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social, da análise institucional e da crítica cultural, além de discussões 

dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus colaboradores 

típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das diversas áreas 

das Ciências Humanas, não necessariamente vinculados a instituições 

acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no Data 

Índice, na América Latina no CLASE – Citas Latinoamericanas en Ciencias 

Sociales y Humanidades, nos International Political Science Abstracts e na 
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APRESENTAÇÃO

Neste número da Lua Nova não apresentamos um dossiê 
específico. No entanto, um tema comum – a questão demo-
crática – constitui-se em eixo ao qual convergem os textos.

Três artigos dizem respeito à América Latina. Dois se 
referem às questões de política internacional; outro lem-
bra o lugar das teorias sociais na discussão dos problemas 
da região. Mudanças da inserção brasileira na América Latina 
analisa as transformações econômicas e políticas mundiais 
que alteraram o processo de articulação regional nas duas 
últimas décadas. Assim, são apontados elementos importan-
tes em relação às posições adotadas pelo Brasil nesse con-
texto. As alterações que ocorrem no quadro internacional 
acompanhadas pelas reformas no plano do Estado formam 
o cenário sobre o qual se projeta a pesquisa desenvolvida 
em Os atores subnacionais no Mercosul: o caso das papeleras. O 
estudo mostra como o conflito surgido em torno da auto-
rização do governo uruguaio para a construção de empre-
sa produtora de celulose – o que violaria acordo bilateral 
sobre a utilização das águas do rio Uruguai – conjuga atores 
de âmbitos políticos diversos: o governo central argentino, 
o governo provincial e setores da sociedade civil local. Essa 
associação de atores coloca à reflexão uma nova dimensão 
das relações internacionais. 

Frase provocadora pronunciada pelo arcebispo Dom 
Helder Câmara em 1974 sugere o título do artigo Que fez 
São Tomás de Aquino diante de Karl Marx. No texto o autor faz 
um balanço da evolução da doutrina social católica em rela-
ção à luta de classes. Se, no passado, tanto as declarações 
papais como as da hierarquia eclesiástica brasileira conde-
navam enfaticamente a luta de classes, entre os anos 1950 
e 1960, tanto no âmbito mundial como nacional inicia-se 
um debate sobre a questão social abandonando as antigas 
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posições. Abre-se um diálogo entre católicos e marxis-
tas, sendo a América Latina o espaço em que essas alian-
ças tornam-se mais significativas. Nesse quadro, é fundado 
pelos jesuítas, na década de 1960, em Salvador, o Centro 
de Estudos e Ação Social, Ceas. Essa instituição é analisada 
como importante contribuição para a definição de um novo 
pensamento social católico que se difunde pelo continente 
latino-americano.

Dois artigos dedicam-se a discutir políticas públicas. 
Políticas públicas e Estado: o Plano Real mostra como o pro-
cesso desencadeado para formular e implementar o Plano 
Real resultou na necessidade de repactuação política para 
a elaboração de um programa de transformação do país. 
Tal processo levou, segundo o autor, a um movimento de 
reconstrução da estrutura do poder do Estado. Da inflexão 
pré-constitucional ao SUS municipalizado procura mostrar como 
a ação de novos atores políticos que reivindicam o debate 
e a definição da agenda sobre a política de saúde, desen-
volvida desde o início dos anos 1980, definem as direções 
que assumirá o Sistema Único de Saúde levando a negocia-
ções que colocam os setores municipais como parceiros do 
Ministério da Saúde.

Poder judiciário: árbitro dos conflitos constitucionais entre 
estados e União analisa o desenvolvimento das ações diretas 
de inconstitucionalidade dos estados contra a União e des-
ta contra aqueles. Constata que o Supremo Tribunal Fede-
ral, com seus julgamentos, acaba por fortalecer o governo 
federal. 

A bibliografia na área de ciências sociais não só apon-
tou os movimentos sociais como fatores da maior impor-
tância no processo de democratização do Brasil nos anos 
1980, mas também desenvolveu importantes análises sobre 
esses movimentos. Estes estudos resultaram em valiosa con-
tribuição para a reflexão sobre a representação política. O 
artigo Os sentidos da democracia: crítica, aposta e perplexidade na 
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produção do Cenedic acompanha a trajetória interpretativa de 
um grupo de pesquisadores reunidos no Centro de Estudos 
dos Direitos de Cidadania da Universidade de São Paulo em 
relação às potencialidades de ação dessas mobilizações num 
quadro de institucionalização democrática. 

