar militares com perfi s 
adequados para comandar o Ministério das Comunicações. 
Para substituir Simas, o então presidente Emílio Garrasta-
zu Médici nomeou o coronel do Exército Higino Caetano 
Corsetti, militar com curso avançado em comunicações em 
Nova Jersey, Estados Unidos, e dono de um currículo vas-
to: foi chefe do curso de eletricidade e eletrônica da Escola 
de Comunicações da Vila Militar do Rio de Janeiro, organi-
zador do curso de Comunicações da Academia Militar das 
Agulhas Negras em Resende, Rio de Janeiro, comandante 
e diretor de ensino da Escola de Comunicações do Exér-
cito, chefe da Seção de Operações da Diretoria Geral de 
Comunicações do Exército e membro do gabinete do então 
Ministro da Guerra do governo Castello Branco, Arthur da 
Costa e Silva. Durante a gestão de Corsetti no Ministério das 
Comunicações foi implantado o sistema de discagem direta 
à distância (DDD), criada a Telebrás e feita a primeira trans-
missão em cores da história da televisão brasileira.

O ofi cial da reserva da Marinha Euclides Quandt de 
Oliveira assumiu o Ministério das Comunicações em 1974, 
como um dos primeiros escolhidos para compor o gover-
no de Ernesto Geisel (Gaspari, 2003). Quandt trabalhou no 
Serviço de Comunicações do Comando da Força Naval do 
Nordeste, em Recife, organizou e instalou a Escola de Ele-
trônica da Marinha, foi presidente do Conselho Nacional 
de Telecomunicações (Contel), onde defendeu o investi-
mento maciço na Embratel e estimulou a abertura de cursos 
técnicos de telecomunicações, vice-presidente da Comissão 
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Interamericana de Telecomunicações (Citel) e presidente 
da Telebrás. Como ministro, ampliou os investimentos em 
telefonia e os estudos sobre transmissão por satélites.

O último Ministro das Comunicações do regime mili-
tar, já no governo de João Batista Figueiredo, foi o ofi cial 
do Exército Haroldo Correia de Matos. Professor universitá-
rio, ex-presidente da Empresa de Correios e Telégrafos e da 
Embratel, Matos extinguiu a concessão de sete emissoras, 
dentre as quais a TV Tupi do Rio de Janeiro, que faziam 
parte da Rede Associada, pertencente aos Diários Associados, 
grupo que, nas décadas de 1940 e 1950, se tornou potência 
inigualável entre as empresas jornalísticas. Estava estabele-
cido, então, um marco na etapa de conclusão da reformula-
ção das empresas jornalísticas estimulada direta e indireta-
mente pelos governos militares.

Não bastasse a reformulação na legislação referente à 
comunicação social, os governos militares, principalmente 
os de Castello Branco e Costa e Silva, procederam ao fecha-
mento de empresas jornalísticas críticas ao governo e suas 
diretrizes e ao estímulo de empresas consideradas simpá-
ticas às idéias do regime. Para tanto, o governo e os ato-
res ligados a ele não necessariamente optavam por atitudes 
drásticas, evidentemente coercitivas ou violentas. Havia – e, 
em parte, ainda há – formas mais sutis e efi cientes de se 
controlar a imprensa brasileira. 

Entre essas formas sutis de controle estavam a recusa 
na liberação de licenças de importação de equipamento 
ou papel, a negação de empréstimos às empresas por par-
te de bancos estatais e a suspensão da publicidade prove-
niente do governo e de suas autarquias, fonte de recursos 
considerada essencial pelas empresas jornalísticas. Walder 
de Góes, ex-supervisor do Jornal do Brasil, estimou que, em 
1978, a publicidade ofi cial correspondia a 15% da recei-
ta total do periódico. Niomar Sodré Bittencourt, direto-
ra-presidente do Correio da Manhã, afi rmou, anos antes, 
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que 36% do mercado publicitário brasileiro correspondia 
à publicidade ofi cial. Ainda que houvesse formas sutis e 
efi cientes de pressão como as já apresentadas, setores das 
Forças Armadas defendiam a adoção de medidas mais inci-
sivas e que surtissem efeitos devastadores de forma mais 
rápida. Em documento preparado pelo Centro de Infor-
mações do Exército (CIEx) em setembro de 1978, foram 
sugeridas medidas que poderiam ser implementadas sem 
que o regime tivesse que assumir a intenção de inviabilizar 
a produção jornalística independente. Entre essas propos-
tas estavam a obrigatoriedade da declaração total de recur-
sos das empresas jornalísticas – uma aposta na má adminis-
tração e em uma possível captação de verba irregular por 
essas empresas –, a proibição de participação na imprensa 
de profi ssionais que respondessem a acusações com base 
na Lei de Segurança Nacional – todos os acusados de sub-
versão – e o cancelamento do registro para o funciona-
mento das empresas jornalísticas que tivessem dívidas com 
o Tesouro Nacional – quase todas tinham (Smith, 2000). 
Note-se que as diversas formas de pressão foram, na maio-
ria dos casos, exercidas de forma combinada.

As estratégias do governo federal teriam surtido efeito 
reduzido, não fosse a má administração das empresas jorna-
lísticas, característica existente, em alguns casos, até o pre-
sente. A falência das empresas que ousaram criticar os mili-
tares ou atentar insistentemente contra a honra e a seguran-
ça nacionais, sob o ponto de vista dos governantes, ocorreu, 
em parte, devido a uma excessiva dependência fi nanceira 
dessas empresas em relação ao Estado, característica que se 
estende por toda a história da imprensa no país. Sempre 
foram, por exemplo, gigantescos e essenciais às empresas 
jornalísticas brasileiras os recursos obtidos com publicidade 
ofi cial e empréstimos de bancos estatais.

Não se pode inferir, muito menos afi rmar, que os gover-
nos militares pretendessem arruinar todas as empresas jor-
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nalísticas que foram à falência de 1964 a 1985. Parte delas 
enfrentou, sim, problemas originados a partir de ações do 
poder público, mas nem sempre essas foram decisivas para 
o fi m dessas empresas.

Problemas fi nanceiros atingiram principalmente as 
emissoras de televisão, provocando uma reformulação do 
setor. Criada em 1959, a TV Continental, canal 9 do Rio de 
Janeiro, foi arrendada pelo deputado federal Rubens Berar-
do, do MDB (a partir do regime militar). A partir de 1966, 
quando a emissora já enfrentava problemas fi nanceiros, 
Heron Domingues tornou-se seu novo arrendatário. Em 
1971, afundada em dívidas, a TV Continental  faliu.

As famílias Batista do Amaral e Machado Carvalho, 
então sócias em outros empreendimentos de radiodifu-
são, criaram a TV Rio, canal 13 do Rio de Janeiro, em 1955. 
Numa primeira fase até 1964 a emissora investiu em telecur-
sos e em programas de auditórios pioneiros, onde se deba-
tia política. Neles pontifi cavam o jornalista e político Carlos 
Lacerda e o político Leonel Brizola, dentre outros. A empre-
sa começou a enfrentar problemas fi nanceiros no início do 
regime militar. Suas novelas O direito de nascer e A morta sem 
espelho foram vítimas da censura, tendo que ser, inclusive, 
exibidas em outro horário, mais tarde. A crise atingiu as oito 
emissoras que já compunham uma rede. Sem dinheiro, os 
proprietários venderam a TV Rio, posteriormente repassada 
a outros empresários sem autorização governamental. Aca-
tando decisão da Justiça, religiosos, que já eram donos da 
TV Difusora de Porto Alegre, assumiram a empresa. A TV Rio 
cessou suas atividades em 1977 com o aumento do número 
de ações movidas por seus fornecedores.

A TV Excelsior, criada em 1960 em São Paulo por empre-
sários ligados à exportação de café e à imprensa e políti-
cos, foi duramente atingida pelo regime militar. A emissora 
apostava na boa qualidade da imagem, na pontualidade da 
programação e na valorização da cultura nacional, por meio 
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da exibição de fi lmes e músicas brasileiras, para conquistar 
a audiência. Já com uma afi liada no Rio de Janeiro no início 
do regime militar, a TV Excelsior começou a enfrentar pro-
blemas com a censura em seus telejornais e novelas. Os tre-
chos vetados pelos censores nas telenovelas não eram subs-
tituídos, aparecendo, em seu lugar, um boneco com a tarja 
“censurado”. O Jornal de Vanguarda foi tirado do ar por causa 
do Ato Institucional n. 5. A emissora passou a enfrentar pro-
blemas fi nanceiros e ainda foi negociada antes de ser fecha-
da, em 1970, acusada de desrespeito ao CBT, insolvência 
fi nanceira e atraso no pagamento de direitos trabalhistas.

A insolvência fi nanceira também foi o motivo para o 
fechamento da TV Tupi. A emissora de televisão, criada em 
1950 em São Paulo, foi pioneira no Brasil e acompanhou 
a crise dos Diários Associados, conglomerado ao qual per-
tencia. A partir da década de 1960, a empresa adotou uma 
linha popular, tentando fugir de temas que atiçassem a ira 
dos censores. Em 1974, lançou uma programação nacional 
e confi rmou a vice-liderança de audiência, superada ape-
nas pela TV Globo. O aparente sucesso escondia problemas 
fi nanceiros gravíssimos. No fi m dos anos 1970, os funcio-
nários da emissora organizaram greves. Em 1979, faixas da 
programação foram alugados a seitas, empresas e grupos 
étnicos. Uma portaria governamental cancelou a concessão 
da TV Tupi em 1980.

A crise não fi cou restrita à radiodifusão, estendendo-se 
a outros órgãos da imprensa. Criado em 1901, o Correio da 
Manhã, importante jornal reconhecido como representan-
te da classe média, defendeu um golpe de Estado com três 
editoriais infl amados em março de 1964, “Basta!”, “Fora” e 
“Não pode continuar”. A defesa do golpe transformou-se 
em crítica ao novo regime ainda em abril. O editorial “A 
liberdade é um dogma” e o artigo “A salvação da pátria”, de 
Carlos Heitor Cony, criticaram duramente o governo mili-
tar. Jornalistas foram presos, edições foram apreendidas e o 
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jornal parou de circular por alguns dias. Quando os bancos 
ofi ciais passaram a recusar empréstimos ao jornal e a execu-
tar as dívidas que esse tinha, a diretora-presidente Niomar 
Sodré Bittencourt decidiu arrendá-lo a um grupo de empre-
sários ligados ao então ministro dos Transportes e possível 
candidato à sucessão de Costa e Silva, Mário Andreazza. 
Fracassada a idéia de tê-lo como presidente da República, 
os empresários transferiram os bens da empresa, se envolve-
ram em problemas trabalhistas e o jornal deixou de circular 
em junho 8 de 1974.

Os mesmos empresários compraram o jornal Última 
Hora, de Samuel Wainer. Criado com a ajuda de Getúlio 
Vargas, o periódico fez inovações gráfi cas e editoriais. Em 
março de 1964, foi o único da grande imprensa a apoiar 
o presidente João Goulart e suas reformas de base. Esta-
belecido o regime militar, o jornal passou a ser alvo da ira 
do governo: diminuiu a publicidade ofi cial e cessaram os 
empréstimos bancários, dentre outras formas de pressão. 
Com isso, Wainer decidiu vender o jornal. A lenta agonia 
do periódico durou, com interrupções, até 1991, quando já 
era um pálido espectro do jornal infl uente de outrora.

Pode-se defi nir a política do regime militar para os seto-
res de radiodifusão e de imprensa como centrada em dois 
vértices. Um, o investimento em infra-estrutura, moder-
nizou as transmissões de rádio e televisão, agora possíveis 
de serem recebidas em quase todo o território nacional. O 
outro, a coerção, manteve a imprensa sob rígido controle 
seja por intermédio da prática de censura e de suas variá-
veis, seja pelo aniquilamento fi nanceiro de empresas anti-
páticas ao regime. 

Concessões: sua transformação em moeda de troca 
A falência das já citadas emissoras de TV abriu espaço para 
a consolidação de outras empresas, dentre as quais, a TV 
Globo. Roberto Marinho já era dono do jornal O Globo quan-
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do criou a emissora em 1965. A fundação foi polêmica: um 
acordo entre a Globo e o grupo estrangeiro Time-Life para 
apoio técnico e fi nanceiro foi alvo de investigações por par-
te do Congresso e teve que ser cancelado com base no CBT. 
O acordo teria sido, inclusive, um dos motivadores para a 
promulgação do Decreto-Lei 236, mais incisivo no que tan-
ge à participação estrangeira em empresas de comunicação. 
A política de integração nacional através das comunicações 
defendida pelos governos militares encontrou na TV Glo-
bo uma grande parceira. A emissora logo teria afi liadas em 
outros Estados do país, formando uma rede com o aumento 
de concessões a empresas de radiodifusão outorgadas pelo 
governo federal.

Três concessões da época serviriam como ponto de 
partida para a formação de redes importantes nas déca-
das seguintes. João Jorge Saad, dono da Rádio Bandeirantes, 
recebeu uma concessão em 1967, colocando no ar a TV 
Bandeirantes, canal 13 de São Paulo. O empresário e apre-
sentador de TV Silvio Santos recebeu a concessão que origi-
nou a TVS, canal 11 do Rio de Janeiro, e montou em 1981, 
aproveitando-se do espólio das emissoras que compunham 
a Rede Tupi, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT).  Adolpho 
Bloch, dono de um grupo responsável pela publicação de 
revistas, criou, em 1983, quase dois anos depois de receber 
a concessão, a Rede Manchete, formada por emissoras em cin-
co cidades. Nenhum dos três empresários era reconhecido 
como crítico contumaz dos governos militares.

O regime militar entregou à Nova República um cená-
rio completamente diferente nos campos da imprensa e da 
radiodifusão seja no aspecto legal seja no aspecto empresa-
rial. Velhas práticas, como a censura, logo seriam abolidas; 
outras, porém, como a distribuição política de concessões 
a empresas de radiodifusão não apenas seriam mantidas, 
como também ampliadas. Note-se que, do ponto de vista 
técnico, é obviamente necessária a regulação da distribui-
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ção de concessões, já que é fi nito o número de freqüências 
disponíveis para a transmissão de sinais de rádio e de televi-
são. Critica-se, no setor, a distribuição das concessões como 
moeda de troca política.

Findo o regime militar e eleito indiretamente o novo 
governo civil, Antônio Carlos Magalhães chegou ao coman-
do do Ministério das Comunicações. Em mais de cinqüen-
ta anos de vida pública, ACM ocupou os mais diversos 
cargos: deputado estadual, federal, senador e governador 
da Bahia, em quase todos os casos como membro da ban-
cada governista, independentemente do partido político 
do chefe do Poder Executivo. A família Magalhães é dona 
da TV Bahia (afi liada da TV Globo) e de jornais e controla 
outras emissoras no interior do estado. A julgar pelo tem-
po de permanência de ACM à frente do Ministério das 
Comunicações, seu trabalho deve ter agradado muito ao 
então Presidente da República, José Sarney:  ele foi o úni-
co ministro que se manteve no cargo durante todo o man-
dato de Sarney.

Quando Antônio Carlos Magalhães assumiu o minis-
tério, em 1985, suspendeu as concessões de emissoras de 
rádio e TV autorizadas no fi m do governo Figueiredo – 144 
de um total de 634 – distribuídas principalmente para par-
lamentares fi éis ao governo e pessoas ligadas a eles. A onda 
de moralização no que tange à outorga de concessões não 
se confi rmou: no mesmo ano ACM liberou as concessões 
suspensas e o governo Sarney transformaria em baixos os 
índices de Figueiredo no setor.  

As concessões de emissoras de radiodifusão aumenta-
ram consideravelmente durante o governo Sarney, sendo 
usadas, em muitos casos, como forma de barganha com os 
parlamentares que compunham a Assembléia Constituin-
te. De 1985 a 1988, o Presidente da República fez 1.028 
concessões – 30,9% de todas as 3.330 concessões outor-
gadas no Brasil até o governo Collor. Desde 1988, logo 
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depois da promulgação da Constituição Federal, o Con-
gresso Nacional passou a ser responsável pela aprovação 
ou veto das concessões feitas pelo governo federal. Antes 
disso, em apenas dois anos, 1987 e 1988, foram distribu-
ídas 747 emissoras de rádio e TV. Em 1988, ano decisivo 
para a votação da nova Constituição, foram 539 (52% do 
total do governo Sarney). Em três anos, 168 concessões 
foram outorgadas apenas para empresas ligadas a 91 depu-
tados federais e senadores. Desses, 82 (90,1%) votaram a 
favor da emenda que aumentou para cinco anos o manda-
to de Sarney (Motter, 1994). 

O oferecimento de concessões sempre foi usado como 
importante moeda de troca pelos mais diversos governos 
brasileiros. Nessas barganhas, saíram favorecidas as grandes 
redes, que viram aumentar o número de emissoras afi liadas 
e o grau de cobertura de sua programação. 

A partir de 1995, durante o governo Fernando Henri-
que Cardoso, o Decreto 1.720 estabeleceu limites à outorga 
de concessões. Tornou-se obrigatória a abertura de licitação 
para a concessão de emissoras de radiodifusão, sendo que 
os candidatos deveriam atender a uma série de pré-requisi-
tos. O Ministro das Comunicações de FHC, Sérgio Motta, 
considerado um dos assessores mais infl uentes do presiden-
te, ressaltaria que, graças a esse decreto, estava-se inician-
do um processo de moralização no que tange à outorga de 
concessões.

Uma brecha na legislação, contudo, ainda possibilitaria 
a manipulação das concessões como moedas de troca. Esta-
ções retransmissoras de televisão (RTV) não necessitavam 
de concessões para funcionar e não seriam alvo, assim, do 
Decreto-Lei 1.720. Pelo Decreto 81.600, de 1978, as RTVs 
são meras repetidoras de programação televisiva, cujo fun-
cionamento precisava ser autorizado apenas por uma porta-
ria do Ministério das Comunicações. Uma exceção tornava-
as especialmente interessantes: as RTVs poderiam transmi-
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tir 15% de programação própria, quando tivessem caráter 
educativo ou estivessem instaladas em área conhecida por 
“Amazônia Legal” (região Norte, estado de Mato Grosso e 
parte do Maranhão). A obtenção de uma RTV era, portan-
to, uma alternativa mais viável para políticos e empresários, 
já que dependia de menos verbas e era regulamentada por 
legislação mais fl exível. Às vésperas da aprovação da emen-
da que possibilitaria a reeleição de Fernando Henrique Car-
doso, o governo não outorgou nenhuma concessão, mas o 
Ministério das Comunicações distribuiu 1.848 RTVs, sendo 
527 a empresas de comunicação, 479 a prefeituras, 472 a 
empresas e entidades ligadas a igrejas, 102 a fundações edu-
cativas e 268 a empresas ou entidades controladas por 87 
políticos. Desses, 19 deputados e 6 senadores votaram favo-
ravelmente à reeleição. Os outros benefi ciários foram dois 
governadores, onze deputados estaduais, sete prefeitos, oito 
ex-deputados federais, três ex-governadores, oito ex-prefei-
tos e outros 23 políticos, não se podendo desprezar a infl u-
ência deles sobre membros do Congresso Nacional. Quase 
400 dessas RTVs, principalmente as destinadas a deputados, 
senadores e prefeitos, receberam autorização para funcio-
nar em dezembro de 1996, apenas um mês antes da votação 
em primeiro turno da emenda da reeleição na Câmara dos 
Deputados (Brener e Costa, 1997). As concessões, mais uma 
vez, contribuíram decisivamente para que o poder público 
pudesse aprovar uma medida polêmica. 

Por mais que já haja regulamentações mais rígidas 
para a concessão de emissoras de televisão comerciais, 
como demonstrado anteriormente, ainda existe muita 
fl exibilidade nas leis relativas à radiodifusão. É necessário 
reconhecer que a legislação brasileira, ao longo das últi-
mas décadas, apresentou avanços, tornando o campo da 
radiodifusão mais transparente, mas ainda é enorme o 
espaço para manobras políticas envolvendo a comunica-
ção social no Brasil.
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Crise das empresas de radiodifusão e de imprensa
A Constituição Federal aprovada em 1988 deu à impren-
sa e às empresas de comunicação liberdade nunca antes 
concedida. A liberdade de manifestação de pensamento é 
garantida no artigo 5.º (inciso IX). No artigo 150 (inciso 
VI, alínea “d”), fi ca vedada à União a cobrança de impostos 
sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 
impressão. A CF/88 reserva, ainda, à Comunicação Social 
todo o Capítulo V do Título VIII. O artigo 220 proíbe a 
censura e a exigência de licença concedida por autoridade 
federal para o funcionamento de veículos de comunicação 
impressa e afi rma que os meios de comunicação não podem 
ser alvo de monopólio ou oligopólio. O artigo 221 discorre 
sobre as características exigidas da programação veiculada 
por empresas de radiodifusão. A propriedade de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão fi ca assegurada pelo artigo 
222 a brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. 
O artigo 223 regula a concessão para empresas de radiodi-
fusão, que devem, agora, ser outorgadas e renovadas pelo 
Poder Executivo e apreciadas pelo Congresso Nacional. O 
artigo 224 institui, como órgão auxiliar do Congresso Nacio-
nal, o Conselho de Comunicação Social.

Parte dos ideais liberais e democráticos dos legisladores 
fi cou restrita à nova Carta Magna, sendo sua operacionali-
zação o maior de seus problemas. Melhor exemplo disso é a 
instituição do Conselho de Comunicação Social (CCS), pre-
vista no artigo 224. Imaginado, ainda à época da Assembléia 
Nacional Constituinte, como órgão deliberativo com poder 
de opinar em relação às concessões, o referido Conselho 
foi criado pela Lei 8.389, de 30 de dezembro de 1991, no 
governo Collor – mais de 3 anos, portanto, depois de ter sua 
regulamentação prevista na Constituição Federal. Caberia 
ao Conselho, segundo a legislação que o criou, a realização 
e a emissão de pareceres e estudos sobre temas relativos à 
comunicação social, tratando-se, portanto, de órgão consul-
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tivo, sem possibilidade de deliberação. A Lei 8.389, em seu 
artigo 8.o, prevê a eleição dos membros do Conselho em até 
60 dias e sua instalação em 30 dias após o pleito. A primeira 
reunião do CCS, composto por representantes de empresas 
jornalísticas e de radiodifusão, profi ssionais que nelas tra-
balham e membros da sociedade civil, ocorreu no dia 25 de 
junho de 2002, ou seja, mais de dez anos depois de sua regu-
lamentação e treze após a promulgação da Constituição.

Apesar das difi culdades envolvendo a comunicação 
social e suas regulamentações no Brasil, o texto original do 
Capítulo V do Título VIII da Constituição Federal foi muda-
do apenas uma vez, no artigo 222. Nova redação a esse arti-
go é dada pela Emenda Constitucional 36, de 28 de maio 
de 2002, que abre a possibilidade de participação do capital 
estrangeiro na mídia brasileira, regulada pela Lei 10.610, de 
20 de dezembro de 2002. Estrangeiros e brasileiros natura-
lizados a menos de dez anos, desde 2002, podem deter, por 
intermédio de suas pessoas jurídicas constituídas sob as leis 
brasileiras, até 30% do capital votante e do capital total das 
empresas jornalísticas e de radiodifusão, assegurados aos 
brasileiros natos e naturalizados há mais de dez anos o con-
trole e a elaboração da programação, da linha editorial e do 
conteúdo jornalístico. A mudança na Constituição Federal 
foi feita sob a benção, em geral, dos donos das empresas 
jornalísticas e de radiodifusão, entusiasmados com a possi-
bilidade de aporte de capital imediato em jornais, rádios e 
televisões. Estava, então, aberta uma possibilidade de solu-
ção para os problemas fi nanceiros que cresceram incontro-
lavelmente na década de 1990 e se fi rmaram, nos anos 2000, 
como a maior crise do setor na história brasileira.

No fi m dos anos 1990, a TV Manchete encerraria suas 
atividades depois de pouco mais de quinze anos. Em alguns 
momentos, a emissora chegou a abalar a hegemonia da 
principal emissora do país, a TV Globo. Novelas como Panta-
nal, o noticioso Jornal da Manchete e as transmissões de qua-
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tro Copas do Mundo de futebol e dos desfi les das Escolas 
de Samba no Rio de Janeiro contrastavam com problemas 
fi nanceiros constantes desde a criação da TV Manchete. Ape-
sar da concessão para seu funcionamento ter sido dada ain-
da em 1981, a emissora só entrou no ar em 1983, pouco 
antes de ter sua licença cassada. Em 1986, já eram grandes 
os prejuízos da rede. Salários atrasados, greves, demissões 
em massa e cancelamento de programas marcariam a aci-
dentada rota da empresa no início dos anos 1990. Em 1995, 
o Banco do Brasil conseguiu embargar os bens da emisso-
ra e várias afi liadas começaram a deixar a rede. Em 1998, 
funcionários chegaram a interromper a programação com 
slides exigindo o pagamento de salários atrasados e o sinal 
de transmissão foi parcialmente cortado pela Embratel. 
Depois de duas tentativas frustradas de vender e arrendar a 
emissora, a família Bloch conseguiu passá-la, em 1999, a um 
grupo comandado por Amilcare Dallevo Junior, que daria 
origem à Rede TV!. O Grupo Bloch, responsável pela edição 
de Manchete, Pais e Filhos, Fatos & Fotos e outras revistas, além 
de administrar a emissora de TV, faliu. 

Outras empresas do setor foram acometidas por proble-
mas fi nanceiros na metade da década de 1990. A promissora 
situação econômica do país, depois de anos de infl ação alta, 
abriu espaço para o desenvolvimento de estimativas irreais. 
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estimava 
em 10,1 milhões o número de clientes de TVs por assinatu-
ra até 2003. Outras projeções apontavam investimentos nos 
setores de telefonia e de internet como lucros certos a curto 
prazo. Eram amplas as possibilidades de negócio e perfeitas 
as condições para investimento.

Na falta de linhas de crédito a longo prazo e em con-
dições favoráveis no Brasil, as empresas de radiodifusão 
e de imprensa contraíram dívidas em dólar. A partir de 
1995, foram gastos, por exemplo, entre US$ 600 e US$ 700 
milhões na compra de máquinas rotativas e na moderniza-
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ção dos parques gráfi cos. Parte dessa verba possibilitou o 
lançamento de novas publicações, como, em 1998, a revis-
ta Época e o jornal Extra, ambos das Organizações Globo. 
Empresas como as Organizações Globo, o Grupo Abril e a 
Rede Bandeirantes apostaram na força da TV a cabo. Iguais 
apostas motivaram os investimentos em companhias telefô-
nicas, dada a oferta gerada com as privatizações no governo 
de Fernando Henrique Cardoso, e na internet.

A frustração chegou em pouco tempo. A cotação do 
dólar disparou e as dívidas das empresas brasileiras chega-
ram a R$ 10 bilhões, sendo que 60% desse valor correspon-
diam a dívidas das Organizações Globo. Segundo as próprias 
empresas, 80% das dívidas eram em dólar, sendo 83,5% 
com vencimento em curto prazo. A circulação de revistas, 
entre 2000 e 2002, caiu de 17,1 milhões para 16,2 milhões 
de exemplares por ano e a de jornais, de 7,9 milhões para 
7 milhões de exemplares por dia. O bolo publicitário com-
partilhado por todos os meios de comunicação foi reduzido 
em R$ 200 milhões no mesmo período. O número de assi-
nantes de TV a cabo, ao contrário das previsões, chegou a 
3,5 milhões em 2003 (Lobato, 2004).

 Os investimentos foram não só contidos, como também 
foi necessário realizar amplo corte de custos. Jornalistas e 
comunicadores em geral foram demitidos. Segundo dados 
do Ministério do Trabalho, a partir de 2001, foram cortados 
17 mil postos de trabalho no setor. Essa série de demissões 
em massa foi precedida por outras em alguns estados. No 
Rio de Janeiro, cerca de seis mil jornalistas trabalhavam, no 
início dos anos 1990, nos sete maiores jornais cariocas, qua-
tro sucursais de outros jornais, mais de vinte revistas, trinta 
emissoras de rádio e sete de televisão e diversas assessorias 
de imprensa. Em 1998, com dois jornais fechados, A Notí-
cia e Última Hora, uma editora em situação pré-falimentar, a 
Bloch, uma emissora de televisão e um grande jornal com 
problemas fi nanceiros graves, TV Manchete e Jornal do Brasil, 
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o mercado do setor no Estado comportava 1,5 mil jorna-
listas – número que chega a 3,5 mil se levadas em conta as 
assessorias de imprensa.   

A dimensão da crise foi tornada pública quando as 
empresas de radiodifusão e de imprensa solicitaram ao 
BNDES, em 2003, linhas de crédito e empréstimos em con-
dições especiais. As associações representativas das empresas 
do setor pediram R$ 1,2 bilhão para compra de papel-jornal 
e linhas de crédito de R$ 5 bilhões para o refi nanciamento 
de dívidas. A proposta foi polêmica não só pelo valor soli-
citado como também pelo setor a que ele seria destinado: 
uma imprensa independente ou, pelo menos, que tenha 
condições para tal, e, conseqüentemente, saudável do ponto 
de vista fi nanceiro é fundamental para a garantia da demo-
cracia, colaborando para a fi scalização do poder público. 
Mesmo sendo clientes fi éis dos bancos ofi ciais, nunca tantas 
empresas do setor fi zeram, juntas, um pedido de emprésti-
mo tão grande. Até que ponto um empréstimo dessa monta, 
concedido por um banco federal, não compromete a inde-
pendência da imprensa? E até que ponto a recusa na con-
cessão do empréstimo não representaria uma crise ainda 
maior do setor, caracterizada por falências em massa e mais 
demissões? As discussões nos poucos meios de comunicação 
sobre o pedido de empréstimo – notadamente os que não 
o solicitaram – giraram em torno do enfrentamento de um 
dilema: ou se comprometia a isenção e, conseqüentemente, 
a liberdade de imprensa, ou se comprometia a existência da 
imprensa.

Note-se que até 1997 o setor de mídia esteve excluído 
dos programas do BNDES, fato colocado como justifi cati-
va para o pedido feito pelas empresas em 2003. De 1998 a 
setembro de 2003, já com as restrições ao setor canceladas, 
o BNDES chegou a emprestar R$ 111,6 milhões às empresas 
de mídia. Em 2004, o banco decidiu conceder novo emprés-
timo de valor bem superior, ainda que inferior ao solicitado. 
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Seriam concedidos R$ 4 bilhões, divididos em duas linhas 
de crédito: reestruturação de dívidas e compra de papel-jor-
nal de fornecedores nacionais.

Ainda no primeiro semestre de 2004 começaram a sur-
tir efeito as mudanças constitucionais que permitiram o 
aporte de capital estrangeiro na mídia brasileira. No fi m 
de junho de 2004, a Globopar, controladora da empresa 
de TV por assinatura NET Serviços, anunciou parceria 
com a Telmex, empresa telefônica do México. Menos de 
quinze dias depois, o Grupo Abril anunciou a venda de 
13,8% de seu capital ao fundo de investimentos norte-
americano Capital Inc.

Em julho de 2004, as associações representativas das 
empresas de radiodifusão e imprensa anunciaram, em car-
ta conjunta, que recusavam a proposta de empréstimo do 
BNDES. Segundo o documento, as condições da proposta 
estavam muito aquém das pretendidas pelas empresas, que 
já estariam estudando outras formas de saldar suas dívidas.

O viés liberal da Constituição Federal, os empréstimos 
concedidos regularmente pelos bancos ofi ciais e até mesmo 
as concessões que tanto permitiram a expansão das grandes 
redes não são, assim, sufi cientes para garantir a existência 
no Brasil de uma mídia forte e independente. As iniciativas 
dos atores ligados ao Estado, notadamente o aporte de capi-
tal às empresas do setor feito de formas distintas, não conse-
guiram, ainda que involuntariamente, vencer um obstáculo 
extremamente forte no cenário da comunicação social: a 
péssima administração das empresas.

Considerações fi nais
Existe uma relação de interdependência entre imprensa e 
poder público que permeia toda a história do Brasil a par-
tir do século XVIII. Governantes e políticos em geral preci-
sam da imprensa não só para legitimar seus atos como tam-
bém para divulgar propostas e angariar votos. É improvável 
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a existência de forma de comunicação mais efi ciente, em 
um período eleitoral, que a televisão. Por intermédio dela, 
chega-se à grande parte do eleitorado, seja por meio dos 
telejornais, seja por meio da propaganda eleitoral obrigató-
ria. A importância dos meios de comunicação para os que 
pontifi cam no cenário político pode ser demonstrada pela 
avidez de parlamentares em busca de concessões, como, 
por exemplo, durante o período de atuação da Assembléia 
Nacional Constituinte na década de 1980 e durante o gover-
no de Fernando Henrique Cardoso.

As empresas de radiodifusão e de imprensa, por outro 
lado, também dependem do poder público. Não fossem as 
verbas governamentais repassadas em forma de publicida-
de ofi cial ou de empréstimo de bancos ligados ao gover-
no, muito provavelmente, mantidas as bases sob as quais 
se constitui o setor, as empresas teriam, em grande parte, 
falido. Trata-se de verba fundamental que, quando supri-
mida, normalmente em períodos autoritários da história, 
asfi xiaram os meios de comunicação, obrigando-os a mudar 
características de sua linha editorial ou instalando neles 
crise fi nanceira que, em alguns casos, levou à falência das 
empresas. Durante décadas de autoritarismo dependeram, 
ainda, da anuência do poder público para a publicação e 
transmissão de conteúdo noticioso. Em relação às emisso-
ras de televisão e rádio, existe um agravante: as empresas 
dependem de concessões do Poder Executivo, desde a pro-
mulgação da Constituição Federal de 1988 também aprecia-
das pelo Congresso Nacional, que são justifi cáveis do ponto 
de vista técnico, ainda que concedidas, em grande parte dos 
casos, segundo critérios políticos. 

Em alguns poucos períodos da história a relação de 
forças entre os dois agentes foi razoavelmente balanceada. 
Passando por períodos de crescimento no setor, as empre-
sas aproveitaram o momento, investiram de forma correta e 
ampliaram sua infl uência sobre o poder público. Pela força 
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da máquina pública e da monta de que dispõe para aplicar 
no setor, o governo manteve, nesses momentos, sua capaci-
dade de pressionar as empresas. 

A história da imprensa brasileira, porém, é marcada 
pelas crises econômicas constantes do setor, que a enfraque-
cem na relação de interdependência com o poder público. 
Trata-se de pilares equivocados sobre os quais se organizam 
as empresas de radiodifusão e de imprensa: elas dependem 
excessivamente das verbas constantes do poder público e 
parecem preferir assim fazê-lo a buscar outras fontes de ren-
da. Trata-se, pois, salvo exceções, de má administração crô-
nica no setor, evidenciada, no início do atual século, pela 
dívida gigantesca contraída pelas empresas e pelo inédito 
pedido de empréstimo feito ao BNDES – banco, vale sem-
pre lembrar, do governo federal, que deveria ser fi scalizado 
pela própria imprensa, o que põe em xeque sua isenção.

Outro problema enfrentado pelo setor são as legisla-
ções ultrapassadas e a precária operacionalização das leis 
mais recentes. No primeiro caso, basta citar que a Lei de 
Imprensa e o Decreto-Lei 236, ambos outorgados no regi-
me militar, ainda regulam, respectivamente, a atividade 
jornalística no país e a radiodifusão. Regulam, devido ao 
restabelecimento da democracia, de forma precária, já que 
medidas de cunho autoritário e que ferem a Constituição 
Federal vigente não podem ser cumpridas. Assim, artigos 
da Lei de Imprensa referentes a determinadas punições e 
à possibilidade da prática de censura não são mais respei-
tados, prejudicando a compreensão da legislação como um 
todo. Tramitaram e ainda tramitam no Congresso Nacional 
diversos projetos de lei que têm como objetivo a regulação 
da atividade jornalística e da radiodifusão, faltando, ainda, 
passados quase vinte anos do fi m do regime militar, suas 
aprovações.

Há falhas na concepção e na operacionalização das 
legislações aprovadas já na Nova República. Outra vez a 
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outorga de concessões é um bom exemplo. A Constituição 
Federal de 1988 atribuiu papel importante ao Congresso 
Nacional, agora responsável por aprovar as concessões, e 
um decreto do governo FHC instituiu a obrigatoriedade 
de licitações no setor. Essas medidas, porém, não foram 
sufi cientes para garantir a pluralidade de opinião, também 
prevista na Constituição Federal. Para burlar o limite de 
concessões permitidas pelo Decreto-Lei 236 para uma mes-
ma pessoa, políticos e empresários recebem concessões em 
nome de familiares, amigos ou sócios, mantendo a concen-
tração no setor. Assim, apesar da intenção de dar transpa-
rência à outorga de concessões, as leis vigentes não conse-
guiram conter brechas existentes na própria legislação nem 
tampouco foram capazes de estabelecer medidas rigorosas 
contra evidentes exemplos de práticas contrárias aos precei-
tos constitucionais. Note-se o descaso dos parlamentares em 
regular todo o campo da comunicação social, assinalando-
se que, em alguns casos, como nos dois períodos de grande 
distribuição de concessões mencionados neste trabalho, são 
eles os primeiros a usufruir das brechas legais.

Urge, assim, uma refl exão ampla de nossos legisladores 
sobre as leis referentes à atividade jornalística e à radiodifu-
são, bem como sobre as punições cabíveis em caso de possí-
veis delitos. É necessário que se pense, ainda, no Brasil, em 
políticas públicas mais transparentes para o setor de comu-
nicações, de modo tal que se facilitem investimentos sem o 
comprometimento da liberdade e da isenção da imprensa.

Octavio Penna Pieranti 
é doutorando em Administração Pública da Escola Brasilei-
ra de Administração Pública e de Empresas da Fundação 
Getulio Vargas (FGV-SP)
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Bobbio tem duas inserções fundamentais na teoria da demo-
cracia: uma, como teórico da democracia ética e participativa, 
em seu período acionista – em que pertencia ao Partido da 
Ação1, nos anos de 1940 do século passado – e outra, como teó-
rico do procedimentalismo democrático, a partir de meados 
da década de 1950. Cada uma dessas formas particulares de 
concepção do regime democrático insere-se em tradições dife-
rentes no âmbito da referida teoria. Nosso objetivo aqui é ten-
tar perceber quais são essas tradições e o modo particular de 
inserção de ambas e as concepções do autor no interior delas. 

A democracia ética e participativa
A democracia ética e participativa de Bobbio encontra-se no 
interior de duas tradições fundamentais da teoria democrática: 

BOBBIO NA HISTÓRIA DAS IDÉIAS DEMOCRÁTICAS*
Assis Brandão 

* Este artigo é uma versão ligeiramente modifi cada do Terceiro Capítulo de minha 
Tese de Doutorado, A concepção de democracia em Bobbio, defendida no Doutorado 
em Ciências Humanas: Sociologia e Política da UFMG, em 2001.
1 O Partido da Ação é o partido do socialismo liberal/liberal socialismo italiano. 
Teve curta vida. Fundado em 1942, afi rmou-se na luta para libertar a Itália do fascis-
mo e dos invasores alemães, mas, após fragorosa derrota nas eleições constituintes 
de 1946, extinguiu-se, em 1947, integrando-se ao PSI. Por esse partido, Bobbio 
candidatou-se, e perdeu, a uma vaga na Assembléia Constituinte.
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a da democracia desenvolvimentista e a da democracia partici-
pativa. Remetendo-nos aos modelos de democracia delineados 
por Macpherson, em A democracia liberal, percebemos que a
“democracia desenvolvimentista” surge historicamente após a 
“democracia protetora”. Este modelo de democracia, consti-
tuído a partir da refl exão democrática de Jeremy Bentham e 
James Mill, acolhe, no fundamental, tanto o homem da socie-
dade capitalista como essa própria sociedade da maneira como 
eles são, sem a preocupação com o empreendimento de qual-
quer mudança em ambos. Com isso, a democracia protetora 
é vista como tendo por função tão-somente o estabelecimen-
to de uma certa proteção dos cidadãos contra os governos. A 
idéia de Bentham é que, à exceção dos governantes dos regi-
mes democráticos, todos os demais tendem a oprimir a cida-
dania. É inclusive com base na proteção dada pela democracia 
aos governados contra os governantes que o autor funda a sua 
justifi cação do referido regime.

A democracia protetora, no entanto, de acordo com 
Macpherson, a partir de meados do século XIX, passou a 
ser questionada por pensadores pertencentes ao próprio 
campo liberal. Segundo ele, duas mudanças ocorridas na 
sociedade capitalista chamaram a atenção de tais pensado-
res, levando-os a pleitear um novo modelo de democracia. 
Essas mudanças são as seguintes: 1. “a classe trabalhadora 
– que Bentham e James Mill não consideravam perigosa 
– começava a parecer perigosa à propriedade”; e 2. “as con-
dições da classe trabalhadora se tornavam tão ostensivamen-
te desumanas que os liberais mais sensíveis nem a podiam 
aceitar como moralmente defensável ou economicamente 
inevitável” (Macpherson, 1978: 49). 

Surge, assim, a democracia desenvolvimentista. Sua 
principal diferença em relação à democracia protetora é 
que ela tem uma natureza ética, no sentido de manifestar 
uma certa preocupação com o desenvolvimento da humani-
dade. John Stuart Mill (1981: 19), seu mais destacado teóri-
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co, afi rma, em Considerações sobre o governo representativo, que 
“o mais importante mérito que pode possuir uma forma de 
governo é o de promover a virtude e a inteligência do pró-
prio povo”. Inclusive, para ele, um dos critérios primordiais 
de avaliação de um governo é a medida em que ele tende 
a aumentar ou diminuir “a soma de boas qualidades dos 
governados, coletiva e individualmente”.

Em relação à democracia, Mill (1981: 148) afi rma que ela 
é o regime político que melhor possibilita a “educação pública 
dos cidadãos”. Ao permitir a mais ampla participação da cida-
dania não apenas em processos eleitorais, mas também em 
alguns espaços da estrutura pública, como, por exemplo, os 
júris populares, a administração local etc., a democracia facul-
ta aos cidadãos uma espécie de pedagogia política, fazendo-os 
desenvolver a amplitude dos seus raciocínios e pensar um pou-
co mais no “bem comum”. Referindo-se, especifi camente, à 
participação da classe trabalhadora em tal regime, Mill (1981: 
88-89) observa que é “através da discussão política que o tra-
balhador manual, cujo emprego é uma rotina e cuja manei-
ra de viver não o põe em contato com nenhuma variedade 
de impressões, circunstâncias ou idéias, aprende que causas 
remotas e acontecimentos em lugares distantes exercem uma 
infl uência imediata e sensível sobre seus interesses pessoais e 
reais; e é através da discussão política, e da ação política cole-
tiva, que um homem, cujos interesses são limitados por suas 
ocupações diárias a um círculo estreito, aprende a simpatizar 
com seus concidadãos e se torna um membro consciente da 
grande comunidade”. É evidente, no entanto, que a educação 
pública da cidadania permitida pelo regime democrático, de 
acordo com o autor, não se restringe à classe trabalhadora, 
sendo ela genérica, de modo que alcança todos os setores da 
sociedade (Mill, 1981: 38).

O modelo de democracia desenvolvimentista criado 
por Mill, segundo Macpherson (1978: 53), é acolhido, com 
algumas modifi cações, por vários prestigiosos autores do 
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mundo ocidental – tais como Hobhouse, Lindsay, Ernest 
Barker, Woodrow Wilson, John Dewey, MacIver etc. –, em 
que, ao que parece, até meados do século passado, quando 
do advento da concepção schumpeteriana de democracia, 
tornou-se o modelo de democracia hegemônico. 

Bobbio, que só se torna procedimentalista na década de 
1950, esgrime, em seu período acionista, uma concepção 
de democracia que é, também, desenvolvimentista. Para ele, 
a democracia tem um fi m: a educação dos cidadãos para a 
liberdade. Ela ensina os cidadãos a serem livres. É essa preo-
cupação com o desenvolvimento da cidadania, no sentido de 
educá-la para a liberdade, que, segundo ele, distingue o regi-
me democrático de qualquer outra forma de governo (Bob-
bio, 1996a: 29). Ao mesmo tempo, é essa mesma preocupa-
ção que insere a concepção de democracia acionista do autor 
no âmbito do modelo desenvolvimentista de democracia.

Interessante é observarmos que os sentidos do apri-
moramento humano pleiteado pelos desenvolvimentismos 
democráticos de Mill e Bobbio são um tanto diferentes. Em 
Mill (1981: 19), ele se confi gura a partir do temor da mani-
festação de dois problemas que o autor qualifi ca como bási-
cos para a não-ocorrência de um “bom governo”: 1. Que os 
indivíduos atentem “apenas para aqueles de seus interesses 
que são egoístas”; e 2. que lhes falte inteligência. O gover-
no democrático, pensado como “bom governo”, levaria à 
superação de tais problemas. Os homens, que, em sua maio-
ria, levam uma rotina centrada na busca da satisfação de 
suas necessidades diárias – o que, de certo modo, tolhe o 
desenvolvimento da sua capacidade de raciocínio e os torna 
muito autocentrados –, através da participação democrática, 
teriam, por um lado, possibilitada uma abertura para a rea-
lização de raciocínios mais amplos, aprimorando a sua capa-
cidade intelectual, e, por outro, a oportunidade de refl etir 
pelo ângulo de quem ocupa funções públicas, aprimorando 
sua capacidade de ação orientada pelo interesse coletivo.
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Em Bobbio, o sentido do referido aprimoramento é 
delineado, fundamentalmente, com base na percepção que 
o autor tem do homem sob o regime fascista. É verdade que 
nenhum regime ditatorial educa o homem para a liberdade. 
Todavia, indiscutivelmente, para ele, por essa perspectiva, 
o fascismo é emblemático. Mesmo sem referir-se explicita-
mente a esse regime, Bobbio (1996a: 29) evidencia que nele 
não é possibilitada aos homens a aquisição da consciência 
do seu valor enquanto tal e, assim, “das próprias possibilida-
des e dos próprios limites no mundo dos outros homens”. 
Essa aquisição é que ele chama de educação para a liberda-
de. Apenas a democracia a possibilitaria. O homem livre é o 
homem consciente de suas possibilidades e de seus limites 
em sua relação com os outros. Para que essa consciência 
exista, é necessário, de acordo com o autor, que ocorra “um 
ambiente social cujas condições econômicas, políticas e cul-
turais” favoreçam o seu desenvolvimento. (Bobbio, 1996a: 
29) Tal ambiente, de certa forma, em sua opinião, pode ser 
criado pelas instituições democráticas.

Assim, enquanto em Mill o aprimoramento humano, na 
democracia, dá-se pela superação da ignorância e do auto-
centramento, no sentido da ampliação da capacidade de 
raciocínio dos indivíduos e do seu agir pautado pelo inte-
resse coletivo, em Bobbio, diferentemente, ele ocorre pela 
superação da falta de consciência dos homens quanto às 
suas possibilidades e limites em sua relação com os outros, 
isto é, pela aquisição da sua liberdade. Segundo ele, só os 
homens livres são responsáveis enquanto cidadãos.

De qualquer maneira, os desenvolvimentismos de Mill 
e Bobbio são ambos participacionistas. É verdade que está 
fora do âmbito das nossas preocupações aqui o empreendi-
mento de qualquer discussão mais acurada sobre a natureza 
da participação na democracia milleana, pois ela não é uma 
infl uência relevante no desenho de democracia participati-
va do Bobbio acionista. Destacamos apenas que as democra-
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cias participativas desses dois autores são, as duas, represen-
tativas. Todavia, enquanto a estrutura representativa de Mill 
se restringe ao próprio Estado, a de Bobbio envolve, para 
além do Estado, uma variada gama de instituições perten-
centes à sociedade civil.

Bobbio mostra-se sobremodo enfático ao afi rmar que 
a democracia defendida por ele não pode ser confundida 
quer com a democracia grega, quer com a rousseauniana. 
Isso, tanto no sentido de que elas são democracias diretas, 
e a democracia moderna, de maneira alguma, pode ser des-
provida de representação, como também pelo fato de que, 
no registro bobbiano do imediato pós-guerra, tais democra-
cias são carregadas de um certo teor totalitário. Segundo 
o autor, nelas há participação além do desejável, de modo 
que o indivíduo se encontra completamente absorvido pelo 
Estado. Essa visão de Bobbio, relativamente comum naque-
les anos, reverbera a desconformidade dos democratas com 
a forma de participação fascista, que marcava ainda forte-
mente as preocupações de todos. 

Do ponto de vista da teoria da democracia, a conseqüên-
cia fundamental da leitura bobbiana das democracias grega 
e rousseauniana é um certo distanciamento de sua concep-
ção de democracia participativa em relação à mais impor-
tante tradição desse tipo de democracia, que é a tradição 
da democracia direta, constituída precipuamente por elas. 
Não apenas porque ambas são diretas, mas, primordialmen-
te, por serem excessivamente participativas e, assim, em sua 
opinião, prenhes de conteúdo totalitário. 

Há algo em comum entre a refl exão democrática de 
Bobbio, em seu período acionista, e a refl exão do Marx 
democrata radical da Crítica da fi losofi a hegeliana do direito 
público. Nessa obra, Marx acolhe a idéia da ocorrência da 
separação entre o Estado e a sociedade civil e coloca como 
perspectiva a superação dessa sociedade. Bobbio, de manei-
ra similar, também percebe tal separação e, como o fi lósofo 
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alemão, pleiteia a sua extinção. No entanto, ambos apresen-
tam propostas bastante distintas para a realização dos seus 
objetivos.

Marx rejeita a democracia direta, dando razão a Hegel, 
que não era democrata, para quem os grandes números são 
impeditivos à sua realização. E também não acolhe a demo-
cracia participativa. Ele parece restringir-se à proposição de 
que o fosso entre a sociedade civil e o Estado pode ser preen-
chido através da “eleição absoluta, tanto ativa quanto passiva”, 
isto é, uma eleição em que todos votam e todos podem ser 
votados (Marx, 1987: 432). Nesse caso, tornando-se a socie-
dade civil a “sociedade política real ”, o poder legislativo per-
deria o seu caráter representativo, mas a democracia não se 
tornaria direta (Marx, 1987: 430). O referido poder teria os 
seus membros eleitos pela cidadania, mas, por agir generica-
mente, “enquanto todos”, careceria de representação, mes-
mo que, por desempenhar uma função social como qualquer 
outra, não deixasse de ser representativo. “Aqui”, diz Marx 
(1987: 430), o poder legislativo “é representante, não do 
outro a quem representa, senão do que é e do que faz”.

Em Bobbio, o reencontro da sociedade civil com o Esta-
do ocorre de maneira sobremodo mais avançada do que em 
Marx, através da democracia participativa. Essa democracia 
tem por pilares fundamentais a participação ativa da cidadania, 
o federalismo e a idéia de “democracia direta”. Seguramente, 
ela também não é tributária do Marx democrata radical.

No entanto, a democracia participativa do Bobbio acio-
nista, em consonância com o pensamento do autor no perí-
odo, esteia-se tanto no socialismo como no liberalismo. É 
nessas duas tradições de pensamento que se coloca o par-
ticipacionismo bobbiano. Na realidade, ao que parece, o 
liberalismo, exceto em momentos mais ou menos raros, 
ou excepcionalmente, nunca apresentou maiores afi nida-
des com o participacionismo. Todavia, ele foi quase sempre 
descentralizador. Bobbio, em seu caminho para a defesa da 
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democracia participativa, inspira-se, de alguma forma, no 
liberalismo. O federalismo de Cattaneo2 é, indiscutivelmen-
te, uma teoria liberal. Estritamente liberal, posto que não 
democrática. Cattaneo, inclusive, nunca foi um democrata. 
Ao contrário, sempre se insurgiu contra a idéia do sufrá-
gio universal. O seu federalismo funda-se, precipuamente, 
na descentralização política. Segundo Bobbio, para ele, “os 
gânglios vitais da futura república federal italiana (deve-
riam) ser os municípios”. O conjunto de municípios – as 
“republiquetas” –, formariam a grande república – a “repu-
blicona” --, chamada por ele de “Estados Unidos da Itália”. 
(Bobbio, 1971: 32)

Porém, o referido federalismo, mesmo sendo liberal, é 
também participativo. Nele, de acordo com Bobbio (1971: 
54-55), “existem todos os pressupostos para um avanço demo-
crático dos Estados mais do que na teoria do sufrágio univer-
sal, [pois] [...] o sufrágio universal é um expediente, não é 
o princípio, da democracia, a qual progride não tanto em 
proporção ao estender-se meramente quantitativo do sufrá-
gio, quanto proporcionalmente ao multiplicar-se das insti-
tuições de autogoverno”. A descentralização estatal, pleitea-
da pelo federalismo cattaneano, na medida em que acolhe 
a autonomia municipal, mesmo não o fazendo de maneira 
democrática, uma vez que não acolhe o sufrágio universal e 
sim a descentralização política, coloca em perspectiva, segun-
do Bobbio (1971: 54), a possibilidade de encaminhar-se “na 
direção de uma genuína democracia, posto que esta multi-
plicidade dos centros autônomos pressupõe e promove uma 
maior participação dos cidadãos na coisa pública”.

2. Cattaneo foi um escritor liberal italiano, do século XIX, que defendeu o fede-
ralismo como forma de descentralização política. Bobbio o teve como um dos 
seus cinco grandes autores “contemporâneos”, ao lado de Croce, Kelsen, Pareto 
e Weber.
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A idéia de que o federalismo liberal de Cattaneo era par-
ticipativo é evidenciada por Bobbio (1996a: 104), de maneira 
ainda mais clara, por exemplo, quando ele afi rma que, ao 
defi nir o federalismo como uma “teoria da liberdade”, tal 
autor “entendia por liberdade o exercício do poder de bai-
xo, a prática do autogoverno”. Ou ainda, quando ele sugere 
que, no fi nal da quinta década do século XIX, Cattaneo já 
via a federação como “aquela forma de Estado que garan-
te, melhor do que qualquer outra, a liberdade dos cidadãos, 
assegurando-lhes uma mais ampla e direta participação no 
poder” (Bobbio, 1996a: 17).

Observamos que o federalismo de Cattaneo é pensado 
como ocorrendo no âmbito estrito do Estado. O de Bob-
bio, diferentemente, envolve não apenas o Estado como 
também a sociedade civil. Em Cattaneo, o núcleo do fede-
ralismo é o princípio liberal da descentralização estatal em 
comunhão com a idéia de uma certa participação da cida-
dania nas estruturas estatais descentralizadas. Em Bobbio, 
ele envolve a parte federalística da refl exão de Cattaneo, 
mas avança no sentido de acolher a participação da cida-
dania também nas instituições da sociedade civil. É verda-
de que, no que diz respeito à participação nas estruturas 
estatais descentralizadas, Bobbio a percebe como ocorren-
do em níveis mais amplos do que Cattaneo, que, inclusive, 
não acolhe o sufrágio universal.

De qualquer maneira, o participacionismo do Bobbio 
acionista é infl uenciado diretamente por Cattaneo. Não 
apenas o estatal. Há uma passagem em Stati Uniti D’Italia, 
em que ele afi rma que “mesmo no que respeita ao proble-
ma da transformação da sociedade, e não apenas do Estado, 
podemos hoje nos servir e estamos nos servindo” do federa-
lismo liberal (Bobbio, 1971: 55). É certo que não era posto 
para Cattaneo o problema da participação da cidadania nas 
instituições da sociedade civil. Essa é uma preocupação de 
Bobbio (1971: 55), para quem o federalismo é “uma teoria 
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da liberdade e da democracia”. Contudo, de alguma forma, 
é como se Bobbio realizasse uma espécie de paralelo entre 
o autogoverno em estruturas estatais descentralizadas, algo 
presente em Cattaneo, e o autogoverno das instituições da 
sociedade civil. É a possibilidade teórica desse paralelo que 
o leva ao reconhecimento da contribuição de Cattaneo tam-
bém em relação à participação da cidadania nas instituições 
da sociedade civil.

Na realidade, Bobbio transforma o federalismo liberal-
participacionista cattaneano em um federalismo democráti-
co-participacionista. Para isso, ele, que acolhe o sufrágio uni-
versal, amplia a participação da cidadania na estrutura estatal 
descentralizada e a leva às instituições da sociedade civil. 

Assim, talvez não seja exagerada a observação de que o 
participacionismo da democracia acionista de Bobbio pode-
ria ser explicado, em grande medida, apenas através do 
recurso ao federalismo liberal cattaneano. Por esse ângulo, 
a dívida bobbiana para com Cattaneo – que é um dos seus 
autores – é imensa. 

Sendo isso correto, a democracia participativa bobbia-
na estaria fora das tradições fundamentais do participacio-
nismo democrático, vinculando-se diretamente, em termos 
de ascendência, ao liberal-participacionismo cattaneano. 
Ela seria uma espécie de fi lha única do federalismo liberal.

A nosso ver, tais considerações, no fundamental, são 
verazes. Todavia, um tanto unilaterais, posto que a demo-
cracia participativa bobbiana é tributária também do pensa-
mento socialista. Sbarberi (1994: 20), por exemplo, afi rma 
que nela há uma certa infl uência da “idéia fabiana sobre a 
descentralização funcional da sociedade civil”. Os fabianos 
pleiteavam a constituição de um socialismo a partir, priori-
tariamente, dos municípios, com base na municipalização 
ou regionalização de empresas, serviços etc. (Cole, 1959: 
119-121). Essas estruturas descentralizadas seriam perpassa-
das pelo processo democrático, o que signifi ca a realização 
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de seu “controle administrativo por representantes do povo 
livremente eleitos”, posto que, mesmo defendendo o forta-
lecimento do poder local, eles eram contrários à democra-
cia direta (Beer, 1948: 184). 

Se dermos razão a Sbarberi – e somos propensos a fazê-lo –,
o sentimento descentralizador de Bobbio seria tributário 
da infl uência tanto da descentralização liberal de Cattaneo 
como daquela socialista dos fabianos. Bobbio, no entanto, 
é mais cattaneano do que fabiano, pois, mesmo sendo um 
socialista, não vemos em seu pensamento nenhuma pista 
no sentido do acolhimento da idéia fabiana de transformar 
empresas e serviços em algo pertencente ao poder público 
local ou regional. O que ele pretende é o estabelecimento 
do município como locus democrático privilegiado da estru-
tura pública e a democratização das instituições da socie-
dade civil. Nessa dimensão, ele comunga, de maneira mais 
ou menos genérica, com a descentralização de Cattaneo e 
dos fabianos, mas vai além de Cattaneo, por pleitear o avan-
ço da democracia também para as instituições da sociedade 
civil, e distingue-se dos fabianos, por não propor a apropria-
ção de empresas e serviços pelos estados e municípios, pro-
pugnando, todavia, a sua democratização interna, o que, no 
limite, termina por signifi car, também, a sua descentraliza-
ção, mesmo que não a sua publicização, no sentido de apro-
priação por qualquer dos níveis do poder estatal. 

A infl uência do socialismo sobre a democracia par-
ticipativa bobbiana não se restringe, entretanto, à descen-
tralização. Ela faz-se presente igualmente no seu participa-
cionismo. Por esse ângulo, provavelmente ela não provenha 
dos fabianos, para quem o processo de democratização das 
estruturas descentralizadas se expressa como mais repre-
sentativo do que participativo, diferentemente do de Bob-
bio, que, malgrado a sua natureza representativa, é primor-
dialmente participativo. Talvez uma observação de Perry 
Anderson sobre a crítica socialista, realizada por Bobbio à 
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democracia representativa na década de 1970, possa lançar 
um pouco de luz sobre essa questão. Ele afi rma que o autor 
italiano, “em nome de uma concepção de emancipação 
humana – e não apenas política – derivada de Marx, identi-
fi ca todas as áreas de poder autocrático nas sociedades capi-
talistas que o estado representativo deixa completamente 
intocadas, privando-se a si mesmo, desse modo, das únicas 
bases sociais que haveriam de transformá-lo numa autêntica 
soberania popular” (Anderson, 1989: 34). Interessante é 
que, na década de 1940, quando da reconstrução do Estado 
democrático italiano, Bobbio, segundo Tommaso Greco 
(1996: 142), pleiteia uma “reconstrução que, para superar 
a desumanização da época dos totalitarismos, devia objeti-
var a humanização integral da vida social, do Estado e do 
ordenamento jurídico”. Assim, tanto o Bobbio da década 
de 1970 quanto o da década de 1940 pleiteiam uma certa 
humanização da sociedade. Um, através da expansão da 
democracia procedimental, e outro, através da democracia 
ética expandida. 

Somos levados a acreditar que, mesmo o Bobbio acio-
nista, ao propugnar a expansão da democracia do Estado 
para a sociedade civil, com ampla participação política em 
ambas essas seções da sociedade, já expressava uma certa 
infl uência do jovem Marx, posterior ao da Crítica da Filo-
sofi a Hegeliana do Direito Público, no que diz respeito à sua 
preocupação com uma maior autonomia dos indivíduos nas 
instituições e processos sociais.

A democracia participativa do Bobbio acionista, assim, é 
uma construção tipicamente bobbiana, mesmo que tributá-
ria, por um lado , e principalmente, do federalismo liberal-
participacionista de Cattaneo e, por outro, do socialismo. 
Do ponto de vista da descentralização, de maneira mais ou 
menos explícita, do socialismo fabiano, e, do ponto de vista 
da participação, mais ou menos implícita, do socialismo do 
jovem Marx.
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A democracia procedimental
O procedimentalismo democrático de Bobbio tem uma 
fonte bem conhecida: Kelsen. Como vimos, é ao Kelsen de 
Essência e valor da democracia, de 1929, que Bobbio atribui, 
originariamente, seu acolhimento da concepção procedi-
mental de democracia. 

Kelsen, na citada obra, antecipa muitas das idéias que 
Schumpeter desenvolveria, posteriormente, em Capita-
lismo, socialismo e democracia, de 1942. É verdade que não 
consta, no “índice remissivo” desse livro, o nome de Kel-
sen, o que nos leva ao entendimento de que talvez o eco-
nomista austríaco não conhecesse a obra do professor da 
Universidade de Viena, pelo menos, não Essência e valor da 
democracia. 

A concepção procedimental de democracia do Kelsen 
do entreguerras tem por núcleo a idéia de que a democra-
cia é um método para a seleção de “chefes”. O autor con-
cebe que, em termos ideais, a democracia seria uma “cole-
tividade sem chefes”, algo assim no estilo rousseauniano. 
No entanto, segundo ele, “a realidade social de fato é o 
domínio, a existência de chefes” (Kelsen, 1993a: 88). Em 
razão disso, salienta que “a criação desses [...] chefes [é] o 
problema central da democracia real” (Kelsen, 1993a: 91). 
Para criá-los, todavia, é necessário um método, “um méto-
do específi co de seleção dos governantes pela coletividade 
dos governados”, algo que, em sua opinião, “aparece como 
elemento essencial” da referida democracia. “Esse método”, 
diz ele, “é a eleição” (Kelsen, 1993a: 91).

Kelsen não entra em detalhes sobre o modo e as con-
dições de realização dessa eleição. Evidencia, porém, algu-
mas poucas características. Uma primeira, que esse méto-
do envolve a luta competitiva pelo poder. De acordo com 
ele, “o método da democracia [...] coloca a luta pelo poder 
sobre as mais amplas bases, tornando-a objeto de uma con-
corrência pública” (Kelsen, 1993a: 96). Uma outra, que essa 
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concorrência se dá em condições em que são garantidos os 
direitos e liberdades individuais para todos. Por fi m, que a 
minoria – que tem os seus direitos garantidos – possa ter a 
possibilidade de “tornar-se maioria a qualquer momento”. 
(Kelsen, 1993a: 106)

Essas são umas poucas indicações que, não obstante o 
seu caráter rarefeito, contribuem para dar maior densidade 
aos delineios do método democrático kelseniano. Em pri-
meiro lugar, por chamar a atenção para sua natureza compe-
titiva e, em segundo, por incorporar, em sua própria estrutu-
ra, o patrimônio dos direitos liberais clássicos. Ele expõe-se, 
assim, como concorrencial e prenhe de conteúdos.

O procedimentalismo embrionário do Bobbio de Poli-
tica e cultura é visceralmente kelseniano. É kelseniana sua 
concepção de direito, a partir da qual chega à concepção 
de democracia, concebendo ambos – direito e democracia 
– como técnicas constituídas por normas; e é kelseniana 
sua idéia de que a democracia é o “Estado fundado sobre a 
técnica do consentimento”. Interessante, no entanto, é que 
Bobbio não se refere à proveniência desse consentimento. 
Subentende-se que ele tem origem eleitoral, posto que se 
trata de uma liberal-democracia clássica. Porém, não há, 
no autor, referência explícita a eleições, como em Kelsen. 
Da mesma forma – e até por conseqüência –, também não 
há nenhuma alusão à luta competitiva pela liderança, algo 
também presente no professor da Universidade de Viena.

De qualquer maneira, o procedimentalismo bobbiano, 
como o de Kelsen, é conteudístico, pois a liberal-democra-
cia, que, para ele, é a única forma de democracia moder-
na, já traz, em sua própria estrutura, normas cuja fi nali-
dade é o acolhimento dos direitos de liberdade clássicos, 
civis e políticos.