No final, fazemos um agradecimento aos pareceristas 
que nos ajudaram na avaliação dos textos apresentados à 
revista para serem examinados.

O EDITOR
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Ainda consternado pela infausta notícia, venho em nome do 
Conselho de Pesquisa e de todos os colegas do Cedec, registrar 

nosso imenso pesar pela perda de Gildo Marçal Brandão, 
amigo e companheiro, que integrava como vice-presidente a 

diretoria desta Instituição. Professor, intelectual, pesquisador 
consumado, Gildo exercia no Cedec liderança inspiradora, 

como coordenador de um vasto projeto coletivo: o projeto 
temático “Linhagens do pensamento político-social brasileiro”, 
desdobramento do programa de trabalho que deu origem à sua 

obra maior, o livro Linhagens do pensamento político 
brasileiro, publicado em 2007. Não só isso. Atuando 

também no Conselho Editorial e no Comitê de Redação da 
Lua Nova, por muitos anos Gildo enriqueceu o Cedec com 

o vigor de sua têmpera, a lucidez de sua inteligência e a 
generosidade bem humorada de sua palavra.

O Cedec é uma casa pequena, e Gildo ocupava um espaço 
muito grande nela. Não vai ser fácil preencher o vazio que 

sua partida deixa entre nós.
Sebastião Velasco e Cruz

Para Gildo Marçal Bezerra Brandão (1949-2010)
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Lua Nova, São Paulo, 78: 15-21, 2009

UM inTeleCTUal adMirÁVel

Brasilio Sallum Jr.

A morte inesperada de Gildo Marçal Brandão produziu em 
muitos de nós certo desconsolo com a fragilidade de nos-
sa presença no mundo dos viventes. As muitas manifesta-
ções de apreço que sua morte desencadeou mostram que, 
enquanto viveu, o fez com força invejável. Elas revelam, 
cada uma a sua maneira, um pouco das marcas duradouras 
que a personalidade vigorosa de Gildo deixou nos seus cir-
cunstantes – alunos, colegas, companheiros de lutas, amigos 
e familiares. 

Depois de mais de vinte anos de amizade fraterna e 
cada vez mais próxima, em que tecemos elos intelectuais, 
políticos e pessoais, não consigo encontrar palavras para 
expressar bem o afeto e a admiração que tinha por ele. Vou 
me limitar aqui a dizer dele como intelectual. 

Já o admirava por isso antes mesmo de conhecê-lo pes-
soalmente. Lembro do entusiasmo com que li e reli o seu 
artigo ‘Totalidade e Determinação Econômica”, muito insti-
gante, luckacsiano, publicado em 1977, no primeiro núme-
ro da revista Temas de Ciências Humanas. Quando o conheci 
já estava às voltas com a pesquisa sobre o Partido Comunis-
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ta, com que obteria o doutorado. Era, sem dúvida, talhado 
para o trabalho intelectual, embora não o entendesse como 
dissociado da política, quer dizer, das lutas entre forças 
sociais pela definição dos destinos da sociedade. Neste sen-
tido, macroscópico, a política o atraía fortemente. A esco-
lha dos temas de pesquisa, dos problemas a investigar e da 
forma de analisá-los indicam que nunca exerceu fria e asce-
ticamente sua vocação intelectual. Mesmo quando se debru-
çava sobre assuntos do passado, o fazia apaixonadamente. 
Mais que isso, nos seus textos mais importantes sobressai a 
ousadia de sua reflexão sobre os fenômenos políticos. Uma 
reflexão que assumia os riscos de desafiar o mainstream da 
sua disciplina – a Ciência Política – e de defender racional 
e vigorosamente uma perspectiva de análise, inspirada no 
marxismo hegeliano, que rompesse o isolamento ascético 
do fenômeno examinado para reconstituir seus elos com 
o processo histórico e suas tendências imanentes de desen-
volvimento. É o que ele propugna neste verdadeiro mani-
festo intelectual que é “Teoria Política a partir do Sul da 
América”, último capítulo de Linhagens do pensamento político 
brasileiro. Aí se encontra a retomada refletida e, por isso, 
nuançada, de antigas convicções contrárias ao “esquarteja-
mento do real” e à autonomia do método em relação ao 
objeto, pois compreendia os conceitos como dependentes 
do processo histórico-social em seu conjunto. Reconhece, 
é claro, realisticamente, o caráter inevitável das especializa-
ções e o peso das instituições na conformação separada das 
disciplinas, mas – este é o ponto sublinhado – isso não justi-
fica a apropriação fragmentada do objeto, cada pedaço cor-
respondendo a uma disciplina própria. Não havendo como 
ignorar a divisão disciplinar, ele tratava de relativizá-la, de 
transcendê-la na direção de um horizonte pluridimensional 
que, longe de ser utópico, – ele assegurava – é permanente-
mente atualizado pela exigência, própria do movimento do 
objeto, de implosão das fronteiras disciplinares. Ele desen-
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volve argumento cerrado em favor disso e de muito mais, 
inclusive o diálogo e mesmo a aliança – contra o cientificis-
mo – entre ciências sociais e filosofia. 

Não se veja nesta orientação teórico-metodológica – 
cuja exposição simplificada não faz justiça à elaborada pelo 
próprio Gildo – um receituário feito por quem nunca pôs a 
mão na massa. A leitura dos seus escritos principais – sobre 
o partido comunista e sobre o pensamento político-social 
brasileiro – revela que ele seguia aquela orientação com 
maestria. Veja-se, por exemplo, o seu A esquerda positiva – 
estudo brilhante sobre a esquerda comunista brasileira no 
período 1920-1964. 

Nele, Gildo examina a experiência comunista não ape-
nas no interior das atividades políticas mas também explora 
suas conexões com a diferenciação das classes sociais e a 
expansão capitalista no Brasil. Ao examinar as conexões do 
seu objeto específico com o desenvolvimento da sociedade 
global, ele tornava mais difícil sua empreitada, mas os resul-
tados mostram ganhos notáveis em qualidade. É o que salta 
aos olhos quando apresenta e examina – de forma vigorosa 
e polêmica – as três hipóteses sobre o seu objeto – a presen-
ça do PCB na vida política brasileira. 

A primeira delas é que, do mesmo modo que o capita-
lismo no Brasil, a classe operária é de formação hipertar-
dia, só tendo gerado formas de autoconsciência na medida 
em que o capitalismo “verdadeiro”, isto é, industrial se foi 
implantando entre nós. Esta afirmação, que parece óbvia 
de um ponto de vista materialista (toda a forma de cons-
ciência tem suas bases materiais), contraria fortemente a 
maior parte da literatura sobre as formas de organização 
da classe operária, que descreve a história operária como 
tendo um ápice na Primeira República e uma trajetória de 
decadência a partir dos anos 1930. Para Gildo, ao contrário, 
só nos anos 1950 – quando o capitalismo industrial come-
ça a se integrar nacionalmente – seria pertinente o debate 
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sobre estar ou não o operariado se constituindo em classe 
politicamente autônoma. Dessa forma, mesmo que os agen-
tes só pela consciência possam transformar-se em sujeitos 
históricos, trata-se sempre de consciência da objetividade, 
não cabendo falar em autonomia política da classe operária 
em períodos da história brasileira em que ela mesma sequer 
fora produzida pelo capital.