O método democrático schumpeteriano, ao que nos 
parece, apresenta fortes traços de aproximação com o do 
Kelsen de Essência e valor da democracia, mesmo sem o conhe-
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cimento – ou o reconhecimento – de Schumpeter. Essen-
cialmente, ambos envolvem uma luta competitiva para a 
escolha das lideranças políticas. É verdade que o método 
kelseniano, comparado com o de Schumpeter, mostra-se 
relativamente tosco, algo rudimentar. De todo modo, o 
campo de confl uência entre eles é bastante grande. Há, 
entretanto, pelo ângulo que nos interessa, pelo menos uma 
grande diferença. Referimo-nos ao fato de que a estrutura 
conteudística do método kelseniano é mais desenvolvida 
do que aquela do de Schumpeter. No método kelseniano, 
a incorporação dos valores liberais é sobremodo explícita. 
O mesmo, no entanto, não acontece no schumpeteriano. 
Schumpeter mostra-se um tanto reticente nesse campo. Por 
um lado, ao expor o que chama de “uma experiência men-
tal”, convida-nos para que nos transportemos “para um país 
hipotético que, de maneira democrática, pratique a perse-
guição aos cristãos, a cremação de feiticeiras e o massacre 
dos judeus” (Schumpeter, 1961: 295). Com isso, rigorosa-
mente, ao entender como possível a negação democrática 
de alguns valores liberais fundamentais, estabelece uma 
clara separação entre método democrático e liberalismo 
político. Ao mesmo tempo, ao apresentar “mais uma teoria 
de democracia”, apesar de ainda com evidente hesitação, 
tenta estabelecer um certo vínculo entre ambos. Ele afi rma 
que “se, pelo menos por questão de princípios, todos forem 
livres para concorrer à liderança política apresentando-se ao 
eleitorado, isso trará, na maioria dos casos, embora não em 
todos, uma considerável margem de liberdade de expres-
são para todos” (Schumpeter, 1961: 330). Malgrado o esfor-
ço do autor, tal vínculo afi gura-se-nos como sobremaneira 
tênue, o que nos leva à idéia de que o método democrático 
schumpeteriano é quase somente democrático, sendo ape-
nas tangencialmente também liberal. Assim, do ponto de 
vista do conteúdo, ele é mais estreito do que o de Kelsen, 
que é, de forma não-embuçada, democrático e liberal.
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Se a concepção procedimental de democracia de Kelsen 
encontra-se, em Essência e valor da democracia, ainda relativa-
mente pouco desenvolvida, em Fundamentos da democracia, 
ela ganha contornos mais defi nitivos e, em alguns aspectos, 
um tanto distintos. O caráter parcialmente distintivo entre 
essas duas obras talvez nos permita a afi rmação de que o 
Kelsen de Essência e valor da democracia, de 1929, é mais 
schumpeteriano do que o Kelsen de Fundamentos da democ-
racia, de 1955-1956.

Na primeira dessas obras, o autor afi rma que o “ele-
mento essencial” da democracia é a eleição de chefes; na 
última, isso muda, de tal sorte que, segundo ele, “o critério 
fundamental da democracia é o de que o poder do governo 
reside no povo” (Kelsen, 1993b: 279). Passa-se do entendi-
mento da democracia como método de eleição de chefes 
para o entendimento de governo do povo. Fazendo uma 
crítica direta a Schumpeter, mas, ao mesmo tempo, uma 
espécie de autocrítica implícita, Kelsen (1993b: 280) salien-
ta que “a eleição livre e sua conseqüência, a luta competitiva 
pelo voto popular, é um critério secundário” da democra-
cia, sendo o seu critério essencial à idéia de que ela é um 
governo do povo.

Isso não signifi ca, entretanto, que, em Fundamentos da 
democracia, o autor esteja abandonando sua visão de demo-
cracia como método. Ele a defi ne como governo do povo, 
mas, simultaneamente, a acolhe como um procedimento. 
Para que o governo possa ser do povo, é necessário que este 
participe dele. Nesse caso, a participação pode ser direta ou 
indireta, com a confi guração, respectivamente, da democra-
cia direta ou da representativa. A essência da democracia, 
assim, é o governo do povo; sua forma é o modo através 
do qual o povo governa. As formas – democracia direta 
ou democracia representativa – seriam os métodos para a 
expressão da essência democrática – o governo do povo 
(Kelsen, 1993b: 142).
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Do ponto de vista da participação política, há também 
uma certa divergência entre Kelsen e Schumpeter. Ao defi -
nir a democracia como governo do povo, Kelsen enfatiza 
a necessidade da participação popular, direta ou indireta, 
no governo. É certo que isso não o transforma em um par-
ticipacionista. De qualquer maneira, estabelece um certo 
vínculo entre a democracia e a participação, destacando a 
indissociabilidade entre ambas. Schumpeter (1961: 346), 
diferentemente, ao defi nir a democracia como “a concor-
rência livre entre possíveis líderes pelo voto do eleitorado”, 
nega o seu entendimento como governo do povo, acolhen-
do a idéia de “governo dos políticos”. Nessa democracia, ao 
cidadão comum é destinada tão-somente a função de eleger 
os líderes. “Uma vez tendo eleito determinado cidadão”, diz 
o autor, “a ação política passa a ser dele e não sua” (Schum-
peter, 1961: 357). A apologia da não-participação da cida-
dania, em Schumpeter (1961: 358), chega a extremos tais 
que ele justifi ca até mesmo a proibição do envio de cartas e 
telegramas para as lideranças políticas a fi m de evitar que a 
pressão da cidadania sobre elas venha a acarretar a restrição 
da sua liberdade de ação.

Por fi m, em Fundamentos da democracia, Kelsen critica 
ainda Schumpeter pela difi culdade de sua concepção demo-
crática com o liberalismo político. Também nessa obra, o 
procedimentalismo do professor da Universidade de Viena 
mostra-se mais conteudístico do que o do economista aus-
tríaco. Segundo Kelsen, Schumpeter afi rma que “o método 
democrático não garante, necessariamente, uma liberdade 
individual maior do que o permitiria outro sistema políti-
co nas mesmas circunstâncias”; e, principalmente, que a 
democracia não pode “salvaguardar, em todas as circunstân-
cias, melhor que a autocracia, a liberdade de consciência” 
(Apud Kelsen, 1993b: 143-144). Ele discorda dessa postura 
schumpeteriana, dizendo que “se defi nirmos a democracia 
como um sistema político através do qual a ordem social é 
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criada e aplicada pelos que estão sujeitos à ordem, de tal 
modo que a liberdade política, no sentido de autodetermi-
nação, esteja assegurada, então a democracia, necessaria-
mente, em todas as circunstâncias e em toda parte, estará 
a serviço desse ideal de liberdade política. E se, em nossa 
defi nição, incluirmos a idéia de que, para ser democrática, 
a ordem social, criada do modo como acabamos de indicar, 
deve garantir certas liberdades intelectuais, como a liber-
dade de consciência, liberdade de imprensa etc., então a 
democracia, necessariamente, em todas as circunstâncias e 
em toda parte, também estará a serviço desse ideal de liber-
dade intelectual” (Kelsen, 1993b: 144). E quando isso não 
acontecer, não existirá democracia. Essa postura kelsenia-
na termina por introduzir mais valores na estrutura do seu 
método democrático do que aqueles que são acolhidos pelo 
método schumpeteriano.

O procedimentalismo democrático bobbiano apóia-se 
tanto em Schumpeter quanto em Kelsen, mas, precipu-
amente, neste último. Bobbio é mais kelseniano do que 
schumpeteriano, mesmo que, de alguma forma, sofra a 
infl uência também do schumpeterianismo. De Kelsen, ele 
acolhe a própria idéia da democracia como método e a sua 
amplitude conteudística. O método democrático bobbia-
no, repercutindo a tradição kelseniana, foi sempre liberal 
e democrático, isto é, acolheu, em sua estrutura, valores 
democráticos e liberais. Como vimos, a incorporação do 
liberalismo político no método schumpeteriano dá-se de 
forma hesitante e um tanto insegura e, em alguns momen-
tos, parece nem mesmo ocorrer.

De Schumpeter, Bobbio acolhe fundamentalmente o 
problema relativo à forma competitiva de seleção das lide-
ranças políticas. É verdade que Kelsen, no entreguerras, 
já tinha levantado essa questão. Nele, a competição surgia 
como uma conseqüência de eleições livres. Em Schumpeter, 
a luta competitiva pela liderança ganha uma dimensão dife-
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renciada: é o próprio cerne de seu método democrático. 
Bobbio, apesar de esposar uma visão de procedimentalis-
mo democrático mais abrangente do que a de Schumpeter, 
não deixa de acolher, schumpeterianamente, a existência 
da luta competitiva pela liderança política como uma condi-
tio sine qua non da própria democracia. Pensamos, todavia, 
que Danilo Zolo (1992: 101) tem razão ao afi rmar que a 
competição se apresenta, no método bobbiano, de manei-
ra um tanto diferenciada – envolvendo um certo acréscimo 
– quando comparada ao schumpeteriano. Neste, a estrutura 
de competição entre as elites deve assegurar apenas a liber-
dade de escolha dos cidadãos, enquanto no bobbiano, para 
além dessa liberdade de escolha, é exigida também a ocor-
rência de uma multiplicidade de alternativas políticas, no 
sentido de mais de uma proposta política, entre as quais a 
de que os cidadãos possam exercer a citada liberdade.

Vemos, assim, que a concepção procedimental de 
democracia de Bobbio é tributária tanto do procedimenta-
lismo de Kelsen quanto do de Schumpeter. Interessante, no 
entanto, é que via esses dois autores não é possível o enten-
dimento da relação existente, em Bobbio, entre democracia 
e participação. Em alguns momentos da trajetória de seu 
procedimentalismo – que apresenta alguns vaivéns –, essa 
relação se aproximaria mais da visão schumpeteriana, com 
um certo acolhimento da apatia política; em outros, da kel-
seniana, com a percepção da necessidade de alguma parti-
cipação. Todavia, tentar explicar a referida relação apenas 
através de Schumpeter e Kelsen é simplifi cá-la demasiada-
mente, colocando-a numa espécie de “leito de Procusto”. 

Por um lado, na vertente elitista – que justifi ca a apa-
tia política –, para além de Schumpeter, Bobbio se apóia 
tanto nos elitistas não-democráticos, como Mosca e Pareto, 
quanto nos seus sucessores italianos que tentaram realizar 
o casamento entre o elitismo e a democracia, como, por 
exemplo, Dorso e Burzio. Por outro lado, na vertente mais 
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participativa, para além de Kelsen, com sua justifi cativa de 
uma participação relativamente moderada, há toda a infl u-
ência participativa de uma certa tradição socialista, da qual 
não está ausente, inclusive, o próprio Marx.

Observamos que, em perspectiva histórica, a infl uên-
cia do elitismo e da participação no procedimentalismo 
bobbiano se expressa, ao longo das décadas, como numa 
espécie de gangorra, de tal sorte que, quando a infl uência 
do elitismo sobe, a da participação desce, e a recíproca é 
verdadeira. O que não signifi ca dizer, entretanto, que tal 
mudança de posição tenha ocorrido em todas as décadas 
– o que não seria correto –, posto que, por exemplo, o pro-
cedimentalismo das décadas de 1950 e de 1960 – décadas 
consecutivas – foi, em ambos os casos, não-participativo. Já 
na década de 1970, foi participativo e, na de 1980, apesar de 
relativamente participativo, termina por – em comunhão e 
contraditoriamente com essa vertente participativa – reali-
zar algumas racionalizações da apatia política. 

Se tomarmos a relação democracia e participação, em 
Bobbio, com o objetivo de abranger toda a refl exão demo-
crática do autor, teremos um quadro mais ou menos assim: 
1. década de 1940 – ampla participação da cidadania; 2. 
década de 1950 – pouca participação política; 3. década 
de 1960 – pouca participação política; 4. década de 1970 
– novamente ampla participação da cidadania, mesmo que 
não tanto quanto na década de 1940; 5. década de 1980 
– relativamente ampla participação da cidadania, mas, na 
primeira metade dessa década, perpassada por raciocínios 
que, de uma ou outra maneira, racionalizam a apatia polí-
tica. Na segunda metade, quando já não mais havia racio-
nalizações da apatia, a ênfase participativa, de qualquer 
maneira, não voltou aos patamares da década de 1970, fun-
damentalmente em razão de o autor ter mudado a ênfase 
na sua percepção sobre a fi nalidade das “regras do jogo” 
democrático, que, antes, era essencialmente centrada na 
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idéia da permissão de uma ampla participação da cidadania 
e, agora, na resolução pacífi ca dos confl itos; 6. década de 
1990 – mais ou menos o mesmo sentido da participação da 
segunda metade da década anterior3.

Quando Bobbio defi ne a democracia como um conjun-
to de regras cuja propriedade principal é permitir a maior 
participação possível – direta ou indireta – dos cidadãos nas 
decisões a que são submetidos, segundo Meaglia, ele está 
sendo kelseniano; quando, diferentemente, a defi ne como 
um conjunto de regras cuja propriedade principal é a reso-
lução pacífi ca dos confl itos político-sociais, de acordo com 
o mesmo autor, ele está sendo popperiano e kelseniano ao 
mesmo tempo. Em ambos os casos, Meaglia tem razão. 

Em relação ao primeiro, Kelsen, em Fundamentos da demo-
cracia, defende a democracia como um “governo do povo” ou 
– o que não é senão uma maneira de dizer a mesma coisa 
com outras palavras – como “autonomia”. Para que o povo 
seja autônomo, isto é, obedeça apenas às leis que ele pró-
prio faz, é necessária a sua participação no governo, a qual, 
segundo o autor, pode ocorrer de forma direta ou indireta. 
A participação direta ou a indireta são métodos alternati-
vos de concretização da autonomia popular, quer dizer, da 
democracia (Kelsen, 1993b: 142). Em Bobbio, isso é também 
assim. Com a diferença de que ele estabelece quais são as 
regras que regulamentam a referida participação.

Quanto ao segundo, a infl uência sobre Bobbio provém 
tanto de Popper quanto de Kelsen. De Popper, da sua conhe-
cida defi nição de democracia “como a forma de governo 
caracterizada por um conjunto de regras que permitem a 
mudança dos governantes sem necessidade de usar a violên-
cia” (Bobbio, 1996b: 233). De Kelsen, da sua visão de que “o 

3. A discussão sobre o pensamento democrático de Bobbio, ao longo do século 
passado – desde a década de 1940 até a de 1990 –, encontra-se, em detalhes, na 
minha tese de doutoramento.
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que caracteriza a democracia são as regras que possibilitam 
a livre e pacífi ca convivência dos indivíduos numa socieda-
de” (Bobbio, 1998: 82). Salientamos que Meaglia (1994: 17) 
chama a atenção para o fato de que Bobbio se remetia ape-
nas a Popper quando diante da necessidade de reconhecer 
alguma ascendência para a sua idéia das regras confi gurati-
vas da democracia como permissoras da resolução dos con-
fl itos sem o recurso à violência. Posteriormente, no entan-
to, em sua autobiografi a, Bobbio veio a reconhecer que essa 
sua concepção é tributária, também, de Kelsen, máxime do 
Kelsen de Essência e valor da democracia.
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AÇÃO, FUNDAÇÃO E AUTORIDADE EM HANNAH ARENDT   
Leonardo Avritzer

Na medida em que se completam 30 anos da morte de Han-
nah Arendt, duas questões se tornam cada vez mais claras: 
Hannah Arendt foi uma das principais fi lósofas e pensadoras 
sobre a natureza do político na segunda metade do século 
XX e a profusão de obras sobre o seu pensamento é cada 
vez maior (Cannovan, 1992; Villa, 1996; Benhabib, 1996; 
Calhoum, 1997; Villa, 2000); em segundo lugar, Hannah 
Arendt, nas suas principais obras, conseguiu não apenas res-
gatar uma dimensão da política relegada a um segundo pla-
no absoluto na modernidade tardia como também mostrar a 
relevância dessa concepção para a política contemporânea. 
No entanto, à medida que novos trabalhos sobre a obra de 
Hannah Arendt se acumulam (Villa, 1996; Benhabib, 1996; 
Villa, 2000; Hammer, 2002), uma antinomia fi ca cada vez 
mais clara: de um lado, o resgate da dimensão da ação entre 
os atenienses não contentou à própria Arendt que, ao longo 
da sua obra, realizou um itinerário que a levou da Grécia à 
Roma e de Roma à nascente república americana; de outro 
lado, alguns trabalhos recentes mostram que a inspiração 
romano-republicana de Hannah Arendt é capaz de resgatar 
a idéia de fundação e autoridade apenas às custas dos ele-
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mentos mais igualitários do conceito de ação (Brunkhorst, 
2000). Assim, se o problema da Hannah Arendt de A Condição 
Humana é que o resgate de um conceito de ação se perde na 
incapacidade de fundamentá-lo enquanto modelo de institu-
cionalização do presente (Taminiaux, 2000: 171), já, no caso 
dos escritos sobre fundação e autoridade e do encontro de 
Hannah Arendt com o pensamento romano, fi ca a impres-
são de que a fundamentação do conceito de ação depende 
de um acesso diferenciado ao passado que fundamentaria a 
capacidade dos indivíduos de agir (Hammer, 2002: 136). 

Há, assim, um problema não resolvido na obra de Han-
nah Arendt que poderia ser anunciado nos seguintes ter-
mos: se o ideal da ação ateniense é baseado em uma igual-
dade intrínseca entre os indivíduos, o ideal da fundação 
romana seria baseado em um pertencimento ao Senado e 
um acesso seletivo ao passado. Sendo assim, igualdade e 
hierarquia estariam em tensão nos dois momentos funda-
mentais da obra arendtiana. Esse artigo irá tentar reconsti-
tuir o itinerário que levou Arendt da Grécia a Roma e anali-
sar a inter-relação entre os dois conceitos, ação e fundação. 
No primeiro caso, Hannah Arendt vai a Atenas para buscar, 
no conceito de ação utilizado pelos gregos, o fundamento 
de um conceito de política e de público. Nesse empreendi-
mento, como é sabido, Arendt rompe não apenas com os 
modernos, mas também com a visão da política dos princi-
pais pensadores do mundo helênico, em particular Aristóte-
les e Platão (Villa, 1996). No segundo caso, Hannah Arendt 
vai a Roma para tentar resgatar, nas obras de Virgílio e Cíce-
ro, um conceito de autoridade que explique a facilidade da 
conquista do coração das massas modernas pelo totalitaris-
mo e apontar a quebra nas sociedades modernas de uma 
dimensão intermediária de autoridade que permitiria ao 
Estado totalitário relacionar-se diretamente com as massas. 
Se a descrição do itinerário arendtiano não constitui nenhu-
ma novidade (Taminiaux, 2000), o que iremos argumentar 



Leonardo Avritzer

Lua Nova, São Paulo, 68: 147-167, 2006

149

neste trabalho é que, longe de uma articulação coerente, 
esse itinerário apresenta uma tensão que a autora só é capaz 
de resolver, parcialmente, ao se mover novamente em dire-
ção à modernidade no seu livro Da Revolução.

Este artigo terá três partes. Cada uma delas irá dedicar-se 
à abordagem de um conceito central e irá relacioná-lo com 
um momento histórico resgatado por Hannah Arendt. Na pri-
meira parte, trataremos da relação de Hannah Arendt com o 
pensamento ateniense e da diferenciação das três categorias 
centrais para o entendimento da modernidade: o labor, a obra 
e a ação. Iremos discutir o que funda a ação como artifi ciali-
dade e a relação que Hannah Arendt estabelece, em A Con-
dição Humana, entre a artifi cialidade da ação e a ausência de 
institucionalização. Apontaremos os motivos (corretos, a nosso 
ver) que deixam Hannah Arendt ao fi nal de A Condição Huma-
na insatisfeita com a forma pela qual os atenienses negavam a 
necessidade de institucionalização da ação. 

Na segunda parte deste artigo, iremos mostrar a trajetó-
ria especifi camente romana do pensamento arendtiano. Uti-
lizaremos, como base para a recuperação de um momento 
romano no pensamento de Hannah Arendt, os ensaios sobre 
a autoridade e a liberdade e partes selecionadas do seu livro 
póstumo e incompleto A Vida do Espírito (The Life of the Mind). 
Examinaremos o elemento mais classicamente republicano 
da obra arendtiana, o conceito de fundação e a sua vincula-
ção com a recuperação do conceito de autoridade. Ambos 
colocam o problema da vinculação da ação com um momen-
to histórico constitutivo e expressam um entendimento do 
exercício da política como um “aumentar” desse momento 
que seria a base do conceito arendtiano de autoridade. Ire-
mos atribuir a tentativa arendtiana de ir a Roma, à busca de 
uma forma de institucionalização para o conceito de ação res-
gatado de Atenas. Roma, diferentemente de Atenas, conhe-
cia o contrato e, assim, entendia o direito como vinculando o 
futuro. É essa noção, sem a qual a idéia de institucionalização 
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é impossível, que leva Hannah Arendt a Roma. No entanto, 
a integração do pensamento romano cria uma tensão com o 
resgate da ação em Hannah Arendt. Essa tensão é provocada 
pelo fato de que a pluralidade do humano e a publicidade da 
ação não fazem parte de uma tradição cujo conceito de fun-
dação remete a um grupo particular, os patrícios e seus pri-
vilégios de ocupação do poder. Aí reside a tensão inelutável 
entre Atenas e Roma, entre ação, fundação e autoridade da 
qual, a nosso ver, o pensamento arendtiano nunca conseguiu 
plenamente escapar.

Há ainda um terceiro momento no pensamento aren-
dtiano que é representado pelo encontro com a experiên-
cia republicana norte-americana. O movimento de Arendt 
em busca de um terceiro momento histórico parece ter 
duas justifi cativas: a procura de um caso que pudesse expli-
car o princípio da natalidade e da refundação. Os Estados 
Unidos seriam o caso ideal capaz de concretizar o princípio 
da natalidade expresso pelo não dos puritanos à sociedade 
inglesa e sua determinação de construir uma nova ordem 
política. Mas há também, a nosso ver, um segundo elemen-
to na sociedade americana que a tornou atrativa para o 
pensamento arendtiano. O fato de os Estados Unidos, dife-
rentemente de Roma, constituírem um caso horizontal e, 
portanto, democrático de fundação expresso no constitu-
cionalismo. O nosso argumento, neste artigo, será o de que, 
de todas as tentativas arendtianas, apenas o caso americano 
expressaria, simultaneamente, um elemento de participa-
ção horizontal e de fundação republicana. Essa, na nossa 
opinião, deve ser a tonalidade da reapropriação arendtiana 
da política.

Antigüidade política e crítica da modernidade
Os motivos que levaram Hannah Arendt a um reexame da 
política no mundo antigo são os mais modernos possíveis: 
de um lado, a crítica à predominância do conceito de fabri-
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cação no mundo moderno surge de uma crítica vigorosa 
ao pensamento marxiano1, Hannah Arendt, em A Condição 
Humana 2, estabelece uma diferença entre a naturalidade e 
a artifi cialidade justamente para apresentar uma alternativa 
ao pensamento marxiano. Há um segundo motivo absolu-
tamente moderno que conduz Hannah Arendt ao mundo 
antigo: a individualização do conceito de liberdade. A liber-
dade no mundo antigo é uma categoria coletiva e implica 
a existência de um projeto comum. Em Entre o Passado e o 
Futuro e, especialmente, no seu artigo “A Liberdade”, Han-
nah Arendt irá buscar um conceito de liberdade alternativo 
ao do liberalismo para refundar o conceito de liberdade. 
Nesse sentido, tanto A Condição Humana quanto Entre o Pas-
sado e o Futuro são obras cuja incursão pelo mundo antigo 
tem uma fundamentação eminentemente moderna.

Hannah Arendt em A Condição Humana irá lançar as 
bases da reconstrução de um conceito de política através 
da diferenciação entre labor, obra e ação. A distinção entre 
labor, obra e ação tem como pano de fundo a procura de um 
conceito de política capaz de separar a naturalidade da arti-
fi cialidade. Labor e obra estão no campo das atividades atra-
vés das quais os homens ou renovam o ciclo natural da sua 
própria vida ou transformam os objetos naturais. Portanto, 
dentro da tradição marxiana seriam as atividades capazes de 

1. Tanto o pensamento de Marx quanto o marxismo estão baseados em uma iden-
tidade entre o ato de transformação da natureza e o processo refl exivo. Para essa 
corrente, apenas a transformação da natureza pode ser considerada um ato refl e-
xivo gerador de consciência. Nesse sentido, Marx seria o fundador do paradig-
ma da produção e o defensor maior da identidade entre artifi cialidade e política. 
(Vide Marx, 1976; Habermas, 1968; Avritzer, 1996.)

2. Apesar de alguns autores, em especial Margareth Canovan, considerar As origens 
do totalitarismo como a obra principal de Hannah Arendt, parece-nos evidente que 
a construção do seu sistema fi losófi co começa com A Condição Humana. Neste ar-
tigo, iremos considerar a preocupação com o totalitarismo o elemento fundante e 
durador da obra de Hannah Arendt, mas iremos assumir que é a partir de A Condi-
ção Humana que essa preocupação encontra uma formulação fi losófi ca.
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gerar refl exão. Hannah Arendt irá buscar na Grécia, em par-
ticular na Atenas pré-socrática, uma concepção alternativa. 
Ela a encontra na busca ateniense pela imortalidade e pela 
permanência identifi cada com as atividades eminentemente 
políticas. Nesse sentido, o que diferenciaria o labor e o tra-
balho, de um lado, e ação, do outro, seria a capacidade da 
ação de criar permanência: “ a imortalidade signifi ca a per-
manência no tempo, a vida imortal nessa terra que foi dada, 
de acordo com os gregos, para a natureza e para os Deuses 
Olímpicos. Foi em contraste com esse pano de fundo de uma 
vida natural sempre renovável e de deuses imortais e eterna-
mente jovens que estavam os homens – os únicos mortais em 
um universo imortal mas não eterno [...] Se acreditamos em 
Heródoto a diferença entre os dois [níveis] era fundamental 
para o auto-entendimento grego e anterior à articulação con-
ceitual dos fi lósofos” (Arendt, 1958: 18). 

Essa distinção será o ponto de partida para a separação 
entre o labor, o trabalho e a ação e permitirá diferenciar as 
atividades humanas de acordo com a sua relação ou não com 
a natureza. O labor seria a atividade menos valorizada pelos 
gregos justamente pela sua fungibilidade absoluta. Ele envol-
veria as atividades de renovação do ciclo biológico do corpo 
humano e, portanto, incapazes de adquirir qualquer perma-
nência. Sua principal característica é o consumo para manu-
tenção do ciclo vital dos indivíduos. São as atividades ligadas 
à obra que, para Hannah Arendt, implicam a fabricação, 
e a questão aí seria pensar que tipo de permanência essas 
atividades produzem. Para a autora de A Condição Humana, 
a obra produz objetos cuja durabilidade depende da ação 
humana. A cadeira sem uso volta a ser um pedaço de madei-
ra. No entanto, é a sua característica de durabilidade que 
irá interessar a Arendt. Para ela, “[...] é a durabilidade que 
fornece às coisas do mundo uma relativa independência dos 
homens que as produziram e as utilizam e que fornece a sua 
‘objetividade’ [...]”(Arendt, 1958: 137). É possível notar nes-
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sa formulação um diálogo indireto com Marx, diálogo esse 
que se dissocia da idéia de uma objetividade a ser reapro-
priada pelos homens tal como o pensamento de Marx supõe 
(Colletti, 1985). Para Arendt, a durabilidade adquirida pela 
fabricação humana não é o problema. O problema, pelo con-
trário, é que a artifi cialidade produzida pela obra é limitada 
e deve ser colocada em contraste com a artifi cialidade que 
deriva das atividades puramente humanas. Esse é o itinerário 
que conduz ao contraste entre a obra e a ação.

O conceito de ação em Hannah Arendt é um dos ele-
mentos mais originais de sua obra. Ele se situa na interseção 
entre a igualdade e a diferença. Para a autora de A Condição 
Humana, se os homens (e as mulheres) não fossem iguais, 
nós não seríamos capazes de entender uns aos outros; se não 
fossemos diferentes, não teríamos a necessidade de utilizar a 
linguagem para entendermos uns aos outros. Assim, a ação é 
a atividade puramente artifi cial entre os indivíduo que tem 
como precondição a igualdade e a pluralidade. Esse concei-
to, que poderia ser relacionado ao de diversos outros pensa-
dores do século XX, separa-se de todos eles por sua ruptura 
radical com a assim chamada dialética do reconhecimento3, 
que é substituída por uma hierarquia de lugares nos quais a 
pluralidade poderá se expressar. Hannah Arendt rompe com 
uma dialética do reconhecimento própria ao pensamento 
de Hegel e Marx, de acordo com a qual, em todas as ativi-
dades humanas poderia haver um reconhecimento do outro 
enquanto igual, reconhecimento esse que estaria na base da 
cidadania (Brunkhorst, 2000). Para ela, o ato de reconheci-
mento do outro enquanto igual está ligado apenas às ativida-

3. A maior parte dos conceitos de cidadania elaborados a partir do século XIX irá 
justifi car a cidadania por uma dialética do reconhecimento capaz de gerar um 
princípio intrínseco de igualdade. Essa chave para o entendimento da modernida-
de foi aberta por Hegel em sua Fenomenologia do espírito. A distinção arendtiana das 
atividades humanas rompe com ela. (Vide Brunkhorst, 2000.)



Ação, fundação e autoridade em Hannah Arendt

Lua Nova, São Paulo, 68: 147-167, 2006

154

des puramente humanas e, portanto, não poderia fazer parte 
das atividades da fabricação e do labor. Aí irá residir a base 
do seu conceito de espaço público. Uma das precursoras da 
recuperação do conceito de espaço público na modernidade 
tardia, Arendt supõe que a ação só poderia se desenrolar nes-
se espaço. O modelo para o conceito arendtiano de ação é a 
pólis ateniense com a sua diferenciação radical entre a oikia 
e o público. A oikia, a esfera privada, é o lugar da tirania, da 
hierarquia, do domínio de indivíduos uns pelos outros. Nesse 
sentido, há uma desigualdade inerente à oikia motivada não 
pelas relações humanas e sim pela mediação exercida pela 
natureza que implica necessariamente violência4. Ao mesmo 
tempo, o público arendtiano é mais radicalmente igualitá-
rio do que o espaço político nas formulações dos autores da 
dialética do reconhecimento. A igualdade e a pluralidade 
são constitutivas da noção arendtiana de público (Canovan, 
1992) através da qual as atividades puramente humanas ocor-
rem no interior de um espaço constituído em comum pelos 
indivíduos. É nesse espaço que a política tem lugar e é com a 
recuperação desse espaço, tão claramente identifi cado pelos 
gregos, que Hannah Arendt vincula a sua obra.

Duas questões emergem quando pensamos na identifi ca-
ção arendtiana entre a política e a ação no mundo atenien-
se. A primeira delas é que, se é inegável o sucesso relativo do 
empreendimento arendtiano de recuperação de um conceito 
puramente humano e plural de política, por outro lado, não 
está claro que, para a própria Hannah Arendt, esse conceito 
de política seja sufi ciente. Para Arendt, há uma tensão entre 
a capacidade grega para a ação e sua incapacidade de pensar 
as formas de institucionalização dessa mesma ação. Arendt irá 
tentar em A Condição Humana identifi car a forma de ação polí-

4. Essa concepção está também presente na Dialética do esclarecimento e em boa par-
te da teoria crítica. Sua origem é provavelmente a obra de Heidegger.
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tica por ela defendida com a política dos conselhos operários. 
No entanto, ela rapidamente percebeu que faltava à tradição 
grega um elemento de inserção da ação em uma perspectiva 
de futuro. Esse é o motivo que leva Arendt a Roma, onde ela 
irá identifi car o contrato e a refundação como os elementos 
centrais para a renovação do conceito de ação.

Da Grécia a Roma: contrato e refundação
Diversos autores já observaram a preferência arendtiana 
pela tradição política grega quando comparada à roma-
na. Margareth Canovan em seu livro Hannah Arendt cita 
a seguinte afi rmação da autora: “eu gosto da antigüidade 
grega, mas nunca gostei da antigüidade romana” (Cano-
van, 1992: 143). Essa colocação, que inspirou um conjunto 
de colocações semelhantes sobre a preferência arendtiana 
em relação a Atenas quando comparada com Roma (Villa, 
1996), não é, no entanto, completamente coerente com o 
sentido da obra arendtiana (Hammer, 2000: 125). Em A 
Condição Humana há mesmo uma passagem na qual Arendt 
compara a tradição política grega e a romana em outros 
termos: “Ainda que seja verdade que Platão e Aristóteles 
elevaram o processo deliberativo (lawmaking) e a constru-
ção da cidade ao nível mais elevado possível na vida polí-
tica, isso não signifi ca que eles foram capazes de alargar a 
experiência grega da ação e da política para que essa pas-
sasse a abranger o que mais tarde fi cou conhecido como 
a genialidade política de Roma: legislação e fundação.” 
(Arendt, 1958: 195). A citação acima, que não é uma cita-
ção isolada na obra arendtiana e que perpassa outras obras, 
especialmente A Vida do Espírito, suscita duas questões que 
procuraremos responder nessa seção deste artigo. A primei-
ra delas é o que, em A Condição Humana e na estrutura do 
pensamento arendtiano, coloca a necessidade de um detour 
a Roma? Em segundo lugar, quais são os elementos gregos 
e os elementos romanos no pensamento arendtiano e como 
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entender a relação entre eles? Procuraremos responder nos 
parágrafos seguintes a ambas as questões.