Seguindo esta orientação, ele avalia cuidadosa, mas 
severamente a literatura acadêmica que faz apologia do sin-
dicalismo das minorias militantes, de orientação anarquista, 
que dominava o movimento operário antes de 1930. Não 
há, diz ele, “que confundir combatividade, resistência e 
grandeza moral com significação histórico-universal; nem 
as lutas cotidianas e a natural resistência da classe operária 
à escravização que o sistema de salariado e a existência do 
Estado implicam, com a constituição de sujeito político”. 
Mais: a estrutura sindical montada pelo movimento anar-
quista seria mais produto que premissa das agitações polí-
ticas da época, e as grandes greves de 1917 e 1919 seriam 
antes manifestações de desespero e isolamento do que de 
maturidade e capacidade de articulação e defesa dos inte-
resses da classe operária. E para completar, no pós-1930, 
longe de decaírem politicamente, “pela primeira vez os tra-
balhadores aparecem como classe nacionalmente configu-
rada, ainda que reconhecida e posta como tal ‘pelo alto’”. 
O que, de todo modo, teria as implicações já apontadas há 
muito por Weffort: de 1930 em diante o sistema político 
dominante não poderá se desenvolver sem alguma forma 
de consentimento ativo dos “de baixo”.

Sua segunda hipótese é de que o terreno privilegiado 
para a construção da identidade da classe operária é o par-
tido político, a relação com o Estado e a política institucio-
nalmente considerada. Com isso, Gildo opõe-se à literatura 
que tende a reconhecer a classe operária só na vida sindi-
cal, nos movimentos de resistência à hierarquia e disciplina 
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fabris, nas greves. Confronta a literatura que tenta isolar o 
campo do fazer-se do campo do poder, como se pudesse 
isolar o instituinte do instituído, como se fosse possível iso-
lar história do movimento operário e o movimento geral da 
sociedade e fazer história autorreferida do movimento ope-
rário. Do seu ponto de vista, a forma do processo político 
vigente condiciona os próprios modos de ser da classe e da 
luta de classes e, assim, o sujeito classe operária não se cons-
tituiria anteriormente à sua participação nas instituições.

Nesse passo, Gildo desenvolve discussão brilhante sobre 
o significado da ilegalidade do Partido Comunista durante 
a República Liberal (1946-1964) e introduz uma interpre-
tação ousada e inovadora daquele regime. Na medida em 
que o processo político mais inclusivo condiciona o modo 
de ser operário e se introjeta no seu interior, a ilegalidade 
do PC é “variável forte para explicar a subalternidade ope-
rária durante a República liberal”. Desta forma, a fraqueza 
política e ideológica do proletariado brasileiro não resulta-
ria principalmente do caráter retardatário da industrializa-
ção, da heterogeneidade estrutural da classe operária ou da 
orientação política desastrada de seus dirigentes. Para ele, 
o veto à participação política legal das classes subalternas, o 
impedimento à representação própria – proibição ineren-
te ao regime político de 1946 – teria funcionado como um 
impedimento estratégico à formação de uma classe operária 
autônoma, tornando difícil e lento o processo de formação 
de sua consciência política. 

Ademais, ele sugere que a exclusão política do PC con-
dicionou, junto com a hipertrofia do Executivo, a evolução 
política dos partidos no período 1946-1964. A ausência de 
um enfrentamento sistemático com uma organização polí-
tica vinculada às classes subalternas teria dado uma sobrevi-
da aos partidos de notáveis, insulados na vida parlamentar. 
Restringindo a competição, a marginalização do PC teria 
contribuído, enfim, para bloquear a diferenciação e conso-
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lidação do sistema político-partidário. De forma mais geral, 
a ilegalidade do PC e, com isso, o veto à participação polí-
tica legal das classes subalternas, é um índice importante 
do caráter limitado da democracia de 1946 e indica que 
a subalternidade operária era essencial ao tipo de Estado 
montado a partir de 1930. 

A demonstração das duas hipóteses tem consequências 
fortes sobre a avaliação da ação e ideologia do Partido Comu-
nista: de início, não havia suporte material – social e econô-
mico -- para a autonomia do partido e, quando ele apareceu, 
a ilegalidade restringiu sua arena de luta possível. 

Ainda assim, mesmo não havendo muito que esperar 
do Partido Comunista, Gildo avança uma terceira hipóte-
se, sobre o conteúdo ideológico e orientação política de 
suas opções. A hipótese é que “a especificidade do compor-
tamento ideológico e da ação do PC foi sua incapacidade 
(ou impossibilidade) de optar definitivamente entre uma 
via revolucionária e uma via reformista, [...] tendo em con-
sequência atraído segmentos distintos da população com 
motivações diversas”. Desta forma, “a contradiçào entre civi-
listas e militaristas, [que] permeia toda a história do PC e da 
esquerda política brasileira, [...] não se reduz à origem mili-
tar ou civil de seus dirigentes. Ao contrário tem a ver com a 
concepção de fazer política: politicista ou insurrecional”. 

Chegamos aqui à ideia, enunciada no subtítulo do livro, 
de que o Partido Comunista era portador de duas almas, a 
de esquerda negativa, insurrecional e golpista, que concebe 
a revolução como explosão, e a de esquerda positiva, atenta 
à lógica inerente à vida política, que reconhece só poder 
alcançar o “objetivo final” por meio de objetivos intermediá-
rios e soluções “viáveis”, que concebe a revolução como pro-
cesso. Essas duas almas sempre conviveram conflitivamente 
no PCB: a alma de esquerda positiva teria dominado apenas 
por curtos períodos, nos ascensos de massa de 1942-1947 e 
1958-1964; em geral, ela teria sido subjugada pelo vanguar-
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dismo, pelo golpismo e pelo aventureirismo. Exatamente o 
inverso, sublinhe-se, da imagem acomodada, conciliadora 
etc. que se tem feito do Partidão nos últimos decênios.

Como os qualificativos empregados para caracterizar a 
orientação predominante do PCB indicam, o juízo histórico 
do nosso Autor sobre sua atuação é bastante duro. Ela teria 
sido determinada “por uma leitura catastrofista da realida-
de, vale dizer, do capitalismo e da democracia” e pela ideia 
da iminência do socialismo que estaria embutida em todas 
as lutas econômico-sociais. Ou, à inversa, o modo dominan-
te do PC fazer política desconheceria as condições objetivas 
do país, a especificidade do capitalismo que aqui se desen-
volvia, desprezaria as instituições em geral, as instituições 
brasileiras em particular, a busca de objetivos intermediá-
rios e, sobretudo, a elaboração de soluções positivas para os 
problemas nacionais.

É claro que um juízo como este não diz respeito apenas 
ao PCB. Ele incide sobre as concepções vanguardistas que 
levaram a esquerda para a luta armada nos anos 1960 e 1970. 
A questão está fora do seu âmbito de estudo, mas ele se refe-
re a isso, em nota, lembrando que outro momento realista 
da história do PC ocorreu na elaboração de uma política de 
frente popular de luta pela derrota política – e não derruba-
da, como pretendia a “esquerda revolucionária” – do regi-
me militar. Com um mínimo de esforço, a discussão destes 
dilemas fornece instrumentos para avaliar os da esquerda de 
hoje, ainda que a ganga da ilegalidade não pese mais sobre 
ela e a alternativa de instaurar de imediato uma nova socieda-
de, socialista, tenha entrado para o reino das utopias. 

Tenho plena consciência de que estas notas são esque-
máticas e nem de longe fazem jus à complexidade e à rique-
za do seu livro sobre o PCB e menos ainda ao conjunto do 
que Gildo nos legou. Elas são apenas testemunho de minha 
grande admiração por ele, amigo-irmão de quem espero, 
logo, sentir a saudade doce, em lugar do amargor da perda. 
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o Valor de UMa Geração

Marco Aurélio Nogueira

Vistas pelo ângulo das ideias e das formas de inserção 
reflexiva no mundo, as gerações nos ajudam a desvendar 
a vida.

Agregações particulares formam-se sem cessar, dando 
ordem e sentido ao tecido social. Muitas deixam pegadas 
e sulcos no tempo. Outras, em número menor, chegam a 
exercer influência tão poderosa que impossibilitam qual-
quer explicação totalizante que não as leve em conside-
ração. A geração de 1870 no Brasil, a do entre-guerras na 
Europa, a de 1968 no mundo, como sabemos, disseminaram 
estilos de viver e pensar, certos nódulos ideais, modos de se 
pôr na vida, fazer política, ir ao teatro ou ao cinema, organi-
zar uma biblioteca, fixar uma maneira de amar e constituir 
família. Fizeram história.