O problema que levou Hannah Arendt a Roma é a inca-
pacidade dos gregos de pensarem a institucionalização da 
ação e da política. Dois elementos estão na raiz dessa inca-
pacidade: a baixa relevância atribuída pelos gregos à ativi-
dade legislativa (Taminiaux, 2000) e a inexistência de uma 
concepção de futuro entre os gregos. Hannah Arendt, como 
mostramos na seção anterior desse artigo, resgata entre os 
gregos uma concepção de política ligada à pura artifi cialida-
de das ações humanas e à pluralidade humana. Esse concei-
to desempenha no seu pensamento o papel de reverso da 
idéia moderna de política como parte da interação homem--
natureza. Os gregos, na esfera pública, estabeleciam relações 
puramente humanas entre si baseada na igualdade e no uso 
da palavra. Se essa concepção é atrativa para Arendt, ela apre-
senta um problema que a autora procura sanar: como insti-
tucionalizar na política esse tipo de ação, entendendo por 
institucionalização um resultado capaz de sobreviver aos seus 
atores e ser renovado por outras gerações. Hannah Arendt 
oferece em A Condição Humana duas respostas a essa ques-
tão. A primeira delas é negar a necessidade da instituciona-
lização. No entanto, essa resposta é claramente insufi ciente, 
como diversos autores já notaram (Heller, 2000), porque a 
negação da institucionalidade é incapaz de gerar qualquer 
padrão de repetição continuada da ação. Daí surge a neces-
sidade de analisar a segunda resposta arendtiana, aquela que 
a conduz a Roma.

O pensamento romano entendia o problema da insti-
tucionalização da ação de forma diferente do pensamento 
grego. Em primeiro lugar, porque, para os romanos, a ativi-
dade legislativa e legal tinha um peso maior na vida política 
expressa pela idéia da inviolabilidade dos contratos (pacta sunt 
servanda) (Taminiaux, 2000: 171). Arendt reconhece a pouca 
relevância que os gregos atribuíam às atividades legislativas e 
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pensa o modelo romano como a forma de oferecer continui-
dade para a ação, isto é, aquilo que mantém unidos aqueles 
que interagem. No entanto, apesar de fazer uso da fi gura do 
contrato para pensar o elemento de continuidade da ação, 
Hannah Arendt não é strictu sensu uma contratualista. Ela não 
o é porque recorre mais à própria tradição religiosa, especial-
mente à idéia da promessa encontrada no Velho Testamento 
para pensar o problema da continuidade da ação. Para Aren-
dt, a estabilização inerente à idéia de fazer promessas pode ser 
traçada tanto ao pensamento romano quanto a Abraão, que 
mostrou a capacidade dos pactos de gerarem padrões de ação 
(Arendt, 1958: 243). Assim, temos em Arendt duas tradições 
diferenciadas para pensar a maneira através da qual a conti-
nuidade da ação deve ser postulada. Ambas nos remetem para 
além do pensamento grego que, devido à ausência de uma 
idéia de futuro, não consegue tornar a ação mais do que um 
elemento exemplar do passado e do presente.

Esse elemento de continuidade da ação irá se juntar a 
um outro da tradição romana que é o da fundação. Para 
Hannah Arendt, Roma, diferentemente da Grécia, teve um 
momento de ação como fundação que foi a da criação de 
Roma como cidade eterna. Construída na base de acordos 
e promessas mútuos, a fundação de Roma era para Hannah 
Arendt não apenas um exemplo da exaltação de um espírito 
público, mas também uma forma de exaltação da tradição 
(Canovan, 1992: 143). No entanto, o momento de fundação 
para os romanos tem mais elementos do que os destacados 
por Arendt. A fundação constitui um ato de identidade e 
de grandeza a ser preservado indefi nidamente através de 
sucessivas tentativas de renovação (Matthes, 2000: 40). Nes-
se sentido, o historiador – Lívio, por exemplo – não apenas 
conta a história, mas revela as características que a tornam 
susceptível de ser renovada. Desse modo, a fundação e a 
refundação romana remetem ao passado ainda mais que a 
visão cíclica de história dos gregos. 
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Não é difícil perceber que a forma como Hannah Arendt 
funda o problema da institucionalização na sua teoria política 
é altamente problemática e está em tensão com o seu conceito 
de ação. De um lado, o conceito de fundação e de refunda-
ção introduz na obra arendtiana um componente mais ligado 
ao problema da reabilitação da tradição no mundo moderno 
do que à dimensão da renovação da ação. A tradição romana 
que Hannah Arendt procura resgatar, ainda que parcialmen-
te em Entre o Passado e o Futuro, parece responder melhor ao 
problema da crise da autoridade do que ao problema da ins-
titucionalização da ação. Arendt identifi ca a autoridade com 
uma forma hierárquica de relação entre os indivíduos: “A rela-
ção de autoridade entre o que manda e o que obedece não 
se assenta nem na razão comum nem no poder que manda; 
o que eles possuem em comum é a própria hierarquia, cujo 
direito e legitimidade ambos reconhecem e na qual ambos 
têm lugar estável predeterminado” (Arendt, 1972: 129). É pos-
sível notar que a preocupação arendtiana com a autoridade 
desperta um elemento diferente na sua teoria da política do 
que a sua preocupação com a recuperação da ação entre os 
antigos. O que leva Arendt em busca de uma recuperação do 
conceito romano de autoridade, e é importante ressaltar que 
a autoridade não poderia ser um conceito grego (Villa, 1996: 
159), não é a tentativa de dar uma solução para o problema 
da institucionalização da ação, um dos problemas arendtianos 
por excelência, e sim a tentativa de explicar a disponibilidade 
das massas, o outro problema arendtiano5. Assim, a primeira 

5. Muitos dos intérpretes de Hannah Arendt consideram a sua preocupação com 
o autoritarismo o leitmotiv da sua obra. Para eles, Hannah Arendt buscou em sua 
obra fundamentalmente oferecer uma resposta para o fenômeno. Para Canovan, 
parece mais lógico dividir a obra arendtiana em duas fases: uma primeira, na qual 
a explicação do autoritarismo constitui o motivo fundamental, e um posterior, na 
qual a adaptação aos Estados Unidos gera a idéia de ação, do novo começo e da 
recuperação dos motivos republicanos. (Vide Canovan, 1992.) Essa versão parece 
mais próxima do entendimento de Young-Bruhel. 
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questão importante a ser apontada em relação ao detour roma-
no de Hannah Arendt é que ele não a ajuda a solucionar o 
problema que leva Hannah Arendt da Grécia a Roma, qual 
seja, o problema da institucionalização de uma forma de ação 
que é um fi m em si mesma.

Vale a pena analisar uma segunda dimensão do encon-
tro entre o pensamento arendtiano e a prática política 
romana, que é o funcionamento das instituições políticas 
romanas. Se, por um lado, elas propiciavam o desenrolar 
da política em um mundo construído em comum pelos 
homens livres, por outro, propiciavam algo que, de forma 
alguma, agradava a Hannah Arendt: a transformação do 
espaço público no lugar da turba e da manipulação política. 
A passagem da Grécia para Roma entre A Condição Humana 
e a redação do Da Revolução cujo centro histórico é preen-
chido pela experiência romana e norte-americana evidencia 
a necessidade de dar às instituições um papel maior na ação 
pública. Os romanos solucionavam o problema da manipu-
lação da plebe através da distinção entre a autoridade do 
Senado e o poder do Povo (Brunkhorst, 2000: 187). Nesse 
sentido, a institucionalização poderia aparecer como uma 
solução, só que o seu preço seria a substituição da igualdade 
pela hierarquia.

Assim, parece bastante claro que não há uma comple-
mentaridade entre o itinerário grego e o itinerário roma-
no da obra de Hannah Arendt, mas sim uma tensão. Isso é 
provocado pelo fato de os dois elementos inspiradores da 
obra de Arendt estarem em tensão: a tentativa de recuperar 
a autoridade como resposta ao problema do totalitarismo, 
que alguns intérpretes de Arendt consideram a inspiração 
fundamental da sua obra (Canovan, 1992), com a tentativa 
de reconstrução do conceito de ação ao qual outros intér-
pretes atribuem centralidade (Villa, 1996). Essa tensão 
pode ser expressa nos seguintes termos: o conceito de “[...] 
autoridade parece estar em confl ito com a convicção bási-
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ca arendtiana sobre o que é uma política verdadeiramen-
te autêntica” (Villa, 1996: 158). Nesse sentido, o itinerário 
romano de Arendt não lhe permite oferecer uma saída para 
como institucionalizar o conceito de ação por ela resgata-
do. Duas respostas possíveis se colocam para o problema: 
a primeira é, como propõe Dana Villa, considerar que o 
objetivo arendtiano é mostrar que a época de vigência do 
conceito de autoridade foi do momento romano ao Ilumi-
nismo e assim indicar o que seria um conceito pós-autori-
tário da política. Essa concepção, ainda que atraente, não 
parece corresponder plenamente aos objetivos da autora de 
Entre o Passado e o Futuro. A segunda possibilidade é procu-
rar mostrar, com Hannah Arendt e contra Hannah Arendt, 
que a articulação histórica possível entre ação e fundação se 
dá na própria modernidade. Essa articulação pode ser feita 
através do conceito de natalidade, isto é, do novo começo. 
Na última seção desse artigo, iremos defender tal posição a 
partir de uma apropriação seletiva da obra Da Revolução.

Natalidade e novo começo político
O conceito de natalidade ocupa um lugar seminal na obra 
arendtiana, estando presente em todos os seus trabalhos e 
ocupando cada vez mais o centro de cada um deles. O seu 
signifi cado é o da indeterminação da ação desencadeada 
por um novo nascimento e, conseqüentemente, pela pos-
sibilidade sempre aberta de instaurar-se um novo começo 
na política (Bowen-Moore, 1989: 22). Já na parte fi nal da 
Origem do Totalitarismo, a autora nos diz que o começo é a 
capacidade suprema do indivíduo e que, politicamente, ele 
equivale à liberdade humana (Arendt, 1951: 479). 

Mas será em A Condição Humana, em Da Revolução e em 
A Vida do Espírito que o conceito de natalidade será articula-
do tanto na sua dimensão privada quanto na sua dimensão 
pública. O conceito de natalidade, na sua dimensão priva-
da, expressa o fato de que cada novo nascimento defi ne a 
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condição humana enquanto única. Na medida em que cada 
novo nascimento é único, ele é também um novo começo. 
Essa dimensão agostiniana6 do pensamento de Hannah 
Arendt expressa a idéia de indeterminação da trajetória 
humana no domínio privado. Mas é no campo do público 
que o conceito de natalidade adquire sua dimensão plena. 
Seu principal objetivo dentro da estrutura da obra política 
de Hannah Arendt é negar a idéia de irreversibilidade da 
ação. Toda ação seria irreversível e o sentido das diferentes 
ações imutável se não fosse possível descongelar uma ação 
já concluída. O conceito de natalidade irá desempenhar 
esse papel ao permitir um novo começo. Ele também irá 
associar ação e biografi a, na medida em que uma das suas 
características é retirar da ação a sua anonimidade.

Hannah Arendt identifi cou a idéia de natalidade em 
Origens do Totalitarismo e em A Condição Humana com um 
episódio político específi co, a revolução húngara de 19567. 
Na sua análise sobre os episódios de 1956, Hannah Arendt 
defende a natalidade contra a institucionalização. Para ela, 
a grandeza do evento não poderia fi car limitada aos seus 
doze dias de duração. Pelo contrário, ele deveria ser ava-
liado pela grandeza e pela tragédia que desencadeou. O 
elemento central da análise arendtiana sobre a Hungria é 
a maneira pela qual o agir coletivo se destaca do continuum 
da história. Um conjunto de estudantes realiza uma mani-
festação e, no dia seguinte, vai até a radio de Budapeste 
pedir a divulgação de um manifesto de 16 pontos. A polícia 
política presente no prédio tenta dispersá-los, mas há uma 

6. Em seu livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho coloca a questão do novo come-
ço ao afi rmar que o homem tem não apenas a capacidade para realizar o novo 
começo, mas que ele próprio é o novo começo. (Vide Bowen-Moore, 1989: 24.)

7. O texto de Hannah Arendt sobre a Revolução Húngara acabou sendo publica-
do como um posfácio a uma das edições de Origens do totalitarismo publicado pela 
Georg Allen and Unwin em 1966.
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reação de uma massa indistinta de indivíduos que, ao ser 
atacada pela polícia política, reage e toma as suas armas. Os 
trabalhadores nas fábricas fi cam sabendo do episódio e se 
juntam a essa massa de indivíduos. O exército, ao ser cha-
mado, nega-se a intervir e, com isso, a revolução está em 
movimento. Para Hannah Arendt, “[...] não foram os pro-
gramas ou o manifesto que jogaram qualquer papel. O que 
desencadeou a revolução foi o puro momento do agir em 
comum da população como um todo cuja demanda era tão 
óbvia que dispensa uma formulação mais específi ca” (Aren-
dt, 1966: 496). Ou seja, o elemento central do que Arendt 
identifi ca como ação durante a Revolução Húngara é o agir 
em concerto, por um certo momento. O fato de que todos 
os episódios duraram doze dias é para ela absolutamente 
irrelevante diante do fato, de importância superior, que é 
a demonstração pública de que o autoritarismo pode ser 
derrotado pela ação concertada da população.

Há um segundo elemento de importância seminal de 
suas refl exões sobre a Hungria que é a valorização positiva 
do papel dos conselhos. Hannah Arendt resgata uma dis-
cussão que pertence à tradição marxiana, mas com uma 
interpretação radicalmente distinta. Para ela, “os conselhos 
operários são a mesma organização, com mais de cem anos 
de vida, que surgiu sempre que se permitiu ao povo por 
alguns dias, por algumas semanas, ou meses desempenhar 
as suas atividades políticas, sem um governo (ou programa 
partidário) imposto por cima” (Arendt, 1966: 497). A colo-
cação arendtiana difere da marxiana em um aspecto mais 
evidente que é a negação de qualquer elemento partidá-
rio no entendimento dos conselhos (Sitton, 1992). Mas ela 
difere da interpretação marxiana em um segundo aspecto 
ainda mais relevante: para Arendt os conselhos não eram 
conselhos operários e sim conselhos revolucionários ou 
de bairro. Na sua análise sobre os conselhos húngaros, ela 
diferenciou os conselhos revolucionários dos conselhos de 
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trabalhadores. A sua atenção esteve voltada para as funções 
políticas dos primeiros. Para ela, os conselhos revolucioná-
rios eram uma resposta à tirania política e, ao mesmo tem-
po, uma alternativa a um sistema representativo baseado em 
facções: “[...] assim se a origem histórica do sistema de parti-
dos se assenta no parlamento e nas suas facções, [por outro 
lado] os conselhos emergem exclusivamente das ações e das 
demandas espontâneas do povo e não fazem parte dele ide-
ologias preconcebidas ou qualquer teoria sobre a melhor 
forma de governo” (Arendt, 1966: 499). Ou seja, Hannah 
Arendt apresenta, na sua análise sobre os conselhos hún-
garos, uma alternativa tanto ao problema da representação 
quanto à concepção marxiana de conselhos operários. O 
que ela busca com a sua concepção é desvincular a política 
de elementos estratégicos de disputa do poder e vinculá-la 
ao ato de ação coletiva. Para ela, os conselhos assumiam um 
papel vago no modo moderno de pensar a ação para além 
da facção. Esse papel signifi ca pensar a política como uma 
categoria que vá além dos partidos e que gere elementos 
comuns de ação. 

A forma como Hannah Arendt recorreu à fi gura dos 
conselhos revolucionários húngaros para pensar a recons-
trução da política contemporânea foi criticada pelos mais 
diversos intérpretes. Canovan afi rma que, para a maior 
parte dos intérpretes, a posição da autora sobre conselhos 
parece não ser realista (Canovan, 1992: 237). Benhabib 
considerou a sua abordagem antimoderna, especialmente 
na forma como ela nega a representação (Benhabib, 1996: 
xviii). Parece-me que é possível diferenciar duas dimensões 
no resgate arendtiano dos conselhos húngaros: a primei-
ra dimensão seria a crítica à representação, que tem como 
objetivo resgatar a ação da dimensão da disputa do poder. 
Evidentemente, Hannah Arendt parece ter ido longe 
demais nessa tentativa, já que ela não atribui nenhum papel 
à representação ou à institucionalização na sua teoria dos 
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conselhos. Os conselhos seriam natalidade ou o surgimento 
do novo contra a institucionalidade. No entanto, há uma 
segunda dimensão nessa abordagem que tem permanecido 
obscura, que é a do papel dos conselhos no interior de um 
possível marco institucional. Hannah Arendt abordou essa 
questão parcialmente, mas tocou em um elemento que faz 
parte da política deliberativa nos dias de hoje: a busca por 
elementos de ação política que não sejam estratégico-deli-
berativos (Cohen, 1997). Essa busca, no entanto, deve ser 
coadunada com elementos institucionais que dêem a esses 
conselhos uma permanência maior. Permitam-nos mostrar 
que podemos encontrar alguns desses elementos se conci-
liarmos a idéia de conselhos com a idéia de nova ordem 
secular que aparece em Da Revolução. 

Em Da Revolução, o argumento sobre o novo começo é 
rearticulado por Hannah Arendt. Nessa obra, escrita nos 
anos 1960, Hannah Arendt vai falar de um novo começo 
absoluto isento de violência e de coerção que emerge das 
promessas e da deliberação comum. O novo começo arend-
tiano em Da Revolução está espalhado no tempo e tem 
como paradigma histórico a revolução americana. Esta 
é concebida como um ato consciente de negação basea-
do, em primeiro lugar, na capacidade de dizer não a uma 
ordem política estabelecida e fundar uma outra ordem. 
Nesse sentido, a revolução americana começou com o não 
dos puritanos, que embarcaram no Mayfl ower, à ordem 
política e social inglesa. “Não foi nenhuma teoria teológi-
ca, política ou fi losófi ca, mas sua própria decisão de dei-
xarem para trás o velho mundo e se aventurarem em um 
empreendimento inteiramente seu, que deu origem a uma 
seqüência de atos e acontecimentos em que teriam pereci-
do senão tivessem [...] descoberto a gramática elementar 
da ação política [...] cujas regras determinam o nascimen-
to e o ocaso da ação política” (Arendt, 1971: 170). O nas-
cimento ou novo começo é um ato pragmático originado 
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da capacidade humana de dizer não a uma ordem política. 
Esse elemento foi partilhado pelas revoluções húngara e 
americana. Mas há, também, em Da Revolução a ênfase em 
um novo elemento na revolução americana que permite 
uma maior institucionalização da ação. Esse elemento é a 
fundação de um novo corpo político estável (Arendt, 1971: 
196) e sua atualização. Para Hannah Arendt, a importân-
cia do republicanismo nos Estados Unidos é que ele per-
mitiu não apenas a instituição do novo mas também a sua 
permanência em uma base distinta da romana, isto é, atra-
vés do constitucionalismo e de uma tradição de direitos 
que atualiza o ato fundacional que antecedeu a existência 
do próprio governo (Arendt, 1971: 200). Nesse sentido, 
a possibilidade de sempre voltar ao momento fundador 
foi, no caso dos Estados Unidos, atualizada no instituto da 
tradição de direitos e da revisão constitucional rompendo 
com a hierarquia própria à tradição romana.

Temos, assim, os dois elementos necessários para uma 
nova interpretação da relação entre ação e institucionaliza-
ção em Hannah Arendt. De acordo com essa interpretação, 
a ação mantém a sua centralidade como o elemento cen-
tral da política moderna. É ela, entendida como interação 
puramente humana, que abre espaço para novos começos e 
novos experimentos. Esse conceito de ação articula-se com 
a idéia de conselhos entendidos não como a alternativa à 
representação e sim como alternativa à concepção exclu-
sivista da representação que torna os partidos a única for-
ma de mediação política. Os conselhos cumpririam o papel 
fundamental no mundo moderno de propiciar uma delibe-
ração que não esteja completamente vinculada a interesses 
pré-determinados. Eles cumpririam o papel de abertura nas 
formas de mediação entre o indivíduo e a política institu-
cionalizada. Com isso, cria-se a possibilidade de uma forma 
distinta de ação passível de institucionalização e capaz de 
atualizar os elementos fundacionais da primeira modernida-
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de. É dessa maneira que podemos entender o legado arend-
tiano, trinta anos após a morte da autora, como detendo 
uma enorme relevância, ainda que com a necessidade de 
ser reinterpretado. Em um momento no qual a renovação 
das possibilidades políticas é mais urgente do que nunca, 
a obra de Hannah Arendt parece ter muito a dizer sobre 
como reconstituir o político na modernidade tardia.

Leonardo Avritzer 
é professor do Departamento de Ciência Política da Univer-
sidade Federal de Minas Gerais – UFMG
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MARIÁTEGUI E A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO NO PERU  

Luiz Bernardo Pericás

Durante vários anos, o jornalista peruano José Carlos Mari-
átegui esteve envolvido em intensos debates políticos, como 
as famosas polêmicas com a APRA (Alianza Popular Revolu-
cionaria Americana) e com o Comintern, assim como se pre-
ocupou em continuar desenvolvendo e aprofundando seu 
incansável trabalho intelectual e teórico, escrevendo artigos 
sobre temas distintos, como o fascismo, o indigenismo, a 
literatura e a questão agrária, publicados continuamente na 
imprensa de seu país. O autor de Sete ensaios de interpretação 
da realidade peruana demonstrou sempre um interesse espe-
cial na educação dos trabalhadores, não só pelo aspecto da 
construção de uma efetiva democracia na nação andina, mas 
também como uma forma de possibilitar a ação consciente 
das massas populares na luta pelo socialismo. 

Ainda que assumidamente “antiacadêmico”, o Amau-
ta se preocupava constantemente com a questão do ensi-
no público. A formação de Mariátegui, não obstante, era 
extremamente defi ciente e frágil.

O autodidata 
Nascido em 14 de junho de 1894, em Moquegua, capital da 
província de mesmo nome, uma pequena cidade ao sul de 
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Lima, José Carlos teve de enfrentar grandes difi culdades des-
de a infância. Filho de Francisco Javier Mariátegui y Requejo, 
um criollo da aristocrática elite limenha, funcionário do Tribu-
nal Mayor de Cuentas, e de Amalia La Chira Ballejos, uma mes-
tiça católica de origem humilde, que trabalhava como costu-
reira para sustentar o lar, o menino José Carlos -- que desde 
cedo sofrera de inanição e formação física defeituosa, com 
cansaço, febres e dores constantes – teve pouco acesso a uma 
educação formal. Foi basicamente um autodidata por toda a 
vida. Quando tinha oito anos de idade, numa brincadeira de 
escola, recebeu um forte golpe no joelho esquerdo. Seu tra-
tamento na clínica de freiras Maison de Santé durou quatro 
meses e, pelos dois anos seguintes (alguns autores aumen-
tam esse período para quatro anos), convalesceu em casa aos 
cuidados da mãe. Ficaria manco durante a maior parte de 
sua existência. Já adulto, teria uma de suas pernas amputada. 
Ou seja, praticamente não freqüentou a escola, conseguindo 
apenas completar o primeiro ano do ensino fundamental. 
Em outras palavras, não teve nenhuma formação escolar, ain-
da que haja quem diga, sem comprovação documental, que 
ele teria concluído o equivalente ao primeiro grau. 

É bom lembrar que, em 5 de dezembro de 1905, uma 
nova lei foi aprovada pelo Congresso, ampliando o ciclo de 
educação “primária” de três anos para cinco anos. Deste 
período de estudos, dois anos seriam realizados nas “escuelas 
elementales”, do Estado, e o restante nos “centros escolares”, 
onde os alunos também podiam aprender alguns ofícios. A 
partir de uma resolução do governo, seria adotado um novo 
método no ensino fundamental, dando ênfase à intuição e 
aos métodos de estudiosos como Comenio, Francke e Fro-
ebel. Já o secundário, que antes compreendia seis anos, foi 
modifi cado e reduzido para quatro anos. O estilo “enciclopé-
dico” inspirado no modelo francês seria então radicalmente 
alterado para o sistema norte-americano de high schools a par-
tir daquele momento. 
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Depois de seu acidente, em 1902, quando cursava a meta-
de do segundo ano primário, José Carlos não voltaria mais 
ao ambiente escolar. Assim, o jovem Mariátegui, por motivo 
da enfermidade e por difi culdades fi nanceiras, abandonará 
cedo a escola para se cuidar e, posteriormente, para traba-
lhar e ajudar no sustento da família. Suas primeiras leituras 
ocorrerão na escolinha de seu bairro, na cidade de Huacho, 
e depois, durante a internação na clínica administrada pelas 
madres da ordem de São José de Cluny, na capital. Talvez 
pela solidão e isolamento, ganhará gosto pelos livros. Na épo-
ca de seu longo tratamento, imobilizado em seu quarto, já 
em casa, irá devorar as obras encadernadas em couro, com os 
títulos em letras douradas, de parte da biblioteca deixada por 
seu pai, biblioteca esta que havia sido antes do bisavô paterno 
de José Carlos, o liberal maçom Francisco Javier Mariátegui y 
Tellería, antigo secretário do Primeiro Congresso Constituin-
te do Peru, tribuno e conhecido jornalista. Como a família 
materna, extremamente religiosa e mística, o ramo dos Mari-
átegui de Lima também seguia à risca os preceitos do cristia-
nismo, apesar das atitudes polêmicas do bisavô, que repudia-
va publicamente vários rituais católicos e defendia a separa-
ção total do Estado e da Igreja. Mas José Carlos, infl uenciado 
pela mãe, associará por bastante tempo a idéia de “anti-reli-
giosidade” a todo o lado paterno da família. Mais tarde, irá 
admirar a certa distância, com uma aproximação restrita e 
reticente, em encontros esporádicos, seus aristocráticos e ele-
gantes parentes da capital, e, de alguma forma, tentará imitar 
sua pose e seus costumes. A infância e adolescência do Amau-
ta, na prática, representaram anos de ambigüidades e buscas 
estéticas, religiosas, familiares e depois, profi ssionais. 

O jovem Mariátegui lerá os livros de forma errática e 
assistemática. Entre os autores favoritos daquela época estão 
Charles Baudelaire, Rufi no Blanco Fombona, Luís Benja-
mín Cisneros, Anatole France, Enrique Gómez Carrillo, 
Rubén Darío e o escritor mexicano Amado Nervo. Estuda 
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o francês e se aprofunda em textos bíblicos, nos clássicos da 
literatura – como a Divina Comédia, de Dante Alighieri, por 
exemplo – e em biografi as de grandes personalidades polí-
ticas, como Garibaldi e Mazzini, estas narradas por um bode-
guero italiano que vivia próximo de sua casa. Já se percebia 
nessa fase um nítido interesse por fi guras “heróicas”, que, 
a seu ver, lutavam contra as injustiças do mundo, como o 
bandoleiro romântico Luís Pardo, e, mais tarde, o socialista 
espanhol Pablo Iglesias. 

Ainda garoto, acompanhava a mãe em suas visitas a 
residências particulares, onde ela prestava serviços de cos-
tureira. Enquanto ela trabalhava, o menino José Carlos lia 
as revistas e livros que pedia emprestado dos patrões. Ele 
não conseguia sequer participar dos mais simples jogos e 
brincadeiras com outras crianças. Seu estado físico, possivel-
mente resultante de uma tuberculose articular ou de uma 
osteomelite crônica (ainda há controvérsias sobre o assun-
to), certamente contribuiu para que se dedicasse cada vez 
mais aos livros em geral, desde os folhetins até os clássicos. 

Nunca chegou a conhecer o pai, um de seus traumas 
de juventude. Em sua busca constante e sem sucesso pelo 
progenitor, que havia abandonado a família, se aproximará 
mais do lado materno e reforçará sua religiosidade. Por esse 
motivo, escreverá poemas repletos de misticismo. 

Na adolescência, começa a trabalhar no jornal La Pren-
sa como entregador, assistente gráfi co e linotopista, com 
uma jornada fatigante de 14 horas por dia, enquanto, nas 
horas de folga, apesar do esgotamento físico, se encontra 
com amigos e discute as idéias de Bakunin, Proudhon, Fer-
rer e Kropotkin. Também participa de reuniões de clubes 
anarquistas e conhece pessoalmente Manuel González Pra-
da, um de seus “mestres” daquela época. Mariátegui, que já 
havia lido Horas de lucha e Presbiterianas, admirava o velho 
intelectual, principalmente por sua atividade literária, ape-
sar de sentir certo desconforto e ter sérias restrições ao 
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seu perfi l e às atitudes anticlericais e anti-religiosas que o 
haviam tornado famoso. Só não irá se considerar plenamente 
um discípulo de González Prada por causa de sua arraigada 
fé religiosa. Mas algumas idéias do “anarquista” veterano, 
um dos pioneiros do moderno “indigenismo” peruano, cer-
tamente irão infl uenciar o futuro jornalista. Mariátegui será 
um freqüentador assíduo da biblioteca particular de Gonzá-
lez Prada, com quem passava horas conversando sobre seus 
escritores favoritos. Muito amigo de Alfredo, fi lho de Don 
Manuel, com quem se encontrava sempre, aumentou seus 
conhecimentos de francês e literatura, trocou informações 
sobre poesia e política e foi apresentado a alguns jovens 
colegas, que mais tarde viriam a se tornar importantes per-
sonalidades no mundo das letras de seu país.

Começou a publicar artigos jornalísticos a partir de 
1911, utilizando o pseudônimo de Juan Croniqueur. Nesse 
período, designado pelo próprio Mariátegui de “a idade da 
pedra”, colaborará com diversas revistas e jornais, como El 
Tiempo – publicação acusada de “bolchevique” por alguns –, 
Mundo Limeño, El Túrf e Lulú. Também ajudará a fundar, 
juntamente com Abraham Valdelomar, Percy Gibson e 
José Maria Eguren, entre outros, a revista modernista Coló-
nida, na qual publicará poemas, escreverá peças de teatro 
e contos, e será considerado basicamente um cronista do 
cotidiano, com textos leves, que iam de crônicas policiais 
ao colunismo social, em revistas femininas. Alguns de seus 
amigos colonidistas eram, como o próprio Amauta, antiaca-
dêmicos, antioligárquicos, iconoclastas, polêmicos, autodi-
datas, rebeldes e até mesmo, em alguns casos, um pouco 
esnobes. Para eles, as universidades eram feitas para grupos 
privilegiados, dominadas pelas elites econômicas e “intelec-
tuais”, que as usavam para perpetuar seu aristocratismo. Em 
outras palavras, a universidade estava, na prática, descolada 
da realidade nacional, isolada das massas populares. Assim, 
não havia um real comprometimento com o país como um 
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todo. Seria fundamental, portanto, envolver as instituições 
de ensino superior na vida nacional. José Carlos também 
foi, naquele período, um dos criadores de Nuestra Época e, 
em seguida, do La Razón. 

Em realidade, a partir principalmente de 1918, pode-se 
perceber uma gradual tendência do jovem periodista em 
direção ao socialismo. Ele ainda tateava seu caminho, mas 
lentamente ia se aproximando de idéias marxistas, ainda 
que não tivesse o instrumental teórico nem a formação 
política necessários para elaborações mais sofi sticadas da 
realidade. Publicará artigos sobre temas políticos e sociais, 
como aqueles contra o militarismo ou os que critica o Par-
tido Civilista e o governo Pardo; será eleito vice-presidente 
do “Círculo de Periodistas”; participará da formação de um 
Comitê de Propaganda Socialista e apoiará o movimento 
operário em greve na capital1.

A situação do Peru
O Peru da época de Mariátegui era um país que se “moder-
nizava” rapidamente. Após a derrota na guerra contra o 
Chile (1879-1883), é possível perceber uma rápida rees-
truturação da composição econômica nacional. Em 1886, 
o empresário Michael Grace propõe o cancelamento da 
dívida do país andino em troca da concessão da rede fer-
roviária aos estrangeiros que tivessem títulos peruanos, por 
um prazo de 75 anos, tendo estes a obrigação de ampliar 
e modernizar as estradas de ferro em todo seu território. 
O Congresso aprovou o contrato em 1889, cedendo as fer-
rovias aos interesses externos por 66 anos, como também 
liberando a navegação no lago Titicaca e fornecendo três 
milhões de toneladas de guano à Peruvian Corporation of Lon-

1. Para mais informações sobre o jovem Mariátegui, ver Batalla, 1985; Wiesse, 
1987; Rouillon, 1975; Chang-Rodriguez, 1986; Mariátegui, 1987b; e Tauro, 1978b.
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don. A dívida externa seria cancelada. O governo do general 
Andrés A. Cáceres, comandante geral da quinta divisão do 
exército do centro, assim, foi o responsável pelo começo da 
dinamização capitalista no país. 

Logo em seguida, contudo, disputas políticas acirradas 
e uma boa dose de oportunismo levaram Nicolás de Piérola, 
que já havia sido presidente entre 1879 e 1881, novamen-
te ao poder. Ao voltar do exílio, em 1895, o aristocrático 
político de tendência ultracatólica, antiliberal e caudilhista, 
líder e fundador do Partido Democrata, apoiado por seto-
res infl uentes dos latifundiários sureños, pela alta cúpula da 
Igreja e pela classe média, lança um ataque contra o “legen-
dário” Cáceres, chefe do Partido Constitucional e “herói” da 
batalha de Tarapacá, com o apoio de soldados irregulares, 
e obriga o mandatário a renunciar. Cáceres, “o bruxo dos 
Andes”, como fi cou conhecido, seria anos mais tarde pro-
movido a marechal e escolhido como o futuro patrono da 
infantaria peruana. Ele foi, efetivamente, o grande líder e 
organizador da resistência de sua nação durante a guerra. 