Com intensidade menor, sem potência para plasmar 
uma época, diferentes gerações de intelectuais respondem 
pelo trabalho de fornecer autoconsciência às sociedades, 
ajudá-las a se reconhecer como cultura, a se organizar como 
arte, filosofia e ciência, a se encontrar com a política, o Esta-
do, a escola. Se conseguirmos individualizá-las e compreen-
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dê-las, teremos acesso privilegiado a dimensões essenciais 
de uma experiência coletiva.

Gerações intelectuais são feitas de amizades e compa-
nheirismo, mas não só. São feitas também de instituições 
e pontos de referência, simbólicos e materiais. Por essa 
via, trazem consigo rusgas, atritos, disputas, às vezes dila-
cerantes. Amizades podem até se desfazer, mas as gerações 
seguem em frente, como se protegidas por uma rede oculta 
de pequenas e grandes cumplicidades que operam no sub-
terrâneo, ligando as agregações e cauterizando as feridas 
abertas pelos choques e golpes da vida.

Gerações intelectuais não são comunidades amorfas, 
desfibradas, insossas. São comunidades imperfeitas, forja-
das no fogo. São internamente diferenciadas, múltiplas e 
plurais, no sentido de que, nelas, nem todas as luzes bri-
lham ao mesmo tempo ou com a mesma intensidade. De 
algum modo, os representantes de uma geração dividem 
entre si o trabalho que estão fadados a fazer. Deixam o ar 
de sua graça, por isso, tanto pelo que é pensado e realizado 
por um ou outro de seus membros mais destacados, quan-
to pelo produto derivado do esforço menos perceptível do 
conjunto.

A morte abrupta, precoce e repentina de Gildo Mar-
çal Bezerra Brandão, ocorrida em 15 de fevereiro de 2010, 
abalou ao menos uma das gerações intelectuais que se 
lançaram no universo das ideias e da política no início da 
década de 1970, no Brasil. Tenho orgulho de pertencer a 
ela e de ter podido trilhar um longo trecho de estrada com 
ele. Conhecemo-nos em 1973, praticamente no mesmo 
momento inaugural: o início de uma carreira acadêmica, a 
descoberta do jornalismo, o encontro com a política, a for-
mação da identidade ideológica e das preferências intelec-
tuais. Nossos símbolos e pontos de referência logo se tor-
naram comuns: o marxismo, a esquerda, Lukács, Gramsci, 
Visconti, a USP, a Escola de Sociologia e Política, a Unesp a 
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Livraria e Editora Ciências Humanas, o PCB, a revista Temas 
de Ciências Humanas, o PCI, a Folha de S.Paulo, o jornal Voz 
da Unidade, o ensino, a pesquisa, a democracia, depois o 
Cedec, a revista Lua Nova, a Anpocs, a Revista Brasileira de 
Ciências Sociais.

Fizemos ou participamos de tantas coisas juntos que é 
no mínimo estranho que esteja eu aqui, sozinho, subscre-
vendo esse registro memorialístico em tom de homenagem 
póstuma.

Gildo foi, à sua maneira, um intelectual à moda antiga 
que soube se atualizar e se abrir para o mundo. “Antigo”, 
porque enciclopédico, avesso a especializações unilaterais. 
Adorava conversas e polêmicas, que lhe eram o sal da vida. 
Teve fases noctívagas extremas, boêmias, animadas por 
bares e reuniões, como todo bom intelectual que se preze. 
Transgrediu então todas as rotinas e todo manual de bom 
senso, o que pode ter contribuído para debilitar ainda mais 
seu organismo permanentemente fragilizado, mas que, cer-
tamente, o levou para as regiões etéreas do espírito e das 
utopias, a abraçar suas musas. Era “antigo”, também, pelo 
que condensava em si de politicidade: o reconhecimento 
do valor em si da política, seja como atividade e espaço asso-
ciados ao poder e à comunidade humana, seja como atitude 
diante dos outros, postura diante da vida, modo de ser inte-
lectual. Tudo o que fez de mais significativo como docen-
te, pesquisador, escritor, organizador cultural e homem de 
ideias foi uma tradução criativa dessa centralidade da polí-
tica nele mesmo.

Política feita de aproximações e reunião, mais que de 
disputas ou separação. Esforço para perfurar as grossas 
vigas da história. Tenacidade, paciência e fôlego. Pessimis-
mo da inteligência muitíssimo bem temperado com doses 
empolgantes de otimismo da vontade. Uma mente aberta, 
crítica, curiosa, propensa ao diálogo como razão última da 
convivência.
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Fez certamente, como todos, algumas escolhas erradas. 
Amargou períodos de baixas e dificuldades, correu o risco 
de permanecer perambulando pelas margens dos subsiste-
mas. Nunca o vi, porém, esmorecer ou reclamar. Sempre 
soube esperar um novo nascer do dia, circunstâncias mais 
favoráveis, outras oportunidades. Cresceu e avançou assim, 
quase em silêncio.

Sua geração – que é a minha e a de tantos outros que 
frequentam o Cedec, que leem ou lerão Lua Nova, que têm 
a política como valor – deixou pegadas na história brasilei-
ra. Sem cabotinismo (ah, como ele adorava essa palavra!) e 
sem falsas modéstias, ainda que também sem o devido reco-
nhecimento. Foi uma geração que viveu com intensidade. 
Experimentou de tudo, imaginou cenários épicos, abriu 
muitas sendas. Atracou-se com a resistência à ditadura e a 
transição democrática, com a luta armada e a luta eleito-
ral, jogou-se nos espaços da intransigência e da negociação, 
construiu instituições. Absorveu praticamente todos os influ-
xos dessa movimentação, combinados em maior ou menor 
medida com as ressonâncias e os desdobramentos de 1968, 
da Tchecoslováquia, do eurocomunismo, da cristalização da 
ideia de democracia como valor universal, das novas formas 
do movimento operário, da questão feminina, da reconstitu-
cionalização do país, do Muro de Berlim, do desaparecimen-
to dos partidos comunistas, da vida líquida e informacional. 
Não foi uma geração que se limitou a assistir a tais aconteci-
mentos portentosos. Pôde participar deles, interferir neles, 
protagonizá-los. Talvez por isso tenha ido tão longe e possa, 
hoje, proclamar sua personalidade geracional.

Por opções e armadilhas da vida, Gildo chegou rela-
tivamente tarde ao trabalho acadêmico mais sistemático. 
Entre 1973 e 1989, o jornalismo e a política o consumiram. 
Trabalhou na Folha com Cláudio Abramo, dirigiu o jornal 
comunista Voz da Unidade de 1980 a 1981, ajudou a editar o 
Diário do Grande ABC. Especialmente na Voz, com a contri-
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buição de um seleto grupo de colaboradores e companhei-
ros, viveu uma intensa aventura intelectual, de que pude ser 
testemunha e partícipe. Entregou-se a ela com um sentido 
de missão que jamais cedeu à tentação do fanatismo ou da 
prepotência e que buscou explorar ao máximo as oportu-
nidades que se abriam – mas que logo se fechariam – para 
uma reinvenção do comunismo, de sua cultura, de sua lin-
guagem, de sua forma de comunicação com a sociedade. 
Perdeu uma batalha, mas nenhuma guerra.

Incorporou-se então ao Departamento de Ciência Polí-
tica da USP em 1989, defendeu seu doutoramento em 1992, 
ficou na Universidade de Pittsburgh (EUA) entre 1995 e 
1997, defendeu a livre-docência em 2004 e pavimentou 
uma carreira que culminaria, em março de 2010, com as 
provas que iriam consagrá-lo professor titular. Seu percurso 
em vinte anos foi digno de respeito e admiração. Entregou-
se de corpo e alma ao ensino e à pesquisa. Deu aulas, orien-
tou, formou discípulos e companheiros de ideias, ajudou a 
estruturar e a impregnar de sentido os ambientes em que 
trabalhou. Permaneceu duas gestões (4 anos) como diri-
gente da Anpocs e editor da Revista Brasileira de Ciências 
Sociais. Sua livre-docência, Linhagens do pensamento político 
brasileiro, converteu-se não só num livro maravilhoso, em 
2008, como também deu origem a uma linha de pesquisa 
que cresceu em importância, ultrapassou a USP, para desa-
guar no Cedec, onde está agora, com todas as suas promes-
sas e possibilidades.