Naquela época, o Peru presenciava uma crise mone-
tária sem precedentes. Desde o início da década de 1890, 
especialmente por causa do abandono do padrão-prata e da 
adoção do padrão-ouro no mercado mundial, pôde-se notar 
uma sucessão de crises econômicas. Já no período eleitoral, 
alguns meses depois de Piérola assumir o poder, haverá uma 
aliança do novo Chefe do Executivo com o Partido Civilista, 
seu inimigo tradicional. Seria a tentativa de um governo de 
consenso, que resultaria em reformas que iriam, conseqüen-
temente, desembocar na gradual recuperação da economia 
nacional. O carismático caudilho, inaugurador da chamada 
“República Aristocrata”, impôs uma série de medidas nesse 
sentido: a redução drástica dos efetivos militares, desmobi-
lizando o exército e contratando uma missão francesa para 
reestruturar as forças armadas (alguns anos depois, instituiu 
o serviço militar obrigatório e ampliou substancialmente o 
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número de soldados); uma reforma nos mecanismos econô-
micos do Estado, aperfeiçoando o sistema tributário, abo-
lindo taxas alfandegárias sobre alguns produtos de exporta-
ção e aumentando impostos sobre produtos importados; a 
abolição da taxação abusiva dos índios; a adoção do padrão-
ouro no país; a criação do Ministério do Desenvolvimento; 
e a revisão de várias leis antiquadas, que freavam a expansão 
capitalista no Peru. 

Esse foi também o período em que começou a transição 
do domínio dos investimentos ingleses para o norte-ameri-
cano. A partir do início do século XX, as companhias dos 
Estados Unidos, entre elas a Cerro de Pasco Corporation e a 
International Petroleum Corporation, começam a monopolizar a 
produção de alguns setores exportadores importantes, como 
a indústria mineira e a do petróleo, por exemplo. A promul-
gação do novo Código de Minas, em 1901, a criação de um 
corpo de engenheiros, em 1902, e a inauguração da ferrovia 
entre La Oroya e a Cerro de Pasco claramente contribuíram 
para o impulso do setor mineiro. Daí em diante, começou-
se a explorar bismuto na mina San Gregorio, enxofre em 
Sechura, níquel em Ayacucho, assim como antimônio, tun-
gstênio e molibdênio em outras localidades. Em relação ao 
petróleo, enquanto havia 200 poços no território peruano 
em 1906, o número cresceu para 747 em 1914, aumentando 
substancialmente a produção do país. Já em 1906, havia 89 
metalúrgicas, 23 fundições, duas refi narias de petróleo e uma 
de enxofre. O aumento na produção de minérios, de forma 
global, foi signifi cativo. De 1903 a 1917, o volume de cobre 
produzido foi de 9.497 toneladas para 45.176 toneladas, o de 
carvão, de 36.920 para 353.595 toneladas, e o de petróleo, 
de 303.000 barris para aproximadamente 2.578.000 barris. A 
produção, em geral, estava nas mãos das companhias estran-
geiras. O açúcar e o algodão também foram produtos que 
interessavam às empresas do Velho Mundo ou do “Colosso 
do Norte”, ainda que boa parte das haciendas “modernizadas” 
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estivesse nas mãos da elite agrária peruana ou de fi lhos de 
imigrantes que, não obstante, recebiam fi nanciamentos de 
casas de comércio estrangeiras. 

Na prática, o capitalismo monopolista não tinha inte-
resse de facto nem no incremento da indústria endógena 
nem no mercado interno do Peru. Seu objetivo era essen-
cialmente o mercado externo, investindo nos produtos mais 
rentáveis internacionalmente. Esses “enclaves”, articulados 
entre si pelas ferrovias e utilizando técnicas modernas, ten-
tarão não entrar em confl ito com as formas de organiza-
ção tradicional das comunidades indígenas ou de alguns 
latifundiários retrógrados. Ou seja, utilizarão as antiquadas 
relações pré-capitalistas no campo para aproveitar ao máxi-
mo o trabalho dos camponeses indígenas, elevando a taxa 
de rentabilidade do patronato e facilitando a acumulação 
de capital, que será reinvestido em determinados ramos da 
economia que se mostravam mais lucrativos aos investido-
res. Em outras palavras, isso gera o atraso econômico de 
grande parte da população controlada pelo capital imperia-
lista, que implanta técnicas avançadas, enquanto, ao mesmo 
tempo, preserva relações sociais “injustas” para perpetuar 
seu domínio e aumentar seus ganhos. 

O crescimento dos latifúndios terá como conseqüência 
a ampliação da massa assalariada no campo e o aumento de 
uma burguesia rural, monopolizando as propriedades e os 
recursos da população campesina. Nesse sentido, será apro-
fundado o sistema de enganche, no qual os contratadores, em 
geral fazendeiros da região ou seus assistentes, recrutavam 
a mão-de-obra camponesa indígena, através de pagamento 
adiantado, conseqüentemente obrigando os empregados a 
manter um vínculo com o patronato por causa da dívida 
inicial. Ou seja, um nítido caso de servidão. 

É claro que boa parte do trabalho no campo e nas minas 
era sazonal. Assim, na época de entressafras, uma quantidade 
signifi cativa de peones e agricultores se deslocava para os cen-
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tros mineiros, onde podia receber salários nos períodos em 
que não participava das colheitas. Esse movimento do cam-
po para as áreas mineiras – onde os trabalhadores viviam em 
acampamentos da companhia e também eram sobremodo 
explorados –, até sua aproximação com o movimento ope-
rário urbano, certamente ajudou a aumentar a consciência 
de classe do campesinato indígena. Mas essa reorganização 
das fazendas, realizada por grandes empresas como a Cerro 
de Pasco Mining Company, a Ganadera de Cerro de Pasco, a Casa 
Grande, a Pomaca e a Fernandini, irá, contudo, desarticular boa 
parte da força de trabalho tradicional de algumas regiões. Ao 
“modernizar” as haciendas, contratos serão rompidos e cam-
poneses serão expulsos de suas terras, sendo obrigados, assim, 
a se proletarizar nos centros urbanos. Por sua vez, os núcleos 
da burguesia peruana, muito longe de constituir uma casta 
nacionalista e empreendedora que pudesse impulsionar um 
verdadeiro modelo de desenvolvimento “autônomo”, eram 
na prática dependentes ou sócios da burguesia industrial dos 
países de capitalismo avançado. O Estado oligárquico que se 
consolida nesse período, de caráter semicolonial e defensor 
das classes privilegiadas, portanto, ainda irá manter as carac-
terísticas gamonalistas das elites rurais aristocráticas, continu-
ando sua dependência dos interesses estrangeiros. 

A população peruana crescia rapidamente. Dos 2,7 
milhões de habitantes em 1876, o número de cidadãos 
aumentou para 3,5 milhões em 1908 e chegaria a 4,8 milhões 
em 1920, enquanto a capital, Lima, seria responsável por um 
crescimento populacional ainda mais agudo. Entre 1908 e 
1920, a população, composta de criollos, de migrantes do inte-
rior, camponeses, imigrantes estrangeiros (entre eles, muitos 
italianos e chineses), funcionários públicos e operários, cres-
ceria de 141.000 para 224.000 habitantes, tornando aquela 
metrópole o principal centro fi nanceiro e administrativo do 
país. A primeira “favela” limenha começaria a surgir em seus 
arredores em 1903, ainda que a infra-estrutura da cidade, de 
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forma geral, claramente melhorasse, com o incremento do 
saneamento e dos serviços de saúde. Em 1902, por exemplo, 
foi instalado o sistema de iluminação urbano e, até 1905, 
todos os bondes de tração animal foram trocados por bondes 
elétricos. Naquele período, os primeiros automóveis a gasoli-
na começavam a transitar em suas ruas e avenidas. 

A classe operária se consolidava. Com o incremento dos 
investimentos no setor industrial, principalmente em Lima e 
Callao, e a constituição de novas fábricas, como as indústrias 
têxteis e de alimentação, o número de trabalhadores urbanos 
se eleva substancialmente. Dos 24.000 operários em 1908, a 
cifra chegará a 44.000 em 1920, só na capital. Para se ter uma 
idéia, apenas na Fábrica Nacional de Tejidos Santa Catalina, a 
mais importante do país, trabalhavam 700 operários. Com a 
melhor organização dos trabalhadores surgirão federações 
obreras, sociedades de socorro mútuo, grêmios anarquistas e 
anarco-sindicalistas e jornais proletários. As agitações, mani-
festações e greves se sucederam entre 1910 e 1919, tornando-
se maiores e mais disciplinadas, enquanto levantes e rebeli-
ões camponesas ocorriam no campo, como a famosa revolta 
liderada por Teodomiro Gutiérrez Cuevas, também conhe-
cido como Rumi Maqui, ou “Mão de Pedra”, que em 1915 
organizou um “exército” de indígenas, atacou fazendeiros e 
realizou diversas ocupações de terra. Foi detido pelas auto-
ridades e exilado na Bolívia, de onde também foi expulso, 
indo para a Argentina, unindo-se a grupos de militantes anar-
quistas. Foi um dos precursores do movimento indigenista. 

Nem o primeiro governo de José Pardo (1904-1908), 
nem o de Augusto B. Leguía (1908-1912) conseguiram resol-
ver estes problemas. O mandato de Guillermo E. Billinghurst 
– um político paternalista, envolvido com a produção de 
nitrato e que fora prefeito de Lima, com o apoio massivo 
do proletariado limenho – defendia medidas populistas que 
agradavam às camadas menos favorecidas da população. Sua 
plataforma era melhorar as condições de habitação e educa-
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ção dos operários, legalizar o direito de organização, barate-
ar o preço dos alimentos e fl exibilizar as greves. Certamente 
não agradou aos setores mais conservadores da oligarquia 
peruana, que viam na sua fi gura uma perigosa aproxima-
ção com os trabalhadores, como também descontentou os 
militares, não só por suas negociações com os chilenos sobre 
a posse de Tacna e Arica, como também por seus esboços 
de redução drástica das verbas do orçamento para as Forças 
Armadas. Mesmo com o apoio popular e do “Club Juventud 
Billinghurista”, fundado poucos anos antes por seu secretá-
rio particular, o poeta Abraham Valdelomar, na Faculdade 
de Letras da Universidade de San Marcos, o governante foi 
deposto por um golpe encabeçado pelo general Oscar Bene-
vides, em 1914, que fi ca no poder provisoriamente, abrindo 
o caminho para a volta de José Pardo à presidência. Durante 
o novo mandato de Pardo (1915-1919), o custo de vida em 
Lima praticamente dobrou, os salários não subiram, houve 
escassez de determinados produtos alimentícios e uma diver-
sidade de greves ocorreu na capital e no interior, com a con-
seqüente radicalização dos órgãos de repressão. A grande 
greve geral de 1919, quando os trabalhadores da principal 
cidade peruana exigiram a jornada de trabalho de oito horas 
e o barateamento dos preços dos alimentos, foi o ápice das 
tensões entre governo e proletariado, e representou o des-
gaste defi nitivo do modelo defendido pelos civilistas2.

O debate sobre a universidade 
No setor estudantil também começava a haver uma gran-
de agitação dos jovens, principalmente na Universidade de 
San Marcos, o maior centro de ensino superior do país. No 
começo do século XX, o modelo francês nos ensinos fun-

2. Para mais informações sobre a “formação” do Peru contemporâneo, ver Quija-
no, 1982; Donghi, 1983; Ministerio de Educación Superior, 1981; Chavarría, s.d.; 
Ferreira, 1971; Grigulévich, 1988; Godio, 1979; Bao, 1989; e Illan, 1974. 
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damental e secundário é trocado pelo sistema norte-ame-
ricano. Mas a instrução de nível superior continuou sendo 
regida pelo estilo europeu. Um grande debate sobre a rees-
truturação acadêmica ocorrerá naqueles anos. Enquanto 
alguns defendiam um ensino mais científi co e positivista, 
aumentando os laços entre a educação e a economia, ao 
preparar indivíduos efi cientes e técnicos que pudessem 
ampliar as riquezas materiais, outros insistiam em manter 
no meio acadêmico uma orientação da instrução baseada 
nos valores “humanistas” e “fi losófi cos” que prevaleciam 
até aquele momento. Em 1917, os deputados peruanos, 
em intensas discussões no Congresso, percebem a crise no 
ensino superior e a aparente necessidade de uma profunda 
transformação de todo o sistema. Após um acalorado deba-
te envolvendo políticos e intelectuais, é criada uma comis-
são parlamentar para analisar a situação e elaborar um novo 
plano educacional que tentaria: resolver questões adminis-
trativas, com intuito de sanar as defi ciências de preparo dos 
docentes; criar mecanismos para separar a educação das 
infl uências de partidos políticos; realizar uma reforma nos 
métodos de ensino, com a constituição de escolas agríco-
las e domésticas para atender às necessidades da população 
indígena no campo; e fi nalmente, implantar o sistema nor-
te-americano nas universidades. Ou seja, uma mudança de 
rumo no que se refere à formação principalmente de litera-
tos ou advogados, para a criação de uma casta de “técnicos” 
que deveriam posteriormente gerir o Estado ou ajudar na 
criação de riquezas no país. 

Na mesma época, o movimento estudantil de tendência 
mais esquerdista e radical começa a se agitar, em grande 
medida inspirado pela Reforma Universitária argentina. O 
principal centro dos protestos era a Universidade de San 
Marcos. Em 1917, o jovem Haya de la Torre é eleito secre-
tário e em seguida diretor do Centro Universitário de Tru-
jillo. Enviado para participar como delegado na FEP (Fede-
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ração de Estudantes do Peru), fundada no ano anterior, em 
Lima, ele ajudará a aproximar o estudantado do movimento 
operário, ao ser escolhido como um dos membros univer-
sitários no Comitê de Greve dos trabalhadores da capital. 
Enquanto isso, Haya já mantinha relações com os líderes 
da Reforma Universitária da Argentina. Em 11 de abril de 
1918, havia sido fundada a Federação Universitária Argenti-
na, com delegados das cinco mais importantes instituições 
de ensino superior da nação rio-platense. A “Federação” 
decide convocar o Primeiro Congresso Nacional de estu-
dantes universitários entre 20 e 31 de julho de 1918 em Cór-
doba, em que divulgariam seu famoso manifesto incitando 
os “homens livres” do continente a uma profunda renova-
ção do meio acadêmico. A crise do pós-guerra na Europa, a 
revolução russa, a desilusão e a falta de perspectivas de dis-
tintos setores sociais dos diferentes países latino-americanos, 
a necessidade de afi rmação de uma identidade nacional, 
as transformações econômicas locais, o aumento da indus-
trialização e da classe operária e o desejo de incorporação 
de novos elementos da pequena burguesia e classe média 
de forma efetiva na vida nacional foram alguns dos motivos 
causadores das reformas iniciadas em Córdoba e que iriam 
infl uenciar o estudantado no resto da região. Para conse-
guir essa suposta “redenção espiritual” nas universidades, os 
estudantes argentinos propunham elevar o nível cultural da 
população, com mudanças nos métodos de ensino e incen-
tivando a educação popular. O Congresso Nacional de Cór-
doba decidiu que a reforma deveria incluir a participação 
dos estudantes no governo universitário, ou seja, constituir 
um Conselho das Faculdades do qual participassem todos 
os professores titulares e substitutos, um representante dos 
estudantes e um representante dos graduados. A vincula-
ção dos já formados na direção, assim, estaria garantida. 
Também era a favor da liberdade de assistência nas aulas; 
da livre-docência; da periodicidade da cátedra; da divulga-
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ção dos atos universitários; da extensão universitária, com 
a constituição de Universidades Populares; da ajuda social 
aos estudantes; de um sistema que atentasse para as parti-
cularidades locais e regionais; e de uma orientação social, 
para que as universidades pudessem trabalhar para resolver 
os problemas nacionais. 

A influência do movimento argentino rapidamen-
te chegou até o Peru. Os protestos começaram em maio 
de 1919 nas Faculdades de Filosofi a, História e Letras da 
Universidade de San Marcos, após as demandas estudantis 
terem sido recusadas pelo decano Alejandro C. Deustua, e 
se espalharam pelas outras faculdades, que iriam aderir à 
greve operária. O aumento das tensões fará com que o pre-
sidente Pardo, ele próprio ex-reitor da San Marcos, decida 
fechar a universidade em julho daquele ano. 

Com Leguía no poder, há uma tentativa de instrumen-
talizar o movimento e utilizá-lo para fi ns políticos. É bom 
recordar que os estudantes limenhos, em 1918, haviam 
conseguido nomear Leguía o “Maestro de la Juventud”, assim 
como demonstravam claramente sua oposição ao modelo 
imposto pelo Partido Civilista. Após o golpe preventivo, o 
novo mandatário irá aproveitar o ambiente conturbado nas 
universidades para apoiar as reivindicações estudantis, con-
seguindo, ao mesmo tempo, livrar-se dos antigos professo-
res civilistas do meio acadêmico. Em seguida, a Assembléia 
Nacional, em setembro e outubro de 1919, aprovará as leis 
da Reforma Universitária, em grande medida inspiradas no 
modelo argentino. Essas leis defendiam a cátedra livre; a 
abolição das listas de presença e a conseqüente assistência 
livre; a eliminação dos cargos vitalícios; a criação de bolsas 
de estudo para alunos pobres; a participação dos estudantes 
no governo da Universidade; o concurso obrigatório para 
a ocupação do cargo; e a expulsão de 24 professores indi-
cados pelos universitários. Em outubro daquele ano, Haya 
seria eleito presidente da Federação dos Estudantes. 
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O movimento pela reforma universitária, na verdade, 
representa a denúncia do velho sistema educativo, o surgi-
mento de novos atores sociais no painel político-nacional 
e uma tentativa de ruptura com o passado aristocrático, 
elitista e classista na Academia, abrindo a possibilidade, 
mesmo que restrita, para mudanças políticas mais profun-
das3. Mariátegui acompanha os eventos, mas não se envolve 
diretamente na questão. Seu jornal, o La Razón, contudo, 
de tendência obrerista e popular, irá defender as lutas dos 
operários e dos universitários. Os dirigentes estudantis irão 
reconhecer a campanha do periódico e enviarão uma carta, 
assinada por Manuel Seoane e Ricardo Vegas García, secre-
tário do Comitê Executivo dos Alunos da Faculdade de 
Letras de San Marcos, na qual darão um “voto de aplauso” 
aos jornalistas por seu apoio ao movimento grevista. Desde 
que trabalhava no La Prensa, contudo, Mariátegui já rece-
bia para conversas na redação do diário importantes líde-
res operários, assim como universitários, que iriam fundar a 
Federação de Estudantes, como Humberto Solary, Hernan-
do de Lavalle e Fortunato Quesada, que se tornaria mais 
tarde o presidente da organização. Mesmo sendo “antiaca-
dêmico”, Mariátegui conseguia perceber a importância da 
união entre estudantes e trabalhadores. 

Em realidade, a atitude de José Carlos em relação ao 
meio acadêmico é, em certa medida, ambígua. Alguns de 
seus melhores amigos e conhecidos, como Alfredo Gonzá-
lez Prada, Abraham Valdelomar e Haya de la Torre, eram 
universitários. O próprio Amauta chegou a matricular-se 
como aluno especial em cursos de latim e fi losofi a escolásti-
ca na Universidade Católica, na capital. Até mesmo a esco-
lha daquela instituição, fundada pelo padre francês George 

3. Para mais informações sobre a Reforma Universitária no Peru, ver Chang-Ro-
driguez, 1957; Mariátegui, 1988c e 2003; Alberto Tauro, 2003: 9-17; e Messeguer 
Illán, 1974. 
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Dintilhac, mostra uma opção ao mesmo tempo “academi-
cista” e religiosa. Teve aulas com o padre espanhol Martín 
Vélez, um sacerdote agostiniano, de quem lia seus textos 
e que admirava entusiasticamente. Ficou pouco tempo 
naquela universidade. Ele certamente se decepcionou com 
seu ambiente antiquado e conservador. 

Decidiu, naquela instância, participar de conversas infor-
mais e aulas “livres” ministradas pelo amigo e professor de 
Direito, deputado, diplomata e jornalista, Víctor Maúrtua, 
então entusiasmado pela revolução russa e pelas doutrinas 
socialistas. Ele infl uenciou bastante José Carlos na idéia de 
que os artistas e os cientistas deveriam estar vinculados às 
lutas dos trabalhadores e estudantes, e que estes teriam de 
ser, antes de tudo, divulgadores e educadores do povo. Ou 
seja, deveriam ajudar a transformar o mundo e a constituir o 
“homem novo”. Esses discursos certamente afetaram o jovem 
jornalista. É nessa época que ele começa a aproximar-se da 
obra de Marx e de Sorel e seus mitos revolucionários. 

A crítica de Mariátegui ao governo Leguía aumentava, 
o que fez que o ditador se decidisse por tirar de cena seu 
popular opositor. Convencido por Enrique Piedra e Foción 
Mariátegui, o presidente ofereceu ao Amauta a possibilida-
de de ir viver na Europa, onde trabalharia como “agente de 
propaganda jornalística” do governo, recebendo uma “bol-
sa” mensal do Ministério das Relações Exteriores. Seria, na 
prática, uma forma de “exílio” dissimulado. Entre ir para a 
prisão ou morar no Velho Continente, José Carlos, mesmo 
criticado por alguns setores da esquerda, preferiu conhecer 
de perto a realidade européia. 

Assim, no fi nal de 1919, chegou à França, onde fi cou 
apenas quarenta dias, seguindo então para a Itália, onde 
viveria por dois anos e meio. Naquele país, se casou com 
uma jovem italiana, teve um filho, acompanhou pela 
imprensa as greves nas fábricas, assistiu ao XVII Congresso 
do Partido Socialista em Livorno e à ascensão do fascismo. 
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Naquela época, também tentou fundar um núcleo socialis-
ta, sem sucesso. Ainda morou por alguns meses na Alema-
nha, retornando ao Peru em fevereiro de 1923 e chegan-
do à capital em março daquele mesmo ano. Foi na Europa 
que, de fato, o preparo intelectual do Amauta deu um salto: 
aprofundou-se nas teorias em voga na época, leu revistas, 
jornais e livros de autores importantes, como Croce, Til-
gher, Keynes, Lênin, Gobetti e Sorel, conheceu personali-
dades literárias e políticas da época, continuou a publicar 
artigos jornalísticos para o El Tiempo, o diário do qual era 
correspondente, assim como começou a preparar textos 
teóricos mais elaborados. 

Enquanto Mariátegui estava na Europa, contudo, os 
estudantes continuavam se organizando em seu país. Com a 
intenção de ampliar as reformas no ensino superior e levar 
seus benefícios para o resto do Peru, a Federação de Estu-
dantes resolveu convocar um Congresso em Cuzco, que foi 
realizado entre 11 e 20 de março de 1920, do qual partici-
param representantes de todas as universidades peruanas. 
Foi nesse encontro que se decidiu efetivamente constituir as 
Universidades Populares, uma proposta de Abraham Gómez, 
que recebeu o enérgico apoio de Luis Bustamante e Haya de 
la Torre na ocasião. O objetivo deste centro de ensino seria o 
de promover um “ciclo” de cultura geral, com caráter “nacio-
nalista”, e outro “ciclo” de especialização técnica, abrindo 
a universidade para o proletariado e para as camadas mais 
pobres da população, criando assim a possibilidade de uma 
maior democratização no ensino e o aprimoramento do nível 
educacional e crítico dos trabalhadores. 

Em outubro daquele ano, o novo presidente da FEP, 
Juan Francisco Valega, deu a Haya a importante tarefa de 
implementar o projeto. Assim, em 22 de janeiro de 1921, 
era inaugurada a primeira Universidade Popular, na própria 
sede da Federação, com poucos recursos fi nanceiros. Os 
investimentos eram na maior parte provenientes da Universi-
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dade de San Marcos; uma parcela menor vinha da Faculdade 
de Medicina. A nova universidade, que tinha em Haya de la 
Torre seu primeiro reitor, oferecia, inicialmente, os cursos de 
geografi a e história social. A segunda universidade foi inau-
gurada em Vitarte, e, em seguida, outras surgiram em Lima, 
Salaverry, Barranco, Arequipa e Cuzco, todas funcionando 
de maneira precária e onde predominavam idéias anticleri-
cais, anarquistas e conspirativas. Em 1922, estas instituições 
receberam o nome de Universidades Populares González 
Prada, tendo em seus quadros professores como Raúl Porras 
Barrenechea, Jorge Basadre, Oscar Herrera, Manuel Abastos 
e Chávez Herrera, entre muitos outros. 

Depois de uma viagem por vários países da América do 
Sul, como o Chile, o Uruguai e a Argentina, nos quais par-
ticipou de eventos estudantis e operários, dando palestras 
e representando a FEP, Haya retornou ao Peru em meados 
de junho daquele ano e aumentou suas críticas e ataques ao 
governo Leguía. Recebeu do ditador o convite para estudar 
na Inglaterra, fi nanciado pelo regime, mas não aceitou. Pou-
co depois foi a Trujillo, cidade onde criou as condições para 
a fundação de uma universidade popular. Com o aumento 
das atividades de Haya contra o governo, o presidente lhe 
ofereceu uma grande quantidade de dinheiro e uma pen-
são volumosa por mês em troca de um exílio “voluntário”, 
algo que mais uma vez recusou. 

Em 23 de maio, por causa da consagração do Peru ao 
Sagrado Coração de Jesus e ao arcebispado de Lima, foi 
organizado um grande protesto popular contra o manda-
tário. A repressão policial foi dura, tendo como resultado o 
assassinato de um motorneiro e de um estudante. Mariáte-
gui, já de volta à capital, preferiu não participar das mani-
festações, talvez por seu respeito aos assuntos religiosos, ain-
da que argumentasse que, na prática, acreditava que aquela 
era uma luta “liberalizante”, sem sentido revolucionário. 
Em seguida, contudo, convidado por Haya para dar aulas 
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na Universidade Popular González Prada de Lima, concor-
dou. Começou seus cursos e conferências intitulados “A 
crise mundial”, sobre atualidades políticas internacionais, 
em junho daquele ano, com sua classe repleta de alunos, 
em sua maioria, operários. Na ocasião, tentará mostrar aos 
trabalhadores as limitações das concepções anarquistas, cri-
ticará os anticlericalismo, a imprensa do país e a falta de 
bons professores de nível superior e de grupos socialistas e 
sindicalistas que fossem “donos de instrumentos próprios 
de cultura popular e aptos, portanto, para criar no povo 
interesse no estudo da crise”. Tentará “ganhar” seu público 
para uma interpretação marxista da história do Peru e para 
a causa socialista: será quase um trabalho de “conversão” 
política. Nesse sentido, considerará como missão das Uni-
versidades Populares a constituição de uma cultura revolu-
cionária. Naquela época também foi apresentado por Haya 
de la Torre a vários militantes da Federação4. 

Nas eleições da FEP, em outubro de 1923, Haya foi 
novamente escolhido presidente da organização. Durante 
o pleito, entretanto, ele foi preso e, na seqüência, expulso 
do país. Muitos professores e estudantes, na ocasião, tenta-
ram impedir a deportação, cogitando até mesmo a convoca-
ção de uma greve geral, sem sucesso. Numa dessas reuniões
“conspiratórias”, a polícia prendeu todos os participan-
tes, inclusive o próprio Mariátegui, também intensamente 
envolvido naquelas discussões. 

O ditador Leguía e os governos locais se tornavam gra-
dualmente mais agressivos em seu combate aos estudan-
tes. Na província de Trujillo, as autoridades departamentales 
aumentavam sua pressão sobre vários docentes para que 
rejeitassem as propostas dos universitários, acirrando a 
repressão contra a FEP, com a destruição de suas sedes e 

4. Ver Vegas, 1989: 43-46. 
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locais de reuniões. O ditador tentou fechar as Universida-
des Populares em Lima, Trujillo, Arequipa e Cuzco. Houve 
dissoluções de manifestações e a ocupação da Universidade 
pelas Forças Armadas. E várias detenções de professores, 
estudantes, intelectuais e trabalhadores. 

Antes de sair do Peru, Haya irá designar o Amauta como 
diretor interino da revista Claridad, publicada por ele, na 
prática, o órgão ofi cial das Universidades Populares. Com 
Mariátegui na direção desta publicação, a revista se radicali-
za e começa a ser considerada o “órgão da Federação Operá-
ria Local de Lima e da Juventude Livre do Peru”. Ele ainda 
fundará a Sociedade Operária Claridad, representante das 
federações de trabalhadores e indígenas, das Universidades 
Populares González Prada e dos intelectuais de vanguarda e 
que tinha como objetivo a publicação de um jornal classista, 
para disseminar os anseios do proletariado, assim como o 
de abrir livrarias operárias e editar livros, folhetos e revistas 
de propaganda que difundissem a cultura das classes menos 
privilegiadas. Ou seja, um trabalho de divulgação e cons-
cientização dos trabalhadores. A partir daí, José Carlos tor-
na-se provavelmente a fi gura de esquerda mais conhecida e 
importante do país. Ao longo dos anos, sua casa transforma-
se no principal local de encontro de intelectuais, artistas, 
operários e estudantes. 

Em janeiro de 1924, dá seu último curso na Universidade 
Popular. Teve sua perna amputada poucos meses depois. 

Em 1925, a Federação decide propor o nome de 
Mariátegui para ocupar uma das cátedras da Universidade 
de San Marcos, sem êxito. A má vontade do reitor, a falta 
de titulação acadêmica do Amauta, assim como seu frágil 
estado de saúde o impediram de dar aulas naquela insti-
tuição. Mesmo assim, ele continuou com grande interesse 
nas questões da educação, escrevendo vários artigos sobre 
o assunto. 
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A questão do ensino no Mariátegui publicista
Aquela foi uma época intensa para Mariátegui. Ainda em 
1925, funda, com seu irmão Julio César, a Editora Minerva. 
Publicou seu primeiro livro, La escena contemporánea, naquele 
mesmo ano e, em 1928, Sete ensaios de interpretação da realidade 
peruana, sua obra mais importante5. 

Desde o seu retorno ao país até o fi nal de sua vida, tornou-
se diretor da revista Mundial, cuidando da seção Peruanicemos 
al Perú, teve mais três fi lhos com sua esposa italiana, fundou a 
revista mensal Amauta e o quinzenário Labor, continuou publi-
cando artigos em outros jornais da capital e fundou o Parti-
do Socialista e a CGTP (Central Geral dos Trabalhadores do 
Peru). Foi o principal dirigente das duas organizações. 

Como foi dito anteriormente, Mariátegui continuou 
tendo um enorme interesse pelas questões do ensino. A 
revista Amauta foi um exemplo disso. Ainda que em seus 
primeiros números tenha se designado como “tribuna livre 
aberta a todos os ventos do espírito”, uma publicação feita 
por “homens de vanguarda” e um espaço de debate para a 
renovação do país, a partir do número 17, com a ruptura 
defi nitiva com a APRA, começa a se defi nir como socialista. 
Ela era difundida no interior do Peru, em áreas rurais, lida 
em voz alta para os camponeses e depois transformava-se 
em objeto de discussão coletiva. Ou seja, não era apenas 
direcionada para um público intelectualizado, mas também 
aos camponeses e indígenas, muitas vezes analfabetos ou 
com pouca instrução formal. 

Os artigos especifi camente sobre o tema “educação”, em 
seus distintos aspectos históricos, políticos, pedagógicos e cor-

5. Ver Mariátegui, 1978 e 1985; Valcárcel, 1978: 239-242; Glusberg, 1978: 242-244; 
Morenza, 1978: 44-249; Torrassa, 1978: 249-251; Felde, 1978: 251-253; Cano, 1978: 
253-255; Urquieta, 1978: 255-256; Baudin, 1978: 256-257; Velasco, 1978: 258-259; 
Doll, 1978a: 259-265 e 1978b: 265-268; Pavletich, 1978: 268-271; Raúl, 1978: 273-
292; e Valdivia, 1978: 293-308. 
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porativos, cobriam em torno de 200 páginas, das 2.334 pági-
nas de todas as edições. Destes, 67% eram sobre a educação 
nacional e 33% sobre a problemática do ensino no exterior. 
Colaboradores regulares como Carlos A. Velásquez, Migueli-
na Acosta Cárdenas, César Acurio, María Judith Arias, Luis E. 
Galván e José Antonio Encinas, especialistas ou interessados 
no tema, dedicaram alguns ensaios sobre a educação secun-
dária, superior e indígena. 

A Reforma Universitária também foi abordada pela 
publicação. Os textos, ao mesmo tempo que trazem infor-
mações circunstanciais, mostram de forma nítida a postura 
anticivilista da revista, divulgando também balanços peri-
ódicos dos acontecimentos análogos em outros países do 
continente. Mariátegui sabia claramente das limitações dos 
estudantes e da própria reforma, mostrando certo ceticismo 
em relação àquela agitação, que tinha, em grande medida, 
horizontes estreitos. Seria possível encontrar nas origens da 
reforma diversos elementos, como as ilusões liberais e paci-
fi stas das prédicas wilsonianas; a formação e subida ao poder 
da União Cívica Radical na Argentina; e a crescente proleta-
rização da classe média no continente, cada vez com menos 
possibilidades de ascensão social. Só através da colaboração 
dos estudantes universitários com os sindicatos operários; da 
experiência do combate contra as forças conservadoras; e da 
crítica concreta dos interesses e princípios em que se apoiava 
a ordem vigente é que as vanguardas universitárias poderiam 
alcançar uma orientação ideológica defi nida. 

Do número 12 ao número 16 da revista, José Carlos publi-
cará alguns estudos sobre a problemática do ensino no país. 
A primeira parte será intitulada “La reforma universitária” e a 
segunda, “El proceso de instrucción pública em el Perú”;  mais tarde 
estes estudos foram agrupados, reordenados e incluídos, com 
pequenas revisões e alterações, nos Sete ensaios, com o título 
“Proceso de instrucción pública”. Mesmo só representando 1% de 
tudo o que foi publicado sobre educação na Amauta, a Refor-
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ma Universitária teve grandes repercussões no pensamento 
de Mariátegui. A questão específi ca do ensino para os indígenas, 
contudo, foi relegada a um segundo plano, ainda que a proble-
mática agrária e indigenista fosse um tema importante na obra 
do jornalista. Mesmo sabendo que a falta de escolarização dos 
índios estava estreitamente ligada às questões sociais e econô-
micas nacionais, ele não se aprofunda na questão. Nesse caso, 
tem-se a impressão de que, para o autor de La escena contempo-
ránea, seria muito difícil manter escolas e professores “progres-
sistas” em colégios indígenas enquanto a nação ainda estivesse 
marcada pela égide do ambiente “feudal”. Seria uma ilusão, 
portanto, acreditar que haveria solução para esse problema a 
curto prazo. A difi culdade em construir um número sufi ciente 
de colégios para uma massa gigantesca de cidadãos necessita-
dos de estudo, a miséria do orçamento, a falta de professores 
e toda a estrutura política, social e econômica atrasada, elitista 
e preconceituosa, criavam essas difi culdades. Em outras pala-
vras, a questão mais importante seria democratizar e socializar 
o acesso à terra, a única condição para que o índio pudesse 
melhorar sua situação como um todo, tanto no Peru como no 
continente de forma geral6. 

É bom lembrar o completo estado de abandono das 
populações mais pobres do campo pelo governo em Lima. 
Em 1926, só funcionavam 238 escolas rurais públicas e em 
torno de 200 escolas particulares. Pelas estimativas da épo-
ca, entretanto, seriam necessários pelo menos mais 6.000 
colégios para suprir a demanda do ensino. Em Ancash, o 
analfabetismo chegava a 70% e em Puno, a 88% aproxi-
madamente. Mariátegui, em encontros com os delegados 
dos Congressos Tahuantinsuyo, percebeu que a demanda 
de educação era uma das prioridades dos indígenas. Uma 

6. Para mais informações sobre o tema educação na revista Amauta, ver Tauro, 
1987; Falcón, 1979; Fell 1994a: 45-51 e 1994b: 53-70. 
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observação similar foi constatada por Alejandro Franco, 
membro de uma Comissão Parlamentar que havia percorri-
do os departamentos do Sul do Peru, em 1920, e notado que, 
desde então, 85% dos reclamos dos camponeses indígenas 
eram relacionados ao problema da construção de escolas e 
contratação de docentes na região e apenas 15%, ligados 
aos problemas agrários. Durante o Oncenio de Leguía – os 
onze anos em que permaneceu no poder –, muitas comiti-
vas indígenas foram se reunir no Ministério da Educação na 
capital para solicitar escolas e professores7. 

O Amauta irá propor, sem se aprofundar muito no tema, 
novas “fórmulas” escolares, baseadas basicamente na “auto-
formação” e no controle dos métodos e conteúdos do ensi-
no pelas próprias massas populares, e, com isso, possibilitar 
o surgimento de uma consciência revolucionária, a partir 
de uma progressiva educação “ideológica” do campesinato, 
realizada por docentes que fossem também indígenas. Essa 
seria uma forma de contrapor a difusão e a reprodução da 
ideologia dominante das elites e do governo. Ou seja, uma 
educação que não seria imposta pelos brancos ou mestiços, 
mas sim promovida pelos próprios índios, o que representaria 
um esforço de longo prazo para mudar as estruturas sociais e 
educativas do país. Mariátegui, portanto, também era contra 
a contratação de “especialistas” estrangeiros para realizar essa 
“renovação” educativa. Para ele estava claro que o problema 
do ensino não podia ser compreendido se não fosse conside-
rado como essencialmente um problema econômico e social. 
Por isso, percebe-se a ingenuidade de alguns “reformadores” 
em tratar o tema como algo abstratamente “idealista” e a par-
tir de uma doutrina “exclusivamente” pedagógica. A educa-
ção só poderia ser “reformada” quando as leis econômicas e 
sociais assim o permitissem. 

7. Ver Fell, 1994a: 50. 
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Em relação ao debate entre os defensores do sistema 
“clássico” das humanidades e dos que apoiavam uma linha 
mais técnica e “científi ca”, Mariátegui mostrará como, em 
geral, os advogados e literatos perpetuavam um esquema 
reacionário, elitista e conservador, cultuando a retórica e os 
privilégios, enquanto a atividade prática dos formados pelas 
faculdades e institutos de ciências seguia os caminhos da eco-
nomia e da civilização. E que a “civilização”, neste caso, devia 
muito mais à Ciência do que às humanidades. Defenderá a 
“escola do trabalho”, em que se incorporaria no curso primá-
rio o “trabalho manual educativo”. Seu maior exemplo será o 
sistema educacional revolucionário na Rússia. 

O fato de essas reformas serem feitas especifi camente 
no ensino fundamental mostra o distanciamento e o elitis-
mo dominantes nos cursos secundários e superiores. Para 
Mariátegui, portanto, um conceito “moderno” de escola 
uniria, assim, trabalho manual e trabalho intelectual em 
um mesmo ambiente. A América Latina, em sua concep-
ção, precisaria mais de técnicos do que de reitores. Tam-
bém propunha que se incorporasse nos programas escola-
res o ensino “único”, uma idéia para ele de origens absolu-
tamente sociais. De acordo com o Amauta, a educação no 
regime “burguês” se caracterizaria por um ensino classista, 
que separaria as crianças de famílias ricas das crianças de 
origem camponesa ou operária. Desde a infância haveria 
uma separação por classes, facilitando a ascensão dos alu-
nos das elites e impedindo o desenvolvimento intelectual 
e, posteriormente profi ssional, dos estudantes pobres. Isso 
representaria uma enorme injustiça. Novamente recorrerá 
a Lunatcharsky e ao modelo de ensino russo sendo desen-
volvido na época. Seria fundamental a implementação do 
ensino único em “Nossa América”, já que a cultura era um 
privilégio absoluto da burguesia do continente. 

A partir daí, dará importância fundamental aos professo-
res de ensino primário, para ele, mais próximos do povo por 
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sua origem popular. Ao contrário dos docentes de secundário 
ou das universidades, mais elitistas e diletantes, com outras 
profi ssões ou atividades além da docência – como advogados, 
parlamentares ou latifundiários –, os professores primários se 
dedicariam exclusivamente ao ensino e compreenderiam de 
fato os setores mais humildes da população, justamente por 
fazer parte deles, tendo, por isso, mais interesse em melhorar 
suas condições. Trabalhariam com a maior dedicação, mesmo 
que isolados em algum vilarejo, dependendo de algum cau-
dilho local, segregados do movimento cultural, mal remune-
rados pelo governo e com poucas possibilidades de se desen-
volver intelectual ou profi ssionalmente, pela falta de acesso a 
outros elementos de estudo. Os intelectuais e estudantes de 
vanguarda, por isso, teriam de se dirigir a essa categoria na 
luta por câmbios políticos mais profundos dentro do Peru. 

Uma das mudanças essenciais seria abrir os estudos de 
nível superior aos egressos das Escolas Normais, não para 
“aburguesar” os normalistas, mas para “revolucionar” as aulas 
nas universidades. Por isso, a importância de não diferenciar 
o problema do ensino fundamental do superior. Não haveria 
um “problema” universitário independente da escola primá-
ria e secundária. O que existiria seria um problema da edu-
cação pública em geral, que compreenderia todos os níveis do 
ensino. E que o professor primário, fi lho de operário ou cam-
ponês, teria de compreender e sentir sua responsabilidade 
na constituição de uma nova ordem. 

Em relação ao problema das universidades, Mariátegui 
dirá que a crise no setor seria estrutural, espiritual e ideológi-
ca. Não se limitaria a alguns maus professores, mas à falta de 
verdadeiros docentes. Seria preciso um tipo de professor com 
características de “condutor”, com “voz profética”, de “líder” 
e “apóstolo”. A infl uência religiosa, o estilo d’annunziano, 
as idéias de Sorel e a necessidade de indivíduos com traços 
“heróicos” para “purifi car” e “renovar” o ambiente univer-
sitário são claras neste caso. Ou seja, alguns “indivíduos” 
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fariam a diferença. A Universidade de San Marcos seria uma 
instituição estática: não tinha interesse nas inquietações, nas 
paixões, nos problemas e nas preocupações que comoveriam 
outros centros de ensino superior no mundo. Vivia à mar-
gem dos novos tempos, como se não se desse conta de seus 
teóricos, pensadores e críticos. Seus catedráticos conservado-
res, reacionários e civilistas, de temperamento burocrático 
e acomodado, só se importavam com a literatura do curso 
que ministravam e apenas se interessavam por altos cargos 
públicos ou em dar assessorias a empresas privadas capitalis-
tas. Não seriam homens panorâmicos, mas sim intelectuais 
sem fi liação ideológica, de traços aristocráticos, apoiadores e 
comensais do civilismo e da plutocracia nacional, com medo 
do povo e da multidão, demasiadamente preocupados com 
questões estéticas. Entre eles não se encontraria nenhum 
revolucionário ou renovador. O estudante de mentalidade 
estreita, com pouca capacidade de discernimento, veria um 
mau professor como exemplo. Assim, seriam formados pro-
fi ssionais de mente e caráter limitados, que se esforçariam 
apenas por conseguir um título acadêmico e, posteriormen-
te, comprar um carro, ganhar muito dinheiro e conquistar 
uma cátedra em alguma universidade. Um dos sinais para a 
resolução deste problema estaria nas Universidades Popu-
lares. A crise da universidade seria, portanto, uma crise de 
professores e de idéias. Um reforma limitada não seria sufi -
ciente. Tocaria apenas na superfície da questão. E o descon-
tentamento e a agitação estudantil começariam novamente. 
Mas o que o jornalista percebia é que a “juventude” univer-
sitária aparentemente voltara a um estado de conformismo. 
E que os professores continuavam insistindo na disciplina e 
obediência dos estudantes. 

Outro tema importante discutido por Mariátegui foi a 
questão dos livros e das bibliotecas. Neste caso, denunciou 
o estado de abandono da Biblioteca Nacional em Lima. 
Para ele, aquela era uma biblioteca pobre, repleta de mate-
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riais inúteis, em grande parte de literatura “ofi cial”, que não 
corresponderia nem a sua categoria nem a seu título. Falta-
vam livros, revistas e periódicos de qualidade publicados em 
outros países naquela época. O local não era, portanto, de 
grande ajuda para os estudiosos. Uma biblioteca pública não 
deveria ser um relicário, mas sim um órgão vivo de estudo e 
pesquisa. Ela não possuía os livros mais essenciais de política, 
economia, fi losofi a e arte, entre outros. Um dos maiores pro-
blemas talvez fosse os poucos recursos do orçamento nacio-
nal dirigidos àquela instituição. Por isso não podia fazer mais 
aquisições, publicar um boletim bibliográfi co ou produzir 
um catálogo. Seria fundamental e urgente, assim, a organiza-
ção de uma verdadeira biblioteca pública nacional. 

Se fosse feito um “balanço” editorial no Peru, seria possí-
vel constatar a falta de livros no mercado do país. O “progres-
so” peruano poderia talvez ser medido, de acordo com as eli-
tes, pelo consumo de cimento ou automóveis. Mas não pelo 
consumo de livros. A falta de interesse e a pouca quantidade 
de livros no Peru não deveriam ser consideradas um proble-
ma apenas da suposta “classe ilustrada”, mas de toda a nação. 
A atividade editorial era, realmente, ínfi ma. As livrarias da 
capital ofereciam poucos livros que, em geral, chegavam ao 
país com atraso e, em muitos casos, já defasados. E o merca-
do era controlado pelas editoras espanholas que produziam 
livros de qualidade gráfi ca melhor e que eram vendidos a 
preços mais acessíveis. Os autores peruanos normalmente 
tinham de pagar para editar seus livros, com tiragens peque-
nas, que eram caros para o consumidor e que tinham uma 
distribuição limitada. Seria importante, neste caso, a união 
de autores, editores e livreiros para que se criasse um birô, 
escritório ou associação que se encarregasse da difusão das 
obras nacionais dentro de seu território e no exterior, atra-
vés de uma propaganda organizada, uma rede de agências 
nas principais cidades da América Hispânica e o intercâm-
bio com outros editores do continente. O Estado, por sua 
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vez, teria a obrigação de proteger o livro através de meca-
nismos tarifários favoráveis, como taxas postais especiais, por 
exemplo. O livro era considerado um “índice” de civilização 
em vários países europeus. Mas no Peru, ainda estava mui-
to distante desta situação: o livro não recebia estímulos do 
governo, enquanto o público não lia muito por causa de uma 
má formação educacional, e da falta de hábito de leitura e, 
também, pela falta de bibliotecas públicas, escolares e uni-
versitárias. O Ministério da Educação, a Biblioteca Nacional 
e as universidades deveriam fomentar a produção literária e 
artística nacional. Para o Amauta, a Argentina, com toda sua 
estrutura editorial, publicações, traduções, distribuição e fei-
ras de livros, seria um exemplo na questão editorial. Ou seja, 
o Peru teria de aprender com sua experiência para realizar o 
seu próprio trabalho nacional. O autor de Sete ensaios achava 
que os intelectuais peruanos, mesmo cientes dos muitos pro-
blemas no setor cultural e editorial, aparentemente estavam 
mais preocupados em publicar suas obras do que em resolver 
essa questão. 

Outro assunto discutido por Mariátegui foi a educação 
artística. Ele incentivava, por um lado, a apreciação de músi-
ca clássica pela população, acreditando que, se o Estado ou 
Município convidasse o povo a assistir a concertos de uma 
orquestra sinfônica, com o objetivo de educação musical, o 
público certamente participaria e aproveitaria a experiência. 
Mas também havia uma discussão sobre a questão mais abran-
gente das artes no meio acadêmico. O programa de ensino 
no Peru demonstrava muito pouco interesse na educação 
artística nas escolas. Desde que havia sido criada a Escola de 
Belas Artes, e que se consolidara, não poderia haver descul-
pas para que os colégios não recebessem professores forma-
dos por ela. Mesmo com um pessoal restrito, seria fundamen-
tal se elaborar um programa de educação artística que desse 
preferência à contratação de profi ssionais daquela institui-
ção. Isso signifi ca que a Escola de Belas Artes deveria ter uma 
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função na educação pública. E seus graduados, em muitos 
casos alunos pobres, já conseguiriam um trabalho logo que 
se formassem, podendo utilizar seus conhecimentos em sua 
área de estudo. Esse seria um meio honrado de subsistência 
aos diplomados daquela academia, assim como a educação 
pública se benefi ciaria com o trabalho de profi ssionais sérios. 
A prioridade deveria ser para a educação fundamental de 
artes plásticas; mas os mesmos conceitos poderiam ser utiliza-
dos, em seguida, para o ensino de música nas escolas. 

E então, fi nalmente, o tema dos concursos e prêmios 
literários. Mariátegui também critica a forma pela qual essa 
modalidade era realizada na época. A instituição de concur-
sos e prêmios anuais não resolveria a questão da qualidade e 
desenvolvimento da literatura no Peru, já que estes não repre-
sentariam o espírito da época nem necessariamente indica-
riam as melhores obras produzidas num determinado período 
histórico. Os concursos com temas antiquados, sem sintonia 
com o momento e com enredos ou estéticas favoráveis a seto-
res acadêmicos ou grupos políticos no poder deveriam ser ata-
cados. Mas, em alguns casos, os prêmios poderiam, contudo, 
coincidir com a “intuição” de uma época, ajudando um artista 
ou um intelectual autêntico. 

A maior ambição de Mariátegui era contribuir para o nas-
cimento do socialismo em seu país8. Mas ele percebeu que 
os resultados da Reforma Universitária eram insatisfatórios. 
Para o Amauta, a renovação requerida nos estudos havia se 
detido numa etapa incipiente: os estudantes só conseguiram 
levar essa mudança até uma fase inicial. E após 1924, ressurgiu 

8. Para mais informações sobre o pensamento de Mariátegui, ver Vegas, 1989; Galin-
do, 1982; Paris, 1981; Aricó 1978; Cox, 1978b: 3-8 e 1978b: 17-22; Vargas, 1978a: 23-51 
e 1978b: 9-16; Miroshevski, 1978: 55-70; Prado, 1978: 71-92; Posadas, 1978: 93-115; 
Alcalá-Galiano, 1978: 145-154; Semionov e Shulgovski, 1978: 165-185; Melis, 1971: 9-
49; Dessau: 51-109; Kossok, 1978: 111-147; Carrión, 1976; Mariátegui, 1987; José Carlos 
Mariátegui, 1987 e 1988; e Melis, 1996.
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o velho espírito conservador e oligárquico no meio acadêmi-
co, em grande parte causado pela desorientação dos próprios 
estudantes. Ou seja, as agitações estudantis começavam com 
arranques de entusiasmo, mas paravam por aí. A inconstância 
dos alunos levou-os à derrota: queriam intervir no governo da 
Universidade, mas não conseguiram; e os métodos de ensino 
se mantiveram intactos. A docência livre não foi sequer tenta-
da como experiência pedagógica. Mesmo assim, Mariátegui 
ainda acreditava nas possibilidades do movimento estudantil. 
Para ele, o único caminho para os estudantes era o de ligar-se 
à tarefa de construção de uma nova ordem política e social 
no Peru. Já havia chegado o momento de fazer-se sentir a 
presença do socialismo naquele país. 

Luiz Bernardo Pericás
é doutor em História Econômica pela Universidade de São 
Paulo — USP
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PUNIÇÃO, DISCIPLINA E PENSAMENTO PENAL NO 
BRASIL DO SÉCULO XIX*

Andrei Koerner

O presente artigo apresenta uma análise das práticas puniti-
vas na sociedade escravista brasileira do século XIX, com o 
objetivo de esboçar a tecnologia política do corpo daquela 
sociedade e suas conseqüências para o pensamento jurídico 
penal. Tomando como ponto de partida as características 
institucionais da Casa de Correção da Corte (CCRJ), apre-
sentam-se as suas articulações com outras práticas punitivas 
da sociedade escravista brasileira. A análise concentra-se nas 
relações entre as práticas punitivas estatais e as estratégias 
de produção da submissão produtiva dos indivíduos naque-
la sociedade. Colocam-se em relevo as especifi cidades das 
relações de poder e as formas de saber em uma sociedade 
escravista, a qual adota, na década de1820, a forma política 
de um Estado constitucional. Essas especifi cidades manifes-
tam-se no pensamento penal brasileiro do século XIX.

* Trabalho preparado para o “Colloque 30 ans après Surveiller et punir de Michel 
Foucault: repenser le droit de punir”, realizado na Universidade de Genebra, em fe-
vereiro de 2006. Este artigo é uma versão substancialmente modifi cada de trabalho 
anterior, publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 35, jul./set. 2001
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A análise é orientada pelas regras gerais que Foucault 
propõe, em Surveiller et Punir, para o seu trabalho: a de 
“tomar a punição como uma função social complexa”; a 
de “analisar os métodos punitivos como técnicas que têm 
sua especifi cidades no campo mais geral dos procedimen-
tos de poder”; a de “buscar se não há uma matriz comum 
[entre a história do direito penal e a das ciências humanas] 
e se elas não relevam, conjuntamente, de um processo de 
formação epistemológico-jurídica” que se dá por meio das 
tecnologias de poder; e, enfi m, a de “buscar se essa entra-
da da alma na cena da justiça penal, e com ela a inserção 
na prática judiciária de todo um saber “científi co” não é o 
efeito de uma transformação da maneira pela qual o cor-
po é investido pelas relações de poder”. Foucault sinteti-
za sua proposta como “tentar estudar a metamorfose das 
metodologias punitivas a partir de uma tecnologia políti-
ca do corpo onde seria possível ler uma história comum 
das relações de poder e das relações de objeto” (Foucault, 
1975: 28).

Considerando-se as tensões entre formas jurídicas libe-
rais e as características de uma formação social escravista 
colocam-se diversas questões: como se articulam as práticas 
punitivas estatais, sociais e domésticas? Quais as punições 
aplicadas sobre os sujeitos, em função de seus diferentes 
estatutos jurídicos e posições sociais? Como as formas do 
Estado constitucional e as categorias das ciências humanas 
se incorporam às práticas de dominação e às relações de 
objetos já estabelecidas na sociedade escravista? 

A análise que segue trata a tecnologia política do cor-
po submisso e produtivo como uma estratégia de conjunto 
que combina, do lado das práticas de subordinação, formas 
jurídicas modernas, práticas punitivas estatais e a disciplina 
escravista; e, do lado das relações de objeto, a conjugação 
do pensamento jurídico e do conhecimento das ciências 
humanas com os saberes práticos constituídos e reprodu-
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zidos no exercício do poder sobre os sujeitos escravizados. 
Não se pretende, neste artigo, caracterizar essa tecnologia 
do corpo em seu conjunto, mas apenas esboçar alguns de 
seus aspectos referidos às práticas punitivas, disciplina escra-
vista e pensamento jurídico.

Inicialmente, apresentam-se as características da Casa 
de Correção da Corte (1), para, em seguida, analisar as suas 
características institucionais como parte da confi guração 
das estratégias de produção da aquiescência desenvolvi-
das pela sociedade escravista brasileira no século XIX (2). 
No momento seguinte, apresenta-se a disciplina escravista, 
comparando-a com o suplício e a disciplina normalizadora 
(3). Enfi m, analisam-se alguns pontos do discurso jurídico 
penal brasileiro (4).

A Casa de Correção da Corte em 1874
A partir da independência política, em 1822, as colônias 
da América portuguesa organizaram-se num único Estado, 
construído sob a forma de uma monarquia constitucional. 
A preservação da escravidão foi o fator fundamental para a 
unidade política das colônias, tanto devido aos riscos que as 
guerras de Independência representavam para a instituição 
(riscos de sublevação dos escravos, de mobilização de escra-
vos em troca de sua manumissão), como à necessidade de 
reconhecimento internacional do novo Estado. A Inglaterra 
não reconheceria novas repúblicas americanas escravistas, e 
pressionava as autoridades brasileiras pela extinção imedia-
ta do tráfi co transatlântico de escravos africanos. Assim, a 
organização política de um Império sob a casa de Bragança, 
que mantinha vínculos familiares com os Habsburg, repre-
sentava uma sustentação política européia, em face das 
pressões inglesas e diante das repúblicas vizinhas da Améri-
ca espanhola. O novo Estado consolidava, pois, uma aliança 
de elites políticas regionais, funcionários do Estado, comer-
ciantes e proprietários de terras, em torno da preservação e 
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reordenamento das relações escravistas no quadro de uma 
ordem nacional (Alencastro 1979).

Na organização política do novo Estado, adotou-se, 
dentre outras formas jurídicas do liberalismo político, 
uma Constituição com separação de poderes, organizados 
segundo os princípios da representação política baseada 
em voto censitário e da independência do Poder Judiciá-
rio, e a declaração de direitos e garantias fundamentais. Na 
Declaração de Direitos (art. 179), a Constituição adotou os 
princípios da responsabilidade individual pelos crimes e da 
legalidade. Aboliu, para os cidadãos, as penas de açoites, 
torturas, marcas de ferro quente e qualquer pena cruel. 
Também previu a elaboração de um código civil e penal, o 
que ocorreu com a promulgação do Código Criminal em 
1830 e o Código de Processo Criminal em 1832, baseados 
nas doutrinas iluministas do direito de punir. As penas eram 
a condenação à morte, à prisão, simples ou com trabalho, às 
galés1, ao degredo, ao banimento, ao desterro, a multas e à 
suspensão ou perda de emprego público. 

A Constituição também determinava que as prisões fos-
sem seguras, limpas e bem arejadas, havendo separação dos 
réus, de acordo com sua classifi cação penal e a natureza dos 
seus crimes. Isso implicava a construção de Casas de Corre-
ção para os condenados à prisão, Casas de Detenção para 
os detidos sujeitos a processo penal, além de outros esta-
belecimentos destinados aos alienados, aos menores e aos 
detidos por vadiagem e contravenções menores. Quanto 
aos escravos, um único artigo do Código Criminal (art. 60) 
determinava que, quando não fossem condenados à morte 
ou às galés, suas penas seriam comutadas em açoites, sem 
prejuízo de serem obrigados a trabalhar presos a ferros nas 

1. Pena de trabalhos forçados em locais públicos, com os condenados presos a 
ferros, individualmente ou em grupo.
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fazendas de seus proprietários ou estabelecimentos públi-
cos. Em resposta às rebeliões de escravos no início da déca-
da de 1830, a Lei de 10.6.1835 ampliou os casos de pena 
de morte para escravos, estabelecendo-a para os que aten-
tassem de algum modo contra a integridade física de seus 
senhores, representantes ou familiares, ou que promoves-
sem qualquer forma de rebelião ou desobediência coletiva. 
A condenação seria tomada pelos júris locais, sem direito a 
apelação ou pedido de graça. Porém, como a execução da 
pena de morte dependia de confi rmação do Imperador, a 
partir de meados da década de 1850, ele comutava as con-
denações à morte por penas de galés perpétuas. 

Até a Independência, as cadeias eram administradas 
pelas Câmaras dos municípios. Na maior parte das vilas, elas 
eram instaladas em cômodos ou casas alugadas, enquanto 
em vilas e cidades maiores fi cavam no próprio edifício da 
Câmara. Em caracterização resumida, as cadeias públicas 
municipais eram depósitos de pessoas, sem segurança con-
tra fugas nem condições de higiene, e nelas eram recolhi-
dos indivíduos de todo tipo, desde pessoas livres condena-
das, que respondiam a processo criminal ou em prisão civil, 
até escravos ou negros suspeitos de serem escravos fugidos, 
e também vadios, loucos, índios, prostitutas, bêbados etc. 
Poderiam ser enxovias, como em São Paulo, onde, a partir 
de 1787, havia um prédio de dois pavimentos, em que a 
Câmara funcionava no andar superior e a cadeia, no infe-
rior. Todos fi cavam numa mesma sala; para as pessoas de 
condição (como homens livres com propriedade ou pres-
tígio local e funcionários) havia acomodações distintas. Os 
presos faziam trabalhos públicos, circulando sob vigilância 
ou presos a ferros e correntes, se condenados às galés (Salla, 
1999: 36-40). As condições das cadeias públicas continua-
ram as mesmas durante todo o século XIX, e as penitenci-
árias, situadas em algumas capitais, não tinham condições 
sanitárias muito melhores, embora nelas fosse ensaiada a 
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separação dos presos e a adoção de regimes disciplinares 
para sua reforma moral. 

Em 1830, havia mais de trinta prisões no Rio de Janeiro, 
incluindo as militares, situadas em fortes, as eclesiásticas, a 
naval (um navio ancorado no porto com 458 condenados 
por crimes mais graves, sentenciados a trabalhos forçados, 
e escravos fugidos), e as prisões civis, como as do Aljube, de 
Santa Bárbara, da ilha das Cobras, do Calabouço do Castelo 
(Karasch, 2000: 176-178). O Calabouço era a prisão onde os 
escravos eram presos e recebiam açoites, como pena públi-
ca ou como castigo privado, executado por demanda do 
proprietário. Até 1829, os açoites eram aplicados em praças 
públicas, quando então foram deslocados para o Calabouço, 
permanecendo no espaço público os açoites aos criminosos 
condenados por sentença e os capoeiras. Dentre os encarce-
rados, a pior condição era reservada aos escravos, que rece-
biam alimentação e vestuários da pior qualidade e deviam 
trabalhar em serviços externos e prestar serviços aos outros 
presos. Além dos escravos condenados, havia aqueles deti-
dos para “correção” por seus donos e que corriam o risco de 
fi carem ali abandonados para o resto de suas vidas, pois não 
podiam sair da prisão sem o consentimento de seus donos, 
uma vez que o governo não podia perdoá-los porque não 
haviam sido condenados (Karasch, 2000). Os escravos depo-
sitados também acabavam abandonados na prisão quando a 
dívida de seus donos com a taxa de manutenção excedia o 
seu valor (Salla, 1999: 85-86). Outro grupo era o dos escra-
vos fugidos, aqueles cujos donos se recusavam a libertá-los 
para puni-los da fuga, ou os que não revelavam os nomes de 
seus donos nem mesmo sob tortura. Então, fi cavam nas pri-
sões à espera da reclamação por parte de seus proprietários. 
Havia, ainda, os africanos livres, libertados do tráfi co ilegal 
pelas operações das marinhas inglesa e brasileira na década 
de 1830. Eles foram emancipados pelo governo brasileiro, 
mas a sua condição acabou sendo igual à dos escravos, visto 
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que foram deixados sob guarda de grandes proprietários de 
escravos ou fi caram a cargo das autoridades prisionais, para 
executar serviços públicos (Karasch, 2000: 178-179; Salla, 
1999). A CCRJ recebeu-os desde o início do seu funciona-
mento e, em 1852, eram 677 africanos ali alojados (Conrad, 
1985: 176). 

É neste contexto que, em 1833, o governo imperial 
toma as providências para a construção de uma Casa de 
Correção na Corte2. Adotou-se um projeto elaborado em 
1826 por uma sociedade inglesa de melhoramento das pri-
sões, o qual previa uma construção “estilo panóptico”, com 
quatro raios, com duzentos cubículos cada um, totalizando 
800 celas. Em cada raio haveria quatro andares, que com-
portariam cinqüenta cubículos por andar, cada qual com
2,64 m de comprimento, 1,65 m de largura e 3,08 de altura, 
totalizando 4,3 m2. As celas seriam distribuídas ao longo de 
um corredor central, havendo também corredores externos. 
Como regime disciplinar, adotava-se o trabalho em comum 
durante o dia, em completo silêncio, e isolamento à noite 
nos cubículos (Alburn). As ofi cinas seriam intercaladas com 
os raios, enquanto, na torre central, se situariam a casa do 
diretor e a capela. 

Entretanto, de acordo como o Relatório da Comissão Inspe-
tora da Casa de Correção da Corte de 1874 (Relatório, 2001), a 
prisão tornou-se bastante diferente do modelo concebido pelo 
projeto. Como se sabe, a construção panóptica é destinada a 
permitir que, da torre central, haja completa visibilidade do 
estabelecimento. O Relatório ressalta esse aspecto e apontava 
os cuidados que deveriam ser tomados, a fi m de permitir a 
completa visibilidade. As galerias de circulação deveriam ser 
abertas desde o térreo até o último andar do edifício e deve-
riam ser largas para possibilitar a iluminação e a ventilação, 
assim como o acesso imediato dos guardas a todos os pontos 

2. Salvo outra referência, as informações que seguem são baseadas no Relatório de 
1874 (Relatório, 2001).
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do estabelecimento. Porém, esses cuidados não foram toma-
dos na construção do edifício, que apresentava muitos erros 
de execução. Os corredores não eram abertos em toda a altura 
do edifício, pois eram cortados pelas lajes que separavam os 
andares. Essas lajes bloqueavam a visão, dos guardas, que, desse 
modo, não percebiam o movimento dos condenados nas celas 
e dos corredores situados em andares diferentes daquele em 
que estivessem situados. O corredor central do raio era mui-
to estreito, e os corredores externos tinham janelas pequenas, 
prejudicando a iluminação das celas. Assim, por um hipotético 
observatório central, o guarda conseguiria ver, com difi culda-
de, apenas os corredores das celas do mesmo andar em que 
ele estivesse, dada a semi-obscuridade do corredor e das celas.

A CCRJ sempre recebeu presos de todo tipo, em virtude 
do excesso de lotação nas outras prisões da cidade. No espa-
ço interior das suas muralhas foram construídos dois raios de 
ofi cinas, bastante exíguas, para os trabalhos dos presos. Foram 
também feitas “obras extraordinárias e provisórias”:  dois cala-
bouços para os condenados a galés, duas ofi cinas e, ainda, o 
calabouço para escravos e um depósito de africanos livres, o 
colégio dos menores, uma seção dos bombeiros e a casa da 
administração do presídio. Nos edifícios das ofi cinas havia ins-
talações para alienados com três celas para “loucos furiosos”. 
As instalações compreendiam, ainda, as masmorras, destina-
das à punição de prisioneiros.

O regime disciplinar adotado pela CCRJ foi criticado 
desde o início de sua construção. Alguns juristas defendiam 
o regime de isolamento total, com cela individual, obrigação 
de silêncio e trabalho solitário na cela durante o dia. Outros 
consideravam muito duro o isolamento e a regra do silêncio 
e propunham a adoção de um regime com a separação dos 
condenados em classes, com trabalho em comum. Decidiu-se, 
então, testar todos os regimes disciplinares, mantendo-se, pro-
visoriamente, o regime de Alburn no Regulamento do primei-
ro raio. Essa solução foi justifi cada pela necessidade de “pro-
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ceder sem precipitação” e “deixar o tempo habilitar” o regime 
mais adequado. 

Terminada a construção do andar térreo do primeiro 
raio, em 1835, para ela foram transferidos alguns condenados, 
escravos e africanos livres. À medida que terminava a constru-
ção dos outros andares, os condenados eram transferidos para 
eles e, mais tarde, para cubículos nas mansardas (sótão), man-
tendo-se os escravos e africanos livres no térreo. Assim, na falta 
de outros estabelecimentos prisionais na cidade, foram aglo-
merados no edifício ainda nascente “presos e sentenciados de 
todas as espécies com prejuízo da disciplina, por melhor que 
fosse o regime adotado, e com perturbação do plano, que aliás 
começara errado”.

O segundo raio da CCRJ, cuja construção começou em 
1854, apresentava uma arquitetura bastante diferente. Tinha 
capacidade para 160 detentos, que seriam distribuídos em 40 
celas individuais de 14,6 m2 no térreo e 20 salas de 30 m2 no 
andar superior, destinadas a até 6 presos por cela. Com ape-
nas dois andares, com 15,18 m de altura e 67,6 m de compri-
mento, era menor do que o primeiro raio, que possuía qua-
tro andares, de 16,5 m de altura e comprimento de 60,16 m. 
Assim, o novo raio “penetrou pelo terreno destinado à área de 
comunicação com a torre central”, a qual não teria mais espa-
ço para ser construída. Além disso, o novo raio não recebeu 
condenados à prisão com trabalho, mas acusados ainda não 
condenados, com o processo criminal em andamento, trans-
feridos da prisão do Aljube, que ameaçava ruir. As salas indivi-
duais do primeiro andar eram destinadas a testar o regime de 
isolamento total, mas era um contra-senso aplicar esse regime 
a presos ainda não condenados e, assim, os presos permane-
ceram em celas comuns, sem trabalho. Com o tempo, como 
não havia vagas para o cumprimento da prisão com trabalho 
no primeiro raio da CCRJ, os presos condenados a essa pena 
cumpriam a pena no segundo raio, isto é, em regime de prisão 
simples, enquanto aguardavam vaga no primeiro raio. 



Punição, disciplina e pensamento penal no Brasil do século XIX

Lua Nova, São Paulo, 68: 205-242, 2006

214

É no plano das condições sanitárias e de higiene que 
a CCRJ parecia estar mais distanciada de seu projeto origi-
nal. Condições de salubridade adequadas eram, sem dúvi-
da, pressupostos para a reforma moral dos condenados e, 
por isso, as prisões norte-americanas e inglesas melhoraram 
as condições sanitárias e de higiene a partir de meados do 
século XVIII. A taxa de mortalidade em prisões inglesas era 
de 1,08% em 1877 e de 0,56% em 1896 (Rusche e Kirchhei-
mer, 1939: 150, apud , Salla, 1999: 109). A CCRJ não tinha 
água encanada, esgoto ou instalações adequadas para os 
banhos dos presos. Como não havia enfermaria, os doentes 
eram instalados em algumas das celas, sem qualquer sepa-
ração para os enfermos de doenças contagiosas. Devido à 
localização e à má construção do prédio, era insufi ciente 
a ventilação das celas. Essas condições traziam conseqüên-
cias nefastas à saúde dos presos, pois, segundo a Comissão, 
dos 1.099 condenados recolhidos ao estabelecimento entre 
junho de 1850 e dezembro de 1869, 245 faleceram. Dos 656 
presos com penas maiores de dois anos, 236 haviam faleci-
do, ou 36%. Entre os condenados a mais de 8 anos, a mor-
talidade era superior a 40% e, dos 32 condenados a penas 
maiores que 20 anos, 27 morreram, dois foram perdoados, 
dois removidos e o restante começara a cumprir pena a 
menos de um ano. O diretor do estabelecimento, que ali 
trabalhava há dez anos como médico, considerava que a 
condenação a uma pena maior de dez anos equivalia a uma 
sentença de morte. Os poucos que cumpriam esse tempo 
deixavam a prisão com lesões graves, que os incapacitavam 
para qualquer ocupação útil. 

Em relação à “condição moral, religiosa e instrutiva dos 
presos”, havia um capelão católico, que dizia missas e dava 
assistência a eles. O serviço de educação só fora implantado 
há pouco tempo pelo capelão, o qual ensinava “rudimentos 
de gramática e aritmética” a cerca de um terço dos presos. As 
ofi cinas estavam instaladas e funcionavam com turmas de dez 
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a vinte condenados, cada qual com um mestre que dirigia o 
trabalho. Devido a essa desproporção, não se conseguia man-
ter o controle do silêncio rigoroso dos condenados. 

A Comissão de 1874 propunha melhorias nas condições 
de encarceramento que reduzissem o sofrimento e a morta-
lidade dos presos. Defendia a melhoria das instalações e dos 
serviços, propunha a transferência dos presos cuja condena-
ção não os sujeitasse ao regime da CCRJ para outros estabele-
cimentos e sugeria o relaxamento do regime disciplinar para 
os presos de melhor comportamento, aos quais deveria ser 
permitido passear em um espaço da prisão destinado ao exer-
cício de outros prisioneiros. Porém, as suas propostas de refor-
ma jamais foram implementadas, assim como as propostas de 
outras comissões de inspeção das décadas seguintes. Em 1903, 
uma comissão de inspeção relatava que as instalações da CCRJ 
eram as mesmas de trinta anos antes e seu regulamento ainda 
mantinha “provisoriamente” o regime Alburn. Avaliava que o 
estabelecimento era “um depósito de presos onde tudo é per-
mitido e desordenado”. Ele era comandado de fato pelo chefe 
dos guardas, “violento e sem escrúpulos”, que utilizava revoltas 
dos presos para “desmoralizar a administração”. A comissão 
julgava que a CCRJ “não tem administração, não tem sistema, 
não tem moralidade, ou melhor, não há Casa de Correção” 
(E. Moraes, 1923: 64-68). Em 1923, Lemos Brito descreve as 
condições da CCRJ em termos semelhantes aos das comissões 
anteriores: não havia nenhum rigor na aplicação do isolamen-
to ou silêncio dos presos (Brito, 1925: 198-202). Noutras pri-
sões da República, a situação não era diferente3.

3. Sobre as condições das prisões na Primeira República, ver Brito (1924, 1925 e 
1928); sobre as cadeias de São Paulo, veja Salla (1999); sobre a Casa de Detenção do 
Recife, ver Huggins (Salla, 1999: 79 et passim); sobre o Presídio de Fernando de No-
ronha, G. Pessoa (1994); sobre o estado das prisões na Corte e em outras Províncias, 
Algranti (1988) e Aufderheide (1976: 314 et passim). Em geral, há, nos Relatórios do 
Ministério da Justiça de todos os anos, considerações sobre o estado precário das 
prisões do Império e a necessidade de reformá-las. Esta preocupação acentuou-se a 
partir da década de 1870.
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Disciplina e prisão na sociedade escravista
A análise da confusão e precariedade aparentes da CCRJ, o 
principal projeto de penitenciária panóptica brasileira, per-
mite identifi car suas relações com outras práticas punitivas 
estatais e estratégias de produção da submissão produtiva 
na sociedade escravista brasileira do século XIX.

A CCRJ não constitui um espaço institucional fechado, 
homogêneo e ordenado segundo as regras propostas pelo 
projeto reformista. Ela é permeada por regras, priorida-
des e decisões que lhes são exteriores, cuja racionalidade 
a atravessa. Tal como outros estabelecimentos militares e 
administrativos, ela concentra diversas funções e seus diri-
gentes recebem uma delegação ampla, acumulando as mais 
diversas atribuições e com autonomia quase completa na 
resolução dos problemas cotidianos, particularmente aque-
les envolvendo a manutenção da ordem entre os subordi-
nados. Porém, escapava-lhes a determinação das funções, 
regras e prioridades do estabelecimento, estipuladas por 
outros. Mas não se trata de incompletude, pois o estabe-
lecimento é constituído e ordenado por uma racionalida-
de cujo propósito é garantir, de imediato, a continuidade 
das relações sociais existentes. Esses limites determinam as 
características da instituição e o campo de possibilidades 
a ser alcançado pelas iniciativas reformistas. Como afi rma 
um autor, é preciso, em primeiro lugar, garantir a ordem 
social e só num segundo momento pensar em recuperar os 
criminosos (Bandeira, 1881: 32). As reformas acabam por 
ser colocadas como uma alternativa à ordem, e não como 
uma variante dela, e assim seu destino é o de jamais serem 
implementadas.

A construção da CCRJ recebeu importantes mudanças 
na arquitetura em “estilo panóptico” em relação ao proje-
to original. A disposição interior/exterior do conjunto de 
edifícios é diferente, pois estes não se agrupam num só con-
junto arquitetônico homogêneo. Pelo contrário, os raios, 
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ofi cinas e outros edifícios tornam-se edifi cações indepen-
dentes, que apenas compartilham um mesmo espaço. Desa-
parece, então, o espaço homogeneizado do panóptico, com 
suas divisões claras das posições ocupadas pelos vigilantes e 
vigiados e o controle simbolizado por uma instância central, 
que se exerce de uma forma impessoal e quase virtual. Os 
espaços vazios entre os raios são ocupados por edifi cações 
de vários tipos, dispostas de forma assimétrica, improvisa-
da. Além disso, essas edifi cações são destinadas a atividades 
diversas das previstas no plano original, embaralhando a 
distribuição das posições de vigilantes e vigiados. A CCRJ 
propriamente dita não mais abarca todo o espaço no inte-
rior das muralhas, mas apenas a parte que é ocupada pelo 
primeiro raio e por suas ofi cinas, enquanto o espaço restan-
te se torna gradualmente parte de outro estabelecimento. 

Assim, nem tudo poderia ser visto de uma hipotética 
torre central. Caso ela fosse erigida, não permitiria ver mais 
do que uma pequena parte dos espaços interiores desses edi-
fícios, os quais tinham como característica comum bloquear 
a visão externa. Como esta arquitetura não tem os atributos 
de visibilidade da máquina panóptica, ela não é capaz de 
produzir os mesmos efeitos daquela sobre o comportamen-
to dos condenados. Por isso, impõe a presença permanente 
dos vigilantes no interior de cada edifício, a qual é indisso-
ciável da exibição – e utilização – de seus instrumentos de 
violência, considerados o único meio de obter a obediência 
dos prisioneiros. 

As práticas disciplinares da CCRJ combinam as catego-
rias do direito penal com as de classifi cação social dos indiví-
duos. A CCRJ do século XIX não é mais apenas um depósito 
de pessoas, tal como as prisões do tempo colonial, pois nela 
as categorias do direito penal iluminista incidem sobre as 
categorias que traduziam sua condição social (seu estatuto 
jurídico e propriedade). O estatuto jurídico continua a ser, 
evidentemente, o critério mais importante de classifi cação 
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dos presos. Isso é evidenciado pelo fato de que os escravos e 
africanos livres ocupavam os piores lugares, pois a eles eram 
atribuídas as celas do térreo e do sótão – os lugares mais 
insalubres, devido à umidade e ao calor –, cabendo as célu-
las dos andares intermediários para os presos com estatu-
to jurídico de homem livre. Devido ao número limitado de 
vagas no primeiro raio e à diversidade dos regimes discipli-
nares das diferentes edifi cações, a direção podia distribuir a 
presos condenados à mesma pena localizações e atividades 
bastante diferentes. Assim, os detidos na CCRJ não estão dis-
postos num espaço analítico homogêneo nem estão deposi-
tados coletivamente, formando uma massa confusa e infor-
me. Há uma disposição analítica que os individualiza, por 
meio de critérios compostos, que compreendem tanto as 
categorias do pensamento penal quanto às de classifi cação 
social. É, assim, um espaço analítico heterogêneo no qual 
vigora uma individualização hierarquizada dos detidos.

No interior das muralhas há uma contínua circulação de 
indivíduos. Isso se deve à diversidade dos prisioneiros, pois 
há aqueles que fazem trabalhos externos ou que ali estão 
temporariamente, em prisão preventiva ou detenção corre-
cional. Essa circulação também resultava do efeito da ação 
da polícia nas ruas da Capital, que, para controlar a circu-
lação e as atividades dos escravos, detinha sistematicamente 
indivíduos suspeitos (negros e mestiços, escravos, libertos 
ou livres pobres)4. Desde a época colonial, as cidades eram 
um espaço de recepção de indivíduos livres e pobres. Dada 
a estrutura social escravista, era limitado o espaço para o 
trabalho assalariado e, assim, esses indivíduos buscavam 
aproveitar as precárias oportunidades de ganho econômico 
nas cidades. Porém, eles eram tratados como vadios e des-

4. As exposição desse e dos próximos parágrafos, baseia-se em Aufderheide (1976: 
99), Holloway (1993: 114), Algranti (1988: 34-35, 40), Chaloub (1990) e Fraga Filho 
(1996: 84).
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classifi cados, porque não eram proprietários nem trabalha-
dores manuais, ao mesmo tempo que não estavam inseridos 
em relações de dependência pessoal com os proprietários, 
sendo assim indivíduos não-localizáveis na estrutura social 
escravista (veja Kowarick, 1994; L. M. Souza, 1986). Com o 
crescimento das cidades, os escravos confundiam-se com a 
população de cor em geral, tornando-se mais difícil distin-
gui-los dos livres e libertos. Os indivíduos negros ou pardos 
eram antes de tudo suspeitos, e a polícia os detinha com o 
objetivo de verifi car se eram escravos. O controle manifes-
tava-se de diversas formas, como as rondas noturnas, que 
detinham sem maiores explicações negros que circulavam 
na cidade após o toque de recolher, os regulamentos sobre 
o porte de armas, a venda de bebidas alcoólicas, a proibição 
da prática da luta de capoeiras. A polícia utilizava ad hoc a 
criminalização da vadiagem, o que lhe permitia controlar a 
circulação dos indivíduos suspeitos e impor vigilância contí-
nua sobre o comportamento dos indivíduos pobres5. 

Como não se completa a diluição do vigilante num 
olhar invisível, ele não se oculta de forma insidiosa nos 
esquemas arquiteturais, ou nas práticas difusas de adestra-
mento dos corpos dos indivíduos. Os efeitos que seriam 
provocados pela máquina panóptica estão neutralizados, 
ou pelo menos transformados, neste (impossível) “panóp-
tico tropical-escravista”. Embora também utilize as técnicas 
disciplinares, o vigilante mantém-se personifi cado, visível, 
concreto e próximo, como uma ameaça para os subordina-
dos. Isso indica a correspondência entre a forma de vigi-
lância da Casa de Correção e a das ruas com a forma geral 
das relações de controle social da sociedade escravista, pois 
elas combinam distância social e proximidade física entre 

5. “Vagrancy became a catchall charge that authorities used when more specifi c 
criminal acts were diffi cult to prove, or when they wanted to get someone off the
streets and teach him or her a lesson” (Holloway, 1993: 130 et passim).
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dominantes e dominados, com suas faces complementares 
da proteção benevolente e da violência. 

Também em relação aos trabalhos forçados podem-se 
fazer algumas correspondências entre as práticas prisio-
nais, estratégias de controle e estrutura social. Vimos que 
os escravos e africanos livres eram obrigados a fazer os servi-
ços de limpeza e a obedecer e servir aos outros prisioneiros. 
Além disso, os detidos eram aproveitados para trabalhar 
em serviços públicos, tanto os diários, transporte de água e 
de dejetos, como os de construção de obras e vias públicas. 
Devido à carência desse tipo de mão-de-obra, que existia 
desde os tempos coloniais e havia sido agravada pelo cresci-
mento da cidade a partir do início do século XIX, a polícia 
do Rio de Janeiro era encarregada de fornecer trabalhado-
res para os serviços públicos. Os indivíduos eram detidos 
sem motivo ou mantidos nas prisões por mais tempo do que 
fi xava a lei para serem aproveitados como força de traba-
lho (Algranti, 1988; Holloway, 1993)6. Os homens livres e 
pobres eram equiparados aos escravos, visto que todos cor-
riam igualmente o risco de serem detidos pelas autoridades 
públicas e explorados por elas. Além disso, a imobilização 
violenta de indivíduos para a extração da sua força de tra-
balho, característica constitutiva da sociedade escravista, 
era também necessária para a construção das instalações do 
Estado em formação. Na CCRJ não se pretende, pois, obter 
a mera obediência passiva dos detidos, mas a sua submissão 
produtiva, embora ela não seja capaz de obter os ganhos de 
escala proporcionados pela máquina panóptica. 

Vimos que o enclausuramento dos condenados a 
penas mais longas signifi cava sua condenação à morte. A 
aniquilação dos escravos criminosos era funcional à socie-

6. Os próprios edifícios da Casa de Correção foram erguidos pelos condenados às 
galés (Moraes, 1923).
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dade escravista, pois, caso um escravo resistisse a uma lon-
ga pena de trabalhos forçados, não teria condições físicas 
para voltar ao trabalho, restando-lhe sobreviver da caridade 
pública ou do apoio de seus iguais. Além disso, ao ser con-
denado à morte ou às galés perpétuas, eles eram subtraí-
dos do domínio senhorial e, caso mais tarde fosse decreta-
da a extinção da pena, eles não retornariam à condição 
de cativos7. Na lógica da sociedade escravista, não haveria 
um “lugar” para o escravo incapacitado para o trabalho e, 
assim, sua morte nos estabelecimentos prisionais, represen-
tava duplo aspecto: por um lado, o de vingança exemplar da 
ordem pública e senhorial tendo em vista a intimidação dos 
demais; e, por outro lado, o de aniquilação, para desonerar 
a caridade pública dos gastos com a sua manutenção. 

Para os condenados de estatuto jurídico livre, essa ame-
aça signifi cava que, enquanto indivíduos não-localizáveis 
na estrutura social escravista, eles estavam numa situação 
limite, sob o risco de serem submetidos a práticas punitivas 
estatais cujo resultado previsível era a aniquilação daqueles 
que caíssem em suas malhas. Assim, as garantias da decla-
ração de direitos não alcançavam a liberdade, dignidade e 
(pequena) propriedade desses homens livres e pobres, que 
encontravam nas autoridades públicas antes uma ameaça 
do que uma garantia objetiva. A esses indivíduos restavam 
as opções de se subordinarem a alguma das formas de loca-
lização, como ter ocupação e residência fi xa, ou se associa-
rem a um proprietário por vínculos pessoais, o que lhes 
concedia certas “imunidades”, sendo protegidos das práti-
cas violentas de controle e qualifi cando-se para serem julga-
dos segundo a perspectiva da exemplaridade e da reforma 
moral. Restava-lhes a alternativa de se deslocarem pelo ter-
ritório, em direção às fronteiras ou às cidades, correndo o 

7. Aviso de 30.10.1872, apud V. Pessoa, V, 1899 [1882]: 499, n. 3206.
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risco de serem tratados como escravos fugidos, vadios, des-
classifi cados ou errantes, caso entrassem em confl ito com as 
autoridades públicas ou os proprietários, e serem submeti-
dos a práticas e penas aniquiladoras.

As condições das prisões correspondem à forma de estru-
turação das relações sociais sob um aspecto mais geral. A 
melhoria das condições dos escravos nas plantações na Amé-
rica foi um tema de refl exão de pensadores, que mobiliza-
ram argumentos religiosos, ilustrados ou econômicos, a fi m 
de mostrar que era do próprio interesse dos senhores melho-
rar a condição dos escravos, a fi m de preservar seus investi-
mentos, obter maior capacidade de trabalho de seus escravos 
e estabilizar a sua mão-de-obra cativa. Porém, ao contrário 
de outras regiões escravistas da América, no Brasil não houve 
iniciativas importantes que visassem a melhorar as condições 
de vida dos escravos ou garantir a sua reprodução (Marque-
se, 2004). O sistema de plantação brasileiro do século XIX 
manteve-se um “devorador de terras e de homens”, resul-
tando na alta taxa de mortalidade dos escravos e de homens 
livres. Do mesmo modo, as condições prisionais signifi cavam 
o fracasso antecipado de qualquer projeto penal que visasse 
à reforma moral dos prisioneiros,  pois elas jamais possibili-
tariam o “encontro com sua própria consciência” que aquela 
reforma pressupunha. Além disso, se eles sobrevivessem ao 
enclausuramento, jamais retornariam à condição de indiví-
duos plenamente capazes, dados os danos físicos irremediá-
veis que sofreram. Assim, o fracasso aparente do sistema pri-
sional revelava a sua verdadeira função: criar um objeto para 
as táticas de controle e vigilância. Essas táticas tomavam como 
seus objetos, virtualmente, todos os homens pobres, livres ou 
escravos, negros ou pardos, habitantes das cidades que não 
dispusessem atributos de localização. Eles tornavam-se obje-
tos e instrumentos para o exercício das ilegalidades toleradas 
por aquela sociedade, tornando-se úteis para as práticas de 
dominação em seu conjunto (Foucault, 1975). 
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Enfi m, do ponto de vista da produção de saberes, a 
CCRJ é evidentemente um dispositivo inútil para a produ-
ção de conhecimento experimental, que formula hipóteses 
e as testa de forma controlada, com o uso de instrumen-
tos precisos. A prisão escravista produz um saber prático, 
uma espécie de ética da punição estatal numa sociedade 
escravista, cujos princípios, regras e máximas são recebidas, 
elaboradas e transmitidas por agentes de acordo com sua 
experiência de interações desiguais que se dão num contex-
to saturado de instrumentos e atos de violência. Esse saber 
prático combina as regras jurídicas, que atribuem estatutos 
jurídicos desiguais aos sujeitos, o regulamento disciplinar e 
as categorias sociais que diferenciam os sujeitos. Essa ética 
está fundada na disciplina escravista, como se verá abaixo. 

Assim, em sua aparente desordem e improvisação, a 
CCRJ não realiza o modelo panóptico, apesar dos projetos 
e discursos dos reformistas do sistema pena. Ela materializa 
um panóptico desfi gurado, impossível, visto que não tem a 
disposição arquitetônica nem outros atributos para produzir 
os efeitos e o desempenho esperados pela máquina panóp-
tica: a obediência dos subordinados, a reprodução intensiva 
dos comportamentos esperados ou os ganhos de escala da 
vigilância. O comportamento dos detidos só é obtido por 
meio da imposição externa da conduta e, por isso, a vigilân-
cia deve permanecer próxima, visível e presente nos espa-
ços; ela necessita manifestar-se em indivíduos que ostentam 
os instrumentos e símbolos de violência, sem os quais tem 
poucos recursos para obter os comportamentos esperados. 
Com isso, torna-se custosa, descontínua em seus efeitos e 
pouco efi ciente. 

Ela não é, porém, um projeto incompleto, pois é a resul-
tante da incorporação de um programa de reforma moral 
idealizado alhures às estratégias de produção da submissão 
produtiva próprias a uma sociedade escravista. Ele é ilustrati-
vo de outros projetos modernizantes implantados em nossas 
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sociedades e também é revelador de suas relações de poder e 
formas de produção de saber. Sob esse aspecto, é necessário 
tratar as práticas punitivas disseminadas na sociedade, e para 
isso contrastamos a disciplina escravista com as duas tecnolo-
gias do poder tratadas por Foucault: o suplício e a disciplina. 

Disciplina escravista, suplício e normalização8

Como se sabe, o escravismo colonial é uma dimensão da 
expansão dos Estados e das empresas capitalistas europeus 
a partir do século XVI; outras regiões do mundo foram 
subordinadas àqueles Estados e submetidas como colônias, 
integradas de modo dinâmico e subordinante aos países 
centrais. Na maior parte do continente americano, o pro-
cesso de colonização provocou a destruição das sociedades 
preexistentes, com o que a ocupação do território signifi -
cou a instalação de novas sociedades articuladas aos centros 
europeus (Novais, 1979). Elas são, pois, contemporâneas 
à modernidade européia, mas são também descentradas e 
heterogêneas em relação a elas, porque se vinculam a pro-
cessos políticos, econômicos e culturais que ocorrem no 
continente europeu e, ao mesmo tempo, desenvolvem suas 
próprias formas políticas e relações sociais.

Nas sociedades coloniais foi revigorada a representação 
da ordem política com base na distinção antiga entre poder 
político e poder doméstico, em que o primeiro se refere 
às relações entre homens livres e iguais, que se voltam aos 
interesses comuns ou públicos, e o segundo, às relações 
entre desiguais, que se dão no interior de uma proprieda-
de, a qual é, ao mesmo tempo, uma unidade familiar e de 
produção. O interesse particular, ou privado, dessa unidade 
é comum a todos os membros da família e é representado 
pela vontade do seu chefe, ou pai de família. 

8. A bibliografi a sobre o assunto é bastante ampla, veja Lara (1979); Goulart 
(1971); Stein (1990). 
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Nessa “arquitetura” jurídica das relações sociais, as 
relações políticas e as domésticas são complementares, 
mas incomensuráveis. Essa divisão fundamental compre-
ende o sistema penal, no qual há delitos submetidos à 
jurisdição “pública” do soberano – da Coroa –, e outros 
que se referem às relações domésticas, nas quais prevalece 
o princípio da soberania do chefe de família. O sistema 
penal público diferencia as práticas punitivas segundo o 
estatuto jurídico e propriedade dos sujeitos, através de dis-
tinções que compreendem todos os aspectos das práticas 
punitivas, como, por exemplo, a jurisdição, os procedi-
mentos e penas. As relações domésticas são, em princípio, 
excluídas da jurisdição pública e de seus procedimentos 
de produção da verdade. Elas são abertas ao escrutínio das 
autoridades públicas apenas em casos excepcionais, pela 
sua gravidade ou pelos seus efeitos para a própria ordem 
pública. A família estendida constitui, então, um espaço 
de não-visibilidade, de silêncio, de “não saber” público 
sobre as relações de poder e práticas punitivas que se dão 
no seu interior. 

Porém, nas sociedades coloniais a divisão adquire um 
outro conteúdo. Inicialmente, porque a empresa colonial 
era um esforço coletivo que abarcava a totalidade da existên-
cia daqueles que nela se envolviam, provocando a completa 
redefi nição de suas identidades e de sua inserção social. O 
estabelecimento da unidade familiar num meio ambiente  
desconhecido e em grande parte hostil tornava mais rarefei-
tos seus laços com o exterior, criando-se unidades que eram 
quase autárquicas do ponto de vista econômico e autocen-
tradas em seu governo interno. Em seguida, porque, embo-
ra se organizassem sob o modelo doméstico, essas unidades 
eram voltadas à produção de mercadorias – produtos colo-
niais – para o mercado capitalista internacional, centrado 
na Europa. Enfi m, porque a família incorporava um grande 
número de trabalhadores escravos, indígenas e, mais tar-
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de, africanos. Esses indivíduos eram sujeitos a uma brutal 
redefi nição de suas identidades, em virtude da captura, das 
sevícias físicas, do deslocamento forçado de seu continente 
para as terras americanas, sem contar todas as doenças e as 
humilhações a que eram submetidos por trafi cantes e com-
pradores de escravos. Desse modo, a unidade escravista é 
já um estabelecimento total, que defi ne completamente a 
identidade de seus integrantes. 

Assim, nas relações internas da casa, o proprietário tem 
o direito e o dever de praticar todos os atos necessários à 
preservação de sua “boa ordem”. Isso inclui, evidentemen-
te, a execução de castigos corporais, necessários à intimida-
ção dos subordinados e, no limite, cada proprietário adota-
va seu próprio sistema penal, pois, segundo uma imagem da 
época, cada um defi nia o seu próprio conjunto de delitos, 
graduava a sua gravidade, determinava os critérios da culpa-
bilidade, adotava o seu processo penal particular, com pro-
cedimentos, sistema de provas e de penas.

A sociedade escravista impõe regras e comportamen-
tos diferentes para os sujeitos, de acordo com seu estatu-
to jurídico e outros critérios de categorização social. Seu 
ponto de partida é a de uma sociedade dividida em duas 
ordens de sujeitos com estatutos jurídicos contrapostos: 
os homens livres e os escravos. Essa contraposição impli-
ca uma estratégia geral de controle: a da unifi cação dos 
homens livres tendo em vista o controle dos escravos, e 
vice-versa, a produção, entre os escravos, de laços de soli-
dariedade para a resistência aos senhores. Isso implica que 
há regras e instrumentos que são utilizados no interior de 
cada uma das partes (no interior da sociedade dos senho-
res ou na dos escravos), e outros que só se aplicam às rela-
ções com a outra parte (entre senhores e escravos). Nessas 
relações, constituem-se domínios particulares de saberes, 
em função dos sujeitos específi cos aos quais esses saberes 
são referidos. 
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A análise que segue centra-se nas tecnologias políticas 
do corpo, isto é, as tecnologias de poder-saber que estão dire-
tamente presentes nas relações entre senhores e escravos9. 

As categorias jurídicas defi nem as relações entre senhor 
e escravo como relações entre sujeito-proprietário e objeto-
propriedade. Mas as suas relações supõem estratégias com-
plexas para garantir a submissão produtiva dos escravos, 
isto é, sua obediência contínua aos senhores e seu trabalho 
útil na produção de bens tropicais competitivos nos merca-
dos internacionais. Essas estratégias complexas são relações 
de governo, no sentido que têm como objeto a direção da 
conduta do outro, a circunscrição de seu campo de ações 
e de suas estratégias possíveis e a gestão de coletividades 
(Foucault, 1979 e 1984). Relativamente à conduta de si e 
dos outros, os senhores desenvolvem uma ética da domi-
nação escravista que mobiliza o discurso do paternalismo, 
como se verá adiante. Movidas pelo objetivo da obtenção 
da submissão produtiva, nessas relações de poder constitui-
se um saber dos senhores que combina saberes de origem 
e natureza diversas. Esses saberes referem-se à índole dos 
indivíduos (sua constituição física, sua capacidade de traba-
lho, seu comportamento em face das ameaças e punições) e 
dos grupos, considerados tanto do ponto de vista dos traços 
originários das etnias africanas (hábitos alimentares, formas 
familiares e religiosas, crenças mágicas) como do seu com-
portamento no cativeiro. 

A disciplina escravista alia castigos físicos, que se asse-
melham aos suplícios do soberano, e técnicas normalizado-
ras do comportamento dos indivíduos. Os senhores utilizam 
uma “arte das sensações insuportáveis” desde o momento 

9. A consideração completa da tecnologia política do corpo dessas colônias envolve-
ria a discussão da estratégia global de colonização portuguesa, as relações da metró-
pole com o espaço colonial, a estrutura interna deste, suas diferenças com as formas 
de escravidão em outras regiões etc. (veja Alencastro, 1979, e Mattoso, 1995).
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em que adquirem os escravos, a fi m de demonstrar, pela 
mais brutal desproporção da relação de forças, a sujeição 
destes e obter a mais completa destruição possível de sua 
identidade anterior. Ela também é utilizada como castigo 
contra toda e qualquer manifestação de insubordinação do 
escravo, às faltas na execução do trabalho ou ao desrespeito 
a quaisquer regras do estabelecimento.

Mas os castigos corporais são submetidos ao cálculo eco-
nômico do senhor, tanto para preservar o seu investimento 
quanto para extrair o trabalho produtivo dos seus escravos. 
As punições físicas devem ser limitadas, pois, como afi rma-
vam comumente os reformadores da escravidão, castigos 
excessivos destroem o patrimônio do proprietário e a pro-
dutividade do seu estabelecimento (veja Marquese, 2004). 
O castigo corporal é utilizado para extrair trabalho produti-
vo dos escravos e, nesse sentido, ele é associado diretamente 
às técnicas disciplinares. Essas técnicas da disciplina são uti-
lizadas para controlar o comportamento dos escravos em, 
virtualmente, todos os momentos de suas vidas. Isso se vê 
na organização do trabalho e no controle dos horários, das 
atividades e dos locais ocupados pelos escravos. É, pois, um 
poder disciplinar que busca adestrar para extrair mais uti-
lidade dos corpos, por meio da vinculação e multiplicação 
das suas forças. É um poder que separa, analisa, diferencia, 
avança os seus procedimentos de decomposição até as sin-
gularidades necessárias e sufi cientes. Ele é um poder cuja 
técnica específi ca toma os indivíduos, ao mesmo tempo, 
como objetos e instrumentos de seu exercício (Foucault, 
1975: 172). 

Assim, a disciplina escravista é da ordem de mecanis-
mos difusos socialmente, com os quais se procura a ordena-
ção das multiplicidades humanas para exercer o poder com 
o menor custo possível e fazer que os efeitos do poder social 
(sob a forma de relações escravistas) sejam levados ao seu 
máximo de intensidade e estendidos tão longe quanto pos-
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sível, vinculando o crescimento “econômico” do poder e o 
rendimento dos aparelhos no interior dos quais ele se exer-
ce. Em suma, fazer crescer ao mesmo tempo a docilidade 
e a utilidade de todos os elementos do sistema (Foucault, 
1975: 219-220), 

Porém, dado que é escravo, o indivíduo objeto e instru-
mento do exercício do poder, as modalidades pelas quais 
essas relações de poder se exercem apresentam importantes 
diferenças com relação ao suplício e à disciplina. A disciplina 
escravista assemelha-se ao suplício pela mobilização de sinais 
explícitos do domínio absoluto sobre os escravos, pela utili-
zação de técnicas afl itivas sobre o corpo, bem como pelo uso 
público de punições vingativas e intimidadoras em reação 
aos delitos. Mas eles contrastam na medida em que o suplício 
é utilizado pelo soberano em conjunto com procedimentos 
públicos de produção da verdade (Foucault, 1975: 38). Esse 
aspecto é menos relevante na disciplina escravista, dado o 
sentido utilitário e o discurso paternalista da dominação.

As técnicas da disciplina escravista têm o sentido utilitá-
rio da dominação, o cálculo dos prazeres e dores, o cuidado 
com os arranjos espaciais tendo em vista a maximização da 
produtividade que possa ser extraída dos corpos. Porém, as 
táticas para “ganhar a alma” dos escravos têm efeitos limi-
tados e pouco confi áveis, o que impõe importantes adapta-
ções das técnicas, pois a obediência dos trabalhadores não se 
automatiza jamais e seus gestos não possuem atributos, tais 
como a precisão, a constância e a regularidade. O senhor, ou 
seu representante, deve exercer uma vigilância visível, próxi-
ma, ruidosa, para transformar a submissão dos escravos em 
trabalho produtivo. Essa vigilância ostenta seus instrumen-
tos de violência física a fi m de rememorar a divisão funda-
dora entre senhor e escravos, e reavivar na “alma” destes os 
sofrimentos impostos sobre seus corpos. A proximidade dos 
vigilantes é indispensável para que os escravos não desperdi-
cem seu tempo, para que os atos que lhes foram ordenados 
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sejam repetidos da forma adequada, e para que haja alguém 
que possa corrigi-los imediatamente, ensinando-lhes, uma 
vez mais, a realizar corretamente os gestos mais elementa-
res, que eles se mostram “incapazes” de aprender...

Assim, a disciplina escravista não obtém a submissão 
pelo temor despertado pelo éclat de um poder que mani-
festa de forma descontínua a diferença brutal das forças. 
A produtividade não é obtida com a “introjeção” da nor-
ma pelo indivíduo, que se torna o princípio da sua própria 
sujeição. O comportamento dos indivíduos tampouco é 
produzido pelo efeito de exemplos e de outras representa-
ções da pena na sua consciência. A submissão produtiva dos 
escravos é obtida por meio da intimidação próxima, con-
tínua e regular, que atualiza a situação limite que ameaça 
sua sobrevivência e sua integridade física. A regularidade 
dos comportamentos do senhor e dos escravos evidencia a 
acomodação de suas expectativas e a confi guração de uma 
certa ordem normativa, a qual se funda nessa situação limi-
te, cuja preservação é condição de seu exercício... 

O discurso do paternalismo é adotado pelos senhores e, 
então, a relação jurídica de propriedade se metamorfoseia 
em discurso jurídico e moral da família. O senhor adota o 
papel do pai e atribui ao escravo o de órfão, um ser huma-
no dotado de vontade, mas sem responsabilidade. Vê-se em 
operação uma relação de troca desigual de proteção contra 
obediência pela qual o senhor suspende a intimidação ime-
diata sobre o escravo e este aceita a submissão produtiva. Da 
parte do senhor, a contenção dos atos atuais de violência 
comporta um engajamento implícito de que ele se conduzi-
rá da mesma maneira no futuro. Mas ele exige do escravo a 
ostentação explícita, imediata, efetiva e permanente de seu 
labor obediente. 

A regra do paternalismo não é a lei nem a norma, mas 
o favor (Schwarz, 1977 e 1998). Os comportamentos só se 
tornam regras por intermédio do julgamento subjetivo do 



Andrei Koerner

Lua Nova, São Paulo, 68: 205-242, 2006

231

senhor, cujo objeto não é tanto a determinação da verdade 
dos atos ou o conhecimento do indivíduo criminoso, mas 
a apreciação do comportamento do escravo do ponto de 
vista da sua adequação à preservação submissão produtiva 
de todos e de cada um dos escravos no interior da fazenda. 
Mas, à medida que as regras só se tornam conhecidas pela 
via da revelação casuística da vontade do senhor, elas não 
adquirem o caráter de enunciados normativos positivos, 
cujo signifi cado possa ser determinado antecipadamente e 
com alguma previsibilidade pelos seus destinatários. 

Assim, a disciplina escravista é um mecanismo social-
mente disseminado, mas não realiza o ideal do panóptico. 
Ela se baseia na distribuição espacial dos pontos de exercí-
cio da vigilância, os quais põem forçosamente no campo do 
visível os instrumentos de violência física, necessários para 
manter a submissão produtiva dos escravos. Como discurso, 
essas relações tomam a forma do paternalismo, pelo qual se 
dão relações de troca entre desiguais, referidas a uma regra 
não enunciada, mas objetiva: a do favor do senhor. O favor 
permite o controle, pelo senhor, do sentido das regras que 
ordenam as relações no interior da fazenda. E essa indeter-
minação faz, então, parte do conjunto das estratégias de pro-
dução da submissão na sociedade brasileira do século XIX.

O discurso penal da sociedade escravista
O discurso jurídico penal é analisado como uma refl exão 
prática que enfrenta o problema da construção da tec-
nologia do corpo da sociedade brasileira do século XIX. 
Ele elabora saberes e arranjos normativos com os quais 
são compostos, num mesmo conjunto, as formas jurídicas 
igualitárias do Estado constitucional e as estratégias de 
produção de indivíduos subordinados àquela sociedade. 
Essas estratégias assentam-se sobre a disciplina escravista, 
a qual tem, como vimos, suas próprias práticas e saberes 
sobre os escravos. 
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Como se sabe, as formas jurídicas de um Estado cons-
titucional e representativo produzem sua própria divisão 
entre o público e o privado, o seu regime de visibilidade 
das relações de poder social. Para isso, supõem um estatuto 
jurídico igualitário dos sujeitos; a concentração na autorida-
de pública da capacidade de dizer a lei, o monopólio, pela 
burocracia estatal, dos procedimentos penais e suas práti-
cas punitivas e de produção da verdade. Vimos, porém, que 
essas condições eram bastante diferentes daquelas da socie-
dade brasileira do século XIX, na qual as formas jurídicas 
constitucionais sobrepõem-se às instituições e práticas de 
poder da sociedade escravista. Mantêm-se algumas divisões 
fundamentais, particularmente a soberania doméstica do 
senhor em relação aos seus subordinados. 

A legislação penal continha regras que reconheciam o 
poder doméstico dos senhores. O art. 14, § 6.o, do Código 
Criminal dispunha que não seriam puníveis como crimes 
“o castigo moderado, que os Pais derem a seus fi lhos, os 
senhores a seus escravos, e os mestres a seus discípulos”. As 
denúncias propostas por alguma pessoa contra seus pró-
prios familiares ou as de escravo contra seu senhor não 
seriam aceitas pelas autoridades públicas (art. 75 do Código 
de Processo Criminal). Entre as circunstâncias agravantes 
da pena estava a hipótese de que o ofendido pelo crime 
tivesse a “qualidade de ascendente, mestre ou superior do 
delinqüente”, ou tivesse com o ofensor qualquer relação na 
qual este devesse respeito fi lial ao ofendido”, o que incluía 
os escravos ou libertos, que eram juridicamente classifi ca-
dos como órfãos, sob a tutela de seus senhores (art. 16, § 
7.o, do Código Criminal). Enfi m, o art. 60 do mesmo códi-
go, já referido, estabelecia a comutação em açoites das con-
denações dos escravos por crimes que não fossem punidos 
com a morte ou galés. 

A dualidade entre senhor e escravo se traduz em lógi-
cas punitivas diferentes. Para os homens livres adotam-se 
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penas baseadas nos princípios da exemplaridade e da cor-
reção moral dos condenados, enquanto aos escravos cabem 
penas voltadas à intimidação e a aniquilação física. Juristas 
e parlamentares pensavam que as penas baseadas na exem-
plaridade e na correção moral dos condenados seriam 
insufi cientes para a manutenção da ordem pública numa 
sociedade atrasada ou “pouco civilizada” como a brasileira. 
Eles constatavam que a sociedade era dividida entre livres e 
escravos e prognosticavam que os efeitos da exemplaridade 
e da correção moral, atribuídos a algumas penas, poderiam 
ser produzidos apenas na parcela educada da população. 
Para a outra parcela, eram necessárias penas com efeitos de 
intimidação, como a condenação à morte e às galés. Assim, 
os destinatários dos tipos de punição eram distinguidos em 
função do seu estatuto jurídico e “nível moral”, cabendo as 
primeiras penas aos livres, proprietários e civilizados e as 
segundas, aos escravos e demais subordinados.

As categorias de senhor e escravo eram associadas a 
outras oposições como civilização e barbárie, liberdade e 
necessidade, garantias dos direitos e efetividade da autori-
dade, ordem pública e ordem doméstica, penalidade sobre 
a alma e castigos sobre o corpo. No discurso penal brasilei-
ro do século XIX, os termos dessa dualidade são contrapos-
tos, como se na prática fossem inconciliáveis. No discurso 
político e penal, os atributos associados aos escravos eram 
projetados a todos os indivíduos “desclassifi cados”, ou não-
localizáveis. 

Isso se vê já nos debates parlamentares sobre o Código 
Criminal de 1830. A comissão parlamentar que relatou o pro-
jeto afi rmava que desejou suprimir a pena de morte, mas deci-
diu mantê-la, porque “o estado atual da nossa população, em 
que a educação primária não pode ser geral, deixa ver hipó-
teses em que [a pena de morte] seria indispensável [...]”. Em 
discurso na Câmara dos Deputados, Paula Souza, o relator 
da Comissão, considerava o risco potencial de rebelião dos 



Punição, disciplina e pensamento penal no Brasil do século XIX

Lua Nova, São Paulo, 68: 205-242, 2006

234

escravos e perguntava: “Quem, senão o terror da morte, fará 
conter esta gente imoral nos seus limites?”. Outro deputado 
argumentava no mesmo sentido: “[...] a nossa Pátria ainda 
não se acha em grau de civilização tal, que se possa admitir 
teorias escritas por homens fi lantrópicos, e aplicados a povos 
cuja civilização se acha no seu auge [...]”10. Outros eram céti-
cos em relação à pena de morte, pois a consideravam incapaz 
de intimidar os escravos, dada a sua situação e suas crenças 
mágicas de regresso à África depois da morte. A solução seria 
adotar um código especial para os escravos, com penas cor-
porais afl itivas, cuja forma de aplicação bastante minuciosa 
seria capaz de bem marcar a consciência dos escravos crimi-
nosos (Discursos na Câmara dos Deputados de setembro de 
1830, apud W. Silva, 2003: 240-242).

A lógica das punições traduzia-se na agenda de refor-
mas penais: humanizar as penas dos homens livres e agravar 
as penas dos escravos. Os juristas justifi cavam a pena de galés 
em termos análogos aos utilizados para a pena de morte. 
Eles criticavam a falta de rigor na execução das penas, o que 
reduziria seu efeito de intimidação e incentivaria a criminali-
dade dos escravos, os quais prefeririam as galés ao cativeiro, 
dado que não estariam submetidos aos rigores do controle 
do senhor, levando a vida com pouco trabalho ou mesmo 
na “mais perfeita ociosidade”. A proposta mais comum era 
que a pena de galés deveria ser exclusiva aos escravos, e que 
sua aplicação seria mais rigorosa. Isso seria obtido com a 
designação de trabalhos exaustivos aos condenados, que 
seriam realizados em estabelecimentos fechados sob estrita 
vigilância. Com essa restrição, evitar-se-ia a “degradação” 
dos homens livres condenados a essa pena, dado que ela os 
equiparava aos escravos (Bandeira, 1881). 

10. Os casos de pena de morte para os escravos foram ampliados pela lei de 
10.6.1835, referida acima.
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Noutra formulação, considerava-se que a pena de galés 
não intimidava sufi cientemente os escravos e que os açoites 
eram a melhor pena para eles. A legislação deveria estabele-
cer “base certa” para a comutação das penas, por uma corres-
pondência entre o tempo de prisão e o número de açoites 
(Toledo, 1878: 635). O direito penal para os homens livres 
seria diferenciado daquele destinado aos escravos, manten-
do-se, para ambas as categorias, uma defi nição clara e cer-
ta dos delitos e das penas. Outra proposta era a de unifi car 
as penas, com a extinção das galés, deslocando-se a duali-
dade de objetivos das penas para o momento da execução. 
Em 1874, o Ministério da Justiça propunha abolir a pena de 
galés, generalizando-se a prisão celular com trabalho. Para os 
homens livres, a pena seria adequada porque exerceria sobre 
o criminoso ação regeneradora mais ativa e incessante; era 
a que melhor o educava, dando-lhe profi ssão e hábitos de 
paz. Para os escravos, a pena deveria ser a prisão celular, de 
dia e de noite, com trabalho e silêncio absoluto, que “não 
tem o caráter barbaresco da pena de galés e é, na opinião 
dos homens práticos, mais dura de sofrer-se que a de galés” 
(Relatório 2001 [1874]). Assim, o isolamento absoluto, que 
originariamente era voltado à reforma da consciência moral 
do preso, transformava-se na pena mais adequada para os 
escravos, por ser a mais cruel e aniquiladora. Vê-se que os 
juristas brasileiros estavam atualizados com o debate acadê-
mico europeu, no qual se propugnava o abandono puro e 
simples do regime de isolamento absoluto, em virtude de 
seus efeitos negativos para os condenados. E era precisamen-
te por esses efeitos que seus colegas brasileiros propunham a 
adoção do regime de isolamento para os escravos. 

A preocupação “humanitária” dos juristas era concen-
trada apenas nos homens livres. Essa limitação evidencia-se 
nas suas propostas de reforma das prisões, embora pareça, 
à primeira vista, que tratavam da melhoria das condições 
de todos os presos. Porém, quando afi rmavam que a pri-
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são com trabalho era a melhor pena, e restringiam às penas 
de prisão suas propostas de humanização, eles tratavam de 
melhorar a condição dos condenados de estatuto livre, pois 
os escravos não eram punidos com elas. Esse é o sentido de 
propostas para que a CCRJ passasse a receber apenas os pre-
sos condenados a prisão com trabalho, invocando-se nes-
te ponto o exemplo das prisões do sul dos Estados Unidos. 
Isso daria maior coerência ao estabelecimento prisional, 
mas implicava também que todos os outros detidos fossem 
excluídos daquele espaço, porque seriam transferidos para 
outros estabelecimentos, para os quais não se propunham 
melhorias.

A aplicação indiferenciada do regime disciplinar a todos 
os indivíduos nas prisões sociais era considerada inadequa-
da e, por isso, propunha-se a sua modulação segundo a con-
dição social dos indivíduos. Em 1854, o Ministro da Justiça, 
Nabuco de Araújo, afi rmava que o sistema de isolamento 
era “muito duro entre nós”. A regra a adotar deveria ser “a 
agregação por classes, e estas com subdivisões e discricioná-
rias como são variáveis e relativas as condições individuais. 
Sujeitar todos os indivíduos de qualquer classe e posição 
social, sendo somente detidos e indiciados, ao isolamento e 
ao trabalho, é repugnante aos nossos hábitos e educação, é 
uma violência sem razão plausível, é tornar o detido de pior 
condição que o condenado, sendo como é a pena de prisão 
com trabalho regulada pelo sistema de Alburn e a detenção 
conforme o sistema da Pensilvânia. Enquanto a necessidade 
de descobrir a verdade o exigir, seja o preso isolado; cessan-
do esta necessidade, só devem fi car isolados os perversos, os 
maus, cujo contato se teme. Seja obrigado a trabalho aquele 
que só vive dele, o vadio, o devedor detido e outros que por 
motivos especiais o devam ser; aos demais seja ele livre e 
não imposto; assim que convirá que as celas tenham capa-
cidade para um, dois, três e quatro presos” (apud Relatório, 
2001: 268).
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Os penalistas consideravam que a separação dos presos 
segundo critérios de estatuto jurídico e posição social era 
necessária e conveniente. Uma das formas de separar os 
presos era mantê-los em salas distintas, como ocorria des-
de o período colonial. No Relatório à Assembléia Provincial 
de São Paulo de janeiro de 1865, Aquino e Castro relata 
que havia duas salas na Cadeia Pública da Capital: numa 
delas, que necessitava de reparos e estava imunda, eram 
recolhidos escravos e miseráveis, enquanto na outra, que 
estava em bom estado, estavam “os presos que têm condi-
ção qualifi cada na sociedade”. Supunha-se que a convivên-
cia entre homens livres e escravos provocaria a degradação 
moral dos primeiros, contrariando a fi nalidade reformado-
ra das penas. A separação dos presos era então justifi cada da 
seguinte maneira: “[...] a condição diferente de hierarquia 
social determina a situação igualmente diferenciada sob a 
qual estarão submetidos os indivíduos no cárcere [...] diga-
se embora que o que cometeu o crime é igual a outro crimi-
noso: todavia é preciso atender que, segundo a diversidade 
de educações, e índoles, as mesmas penas diversifi cam no 
seu efeito, afetando mais ou menos a esse, ou aquele delin-
qüente, porque, por exemplo, a um homem de educação, 
que teve a desgraça de cometer um crime, é muito mais sen-
sível a pena de prisão simples, do que a pretos, por gênio 
preguiçosos, e sem princípios de pundonor, que nessa [...] 
encontrarão antes um bem do que uma punição, ou um 
mal. Demais desse contato indistinto dos homens ali presos, 
que não podem coibir as más ações dos pretos, resultam o 
se irem acostumando a olhar com indiferença atos, que o 
homem de brio não poderia suportar, e dessa maneira em 
vez da pena de prisão reformar o caráter do delinqüente, 
moralizando-o, bem antes o perverteria; ora se as prisões 
não podem desde já por muitas circunstâncias ser a esco-
la da oral para aqueles que se hão corrompido pelo vício, 
não o sejam elas ao menos da imoralidade” (Relatório da 
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Comissão de Inspeção da Cadeia Pública de São Paulo, de 
agosto de 1834, apud  Salla, 1999: 35 e 42).

Ao longo do século XIX, o discurso reformista do sis-
tema penal mantém essa lógica dual para as penas. Porém, 
as propostas de adoção de códigos penais diferentes para 
homens livres e escravos não serão aprovadas, tal como as 
demais propostas de codifi cação jurídica das relações entre 
senhores e escravos. A não codifi cação das relações de 
senhores e escravos pode ser explicada pela divisão arquite-
tônica entre poder público e poder doméstico, a resistência 
dos senhores no sentido de preservar a autonomia das rela-
ções sociais domésticas e locais, e o discurso do paternalis-
mo, que projetava as relações dos senhores com os escravos 
para os homens livres e pobres. O fracasso aparente da codi-
fi cação daquelas relações vincula-se, assim, à rejeição, pelos 
senhores, da adoção de regras jurídicas fi xas e claras para 
suas relações com indivíduos de condição social desigual, e 
a preservação da submissão produtiva dos indivíduos pelo 
discurso do paternalismo. 

Em suma, a dualidade das punições fundamenta-se nas 
diferenças de estatuto jurídico e condição social dos indiví-
duos, mas seu escopo é indeterminado, possibilitando a sua 
utilização para os indivíduos não-localizáveis naquela estru-
tura social. A partir da década de 1870, essa dualidade será 
formulada no interior do quadro teórico do positivismo, e 
as distinções da penalidade serão baseadas em teorias evo-
lucionistas e racistas, as quais propõem medidas para “tratar 
desigualmente os desiguais”, dentro de um ordenamento 
de igualdade jurídica de todos os indivíduos (Alvarez, 2002 
e 2003).

A lógica dual das punições no discurso penal, seus 
efeitos para as práticas punitivas estatais e as articulações 
destas com a disciplina escravista, são reveladoras da tec-
nologia política do corpo na sociedade brasileira do século 
XIX. Assim, na estratégia política da sociedade escravista 
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brasileira, são combinadas, por um lado, práticas punitivas 
estatais e mecanismos sociais de sujeição que se aplicam de 
forma diferente sobre indivíduos com estatuto jurídico ou 
categorias sociais distintas e, por outro lado, a lógica dual 
do direito penal, cujas categorias e propósitos são a corre-
ção moral ou a intimidação, segundo os indivíduos a que 
se dirigem. Essa lógica dual permite que o discurso penal 
compatibilize suas próprias categorias com saberes práticos 
de conhecimento dos indivíduos formados nos estabeleci-
mentos prisionais, nas organizações estatais de vigilância 
e nas plantações. Essa é uma estratégia de conjunto, que 
incide sobre o comportamento dos escravos e outros subor-
dinados, com o objetivo de obter a sua submissão produtiva 
à ordem social.

 

Andrei Koerner
é professor do Departamento de Ciência Política da Univer-
sidade Estadual de Campinas – Unicamp
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AÇÕES AFIRMATIVAS E O DEBATE SOBRE RACISMO NO BRASIL

ANDREAS HOFBAUER
O tema “ações afi rmativas” tem dividido a opinião pública e 
esquentado o debate acadêmico. Enquanto alguns especia-
listas e militantes negros entendem a introdução de ações 
afi rmativas como uma forma de combate ao racismo, uma 
vez que, segundo esta interpretação, a discriminação positi-
va ajudará os historicamente desprivilegiados a criar e forta-
lecer uma identidade positiva, outros vêem em tais medidas 
um ataque perigoso contra a “maneira tradicional brasilei-
ra” de se relacionar com as “diferenças humanas” e temem 
que políticas como essas possam instigar confl itos raciais 
abertos. Embora os defensores e opositores à introdução 
de projetos de ação afi rmativa raramente explicitem o que 
entendem por racismo e como interpretam este fenômeno 
social, é possível detectar nesses discursos distintas linhas de 
argumentação que remetem a orientações teóricas diferen-
tes no que diz respeito à análise de categorias como “raça” 
e “cor”.

Palavras-chave: Ações Afi rmativas; Racismo; Teoria Social; Brasil.

AFIRMATIVE ACTIONS AND THE DEBATE ON RACISM IN BRAZIL
The “affi rmative action” issue has split the public opinion and heated 
up the academic debate. While some experts and black activists see 
the affi rmatives actions as a way to fi ght racism, since the positive 
discrimination could help the historically underprivileged to create 
and empower a positive identity, others    see such measures as a 
dangerous attack against the “traditional brazilian way” of dealing 
with “human differences”. The latter fear that such policies may 
unleash racial confl icts. Although both sides barely explain what they 
mean for racism and how they understand that social phenomenon, 
it is possible to discern in those discourses different lines of argument, 
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which can be related to different theoretical orientations about the 
analysis of such concepts as “race” and “color”.

Keywords: Afi rmative Actions; Racism; Social Theory; Brazil.

MERCOSUL: CRISE DE CRESCIMENTO OU CRISE TERMINAL?

SONIA DE CAMARGO
O artigo examina a presente situação do Mercosul levando 
em conta as principais difi culdades que obstaculizam sua 
consolidação e seu avanço. Para tanto, reconstitui os confl i-
tos comerciais que separam os dois maiores países do bloco, 
Brasil e Argentina, em um contexto em que as recentes crises 
econômicas internas de seus Estados-membros e a fragilidade 
dos mecanismos institucionais comunitários intensifi cam os 
obstáculos para avançar no processo de integração. O ponto 
de partida da análise é que o Mercosul está em crise, o que 
gera diferentes posições por parte de seus agentes, entre os 
quais, de um lado, setores do empresariado brasileiro, que 
põem em questão a pertinência de se prosseguir em um 
caminho que julgam pouco funcional, e de outro, outros 
setores empresariais e, especialmente, alguns governos da 
região que defendem seu aprofundamento e ampliação. O 
artigo propõe-se a reconstituir esse debate que abre caminho 
para uma discussão sobre a estrutura institucional do Merco-
sul, dimensão que assegura a previsibilidade das suas ações e 
práticas e a possibilidade de sua realização, condição para o 
desenvolvimento do bloco e de seus Estados-membros.

Palavras-chave: Mercosul; Mecanismos de proteção; Institui-
ções Comunitárias; Integração.

MERCOSUL: A PASSING CRISIS OR A TERMINAL ONE?
This article analyses the present situation of Mercosul, 
considering the main diffi culties that paralyses its consolidation 
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and advancement. The approach will look into the confl icts that 
separate its two biggest countries, Brazil and Argentina, in a 
context where the recent economic domestic crisis of its member 
States and the fragility of its institutional structure deepen 
the challenges to get ahead with the integration process. The 
starting point of the analysis is that the Mercosul is in crisis, 
a perception that generates different positions among its agents. 
On one side, there are business sectors that question the viability 
to follow a road which in their opinion is close and, on the 
other side, business sectors and specially some governments of 
the region that defend its consolidation and enlargement. This 
article reconstructs that debate, which opens the discussion 
about the institutional structure of Mercosul that ensures the 
forecast of its actions and practices and about the possibility of 
its achievement, and so stearing the development of the region 
and its member States.

Keywords: Mercosul; Protection Mechanisms; Communitary  
Institutions; Integration Process.

POLÍTICAS PARA A MÍDIA: DOS MILITARES AO GOVERNO LULA

OCTAVIO PENNA PIERANTI
Imprensa e poder público sempre desenvolveram, no Bra-
sil, uma forte relação de interdependência. Empresas jorna-
lísticas e de radiodifusão dependem de verbas estatais para 
seu próprio sustento, e políticos dependem da imprensa e 
da exposição na mídia para se comunicar com o eleitor de 
forma massifi cada. Este trabalho analisa essa relação de inter-
dependência na história nacional, seguindo-se a ordem cro-
nológica a partir do estabelecimento do regime militar em 
1964, marco de uma profunda reformulação da radiodifusão 
e da imprensa. A conclusão deixa clara a urgência de uma 
revisão das leis que ora regulam a comunicação social, mui-
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tas das quais inaplicáveis, e questiona-se a independência dos 
atuais parlamentares para proceder às reformas necessárias e 
à discussão de novas políticas públicas para o setor.

Palavras-chave: Radiodifusão; Imprensa; Estado Brasileiro; 
Políticas públicas.

POLICIES FOR THE MEDIA: FROM THE MILITARY TO LULA 
ADMINISTRATION
The Press and the State in Brasil have developed a relation of 
interdependence. Press companies and broadcasting corporations 
depend on state money for its proper sustenance, and politicians 
depend on the press and the exposition in the media to link with 
their electorate. This work analyses this relation of interdependence 
in national history, following a chronological order, starting from 
the establishment of the military governments in 1964, a mark of 
a deep reform of the broadcasting and the press. The conclusion 
makes clear the urgency of a revision in the laws that regulate the 
media, many of which failing a proper application, and questions 
the independence of the Brazilian political representatives to proceed 
with the necessary reforms and to fi ght for new public policies to the 
sector.

Keywords: Broadcasting; Press; Brazilian State; Public policies.

BOBBIO NA HISTÓRIA DAS IDÉIAS DEMOCRÁTICAS

ASSIS BRANDÃO
Norberto Bobbio tem duas inserções fundamentais na teo-
ria da democracia. Uma como teórico da democracia ética 
e participativa, em seu período acionista – em que perten-
cia ao Partido da Ação, nos anos 40 do século passado; e 
outra, como teórico do procedimentalismo democrático, a 
partir de meados da década de 1950. Cada uma dessas for-
mas particulares de concepção do regime democrático inse-
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re-se em tradições diferentes no âmbito da referida teoria. 
Este artigo tenta mostrar quais são essas tradições e o modo 
particular de inserção de ambas as concepções do autor no 
interior das mesmas.

Palavras-chave: Norberto Bobbio; Tradições Democráticas; 
Democracia Ética; Democracia Procedimental.

BOBBIO IN THE HISTORY OF DEMOCRATIC IDEAS
Norberto Bobbio has two fundamental insertions in democratic 
theory. One, as a thinker of participative democracy, in his actionist 
period – when he was a member of the Party of Action, in the forties of 
the last century; the other, as a thinker of democratic proceduralism, 
since the middle of the fi fties. Each of those particular forms of 
democratic regime conceptions inserts itself in different traditions. 
This article intents to situate those traditions and the particular 
way that Bobbio’s conceptions cross with them.

Keywords: Norberto Bobbio; Democratic traditions; Ethical democracy; 
Procedural democracy.

AÇÃO, FUNDAÇÃO E AUTORIDADE EM HANNAH ARENDT

LEONARDO AVRITZER
À medida que se completam 30 anos da morte de Hannah 
Arendt, a autora começa a se destacar como uma das prin-
cipais fi lósofas e pensadoras sobre a natureza do político 
na segunda metade do século XX. Sua principal contri-
buição ao conceito de política é o resgate de um conceito 
de ação como a instauração do novo. Diversos autores já 
apontaram a inspiração greco-ateniense do empreendi-
mento arendtiano. Este artigo pretende mostrar que, além 
da inspiração greco-ateniense que levou ao conceito da 
novidade da ação, a obra de Hannah Arendt também pos-
sui uma inspiração romano-republicana necessária para 
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pensar a institucionalização de novas formas de ação. O 
texto pretende mostrar que as duas dimensões estão em 
uma posição de tensão na obra arendtiana, e que essa ten-
são encontra uma solução parcial nos escritos arendtianos 
sobre a república nos Estados Unidos.

Palavras-chave: Hannah Arendt; Ação; Fundação; Autoridade.

ACTION, FOUNDATION AND AUTHORITY IN HANNAH ARENDT
Thirty years after Hannah Arendt’s death, the author is considered 
one of the best political theorists of the 20th century. Hannah 
Arendt main contribution to political theory is her concept of 
action and its role in the redefi nition of the political realm, in 
particular, the way it has inserted the idea of new beginning 
into modern politics. Many authors have already pointed out the 
Athenian inspiration of Hannah Arendt’s concept of the political. 
In this article, it is shown that Hannah Arendt has been inspired 
not only by the Greek tradition but also by a Roman tradition 
concern with the issue of institutionalization of political action. 
However, the text shows that both dimensions instead of being 
complementary stand in a tension within her oeuvre and that this 
tension only fi nds a partial solution in the Arendtian writings on 
the American revolution.

Keywords: Hannah Arendt; Action; Foundation; Authority.

MARIÁTEGUI E A QUESTÃO DA EDUCAÇÃO NO PERU

LUIZ BERNARDO PERICÁS
Este artigo discute a participação do jornalista e pensador 
político marxista José Carlos Mariátegui nos debates que 
ocorreram no Peru na década de 1920. Os temas das discus-
sões analisadas no presente texto são: as Universidades Popu-
lares; a cultura nacional; as bibliotecas; a publicação de livros, 
revistas e jornais; o movimento estudantil; e o papel do Esta-
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do, dos indígenas e dos trabalhadores urbanos e rurais na 
elaboração de uma política de educação pública abrangente 
para os setores mais pobres da população daquele país.

Palavras-chave: José Carlos Mariátegui; Peru; Educação; Uni-
versidade.

MARIÁTEGUI AND THE ISSUE OF EDUCATION IN PERU
This article deals with the participation of the journalist and 
Marxist political thinker José Carlos Mariátegui in the debates that 
occurred in Peru in the 1920’s about the Popular Universities; the 
national culture; the libraries; the publication of books, magazines 
and newspapers; the students’ movement; the role of the State, 
the indigenous peoples and the urban and rural workers in the 
elaboration of a broad Public Education for the poorest strata of the 
population of that country.

Keywords: José Carlos Mariátegui; Peru; Education; University.

PUNIÇÃO, DISCIPLINA E PENSAMENTO PENAL NO BRASIL DO 
SÉCULO XIX

ANDREI KOERNER
A partir da análise da relação entre práticas punitivas esta-
tais, disciplina escravista e discurso jurídico no Brasil do 
século XIX, o artigo afi rma a  fecundidade da perspectiva 
foucaultiana para a análise das práticas de produção da 
sujeição e do discurso jurídico na sociedade contemporâ-
nea. O trabalho sugere a necessária articulação entre os 
temas e métodos postos por Foucault e os resultados de pes-
quisas históricas sobre as especifi cidades estruturais e cultu-
rais da sociedade brasileira.

Palavras-chave: Práticas Punitivas do Estado; Disciplina 
Escravista; Discurso Jurídico; Brasil do Século XIX; Michel 
Foucault.
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PUNISHMENT, DISCIPLINE AND PENAL THOUGHT IN 19TH 
CENTURY BRAZIL

Out of the analysis of the relation between state practices of 
punishment, slaverist discipline and legal discourse in nineteenth-
century Brasil, the article underlines the signifi cance of the 
Foucaultian perspective to understand the practices of both the 
production of subjection and the legal discourse in contemporary 
societies. The text suggests the necessary articulation between the 
issues and methods proposed by Foucault, and the results of the 
historical research about the structural and cultural particularities 
of the Brazilian society.

Keywords: State Practices of Punishment; Slaverist Discipline; Legal 
Discourse; Nineteenth-Century Brazil; Michel Foucault.
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