Seu primeiro livro, A esquerda positiva. As duas almas do 
Partido Comunista. 1920-1964, publicado em 1992, ajudou 
centenas de pessoas – militantes, dirigentes, analistas, pes-
quisadores – a rever a história e o significado dos comunis-
tas na política e na cultura nacionais, que Gildo conhecia 
por dentro, por experiência própria. O partido clandestino 
que jamais desistiu da busca da legalidade mas que, para-
doxalmente, alma dilacerada, pareceu ter-se deixado levar 
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mais por seus momentos de reclusão e fechamento do que 
pelo ar puro que pôde respirar, num processo que forjou 
mentalidades, personalidades, taras, virtudes, estilos, visões 
do mundo. E terminou por aprisionar o PCB numa dupli-
cidade que o atravancou inexoravelmente: partido positivo, 
interessado generosamente no encontro de soluções realis-
tas para o país, misturado com restos duradouros de par-
tido-seita, impermeável à crítica, à diferença, à renovação. 
Ao final, um patrimônio duramente acumulado se desper-
diçou. Sua lenta e progressiva derivação para a margem da 
vida foi um epitáfio doloroso.

Mas não necessariamente para a geração político-inte-
lectual de que fez parte Gildo Marçal. A parte mais expres-
siva dela soube se atualizar, seguir adiante, escapar daquele 
círculo de fogo em que havia apostado parte da vida. Foi 
em frente com um acumulado de experiências, um modo 
de ver as coisas, um jeito de fazer política, uma linhagem de 
pensamento. Marcas do tempo, cicatrizes, cacoetes, léxico 
particular, um cadinho que identifica.

Há legados nessa história. Coletivos e particulares. 
Cada um cavou também sua trincheira pessoal, alargou-a e 
consolidou-a com o passar dos anos, bebeu outras águas e 
elixires, frequentou outras tribos e lugares, cultuou, quem 
sabe, outros deuses. Nada se perdeu.

Gildo Marçal Brandão deixou-nos mais que uma obra 
no sentido formal da expressão. Deixou-nos um exemplo 
de conduta intelectual, de dedicação e celebração da vida, 
sabedor que era da sua temporalidade e, ao final, da sua 
finitude. É uma herança múltipla, composta de filhos, pes-
soas, amigos, ideias, gestos e atitudes. Por isso mesmo, desti-
nada a se reproduzir.
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o Gildo QUe ConHeCi

Marcelo Ridenti

Era sabido que Gildo poderia partir a qualquer momento, 
dados seus problemas de saúde. Mas ele já havia escapado 
de tantas, e lidava tão bem com isso, que até parecia imor-
tal. E não deixa de ser, pelo menos enquanto vivermos, às 
muitas pessoas que o queriam bem. Agora mesmo, tenho a 
impressão de que ele está a meu lado, com seu jeito acolhe-
dor e amigo. Era muito gostoso encontrar com ele e falar 
de projetos, pois, invariavelmente, dava uma opinião lúci-
da e um incentivo caloroso. Ele não precisava diminuir os 
outros para se valorizar. Gostava de ver os colegas e amigos 
realizarem seus projetos. Um bom companheiro, no senti-
do forte do termo.

A vida afasta e aproxima as pessoas, geralmente em 
função de determinadas circunstâncias, interesses comuns, 
trabalho, crenças ou sabe-se lá que mistério. Conheci Gildo 
Marçal Brandão numa reunião da Anpocs, quase perdida 
na memória, em Águas de São Pedro, na segunda metade 
dos anos 1980. Nossa amizade seria marcada pela ligação 
com essa instituição, em dois momentos. O primeiro iria até 
1993, no Grupo de Trabalho (GT) Partidos e Movimentos de 
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Esquerda. O segundo, mais intenso, em nossa gestão à frente 
da entidade por quatro anos, a partir de outubro de 2004. 

Ninguém que participou se esquece dos acalorados 
debates com os colegas estudiosos da esquerda brasileira 
que integravam nosso GT, ao qual me integrei em 1985, e 
Gildo um ou dois anos depois. Faziam parte intelectuais, 
como Marco Aurélio Garcia, João Quartim de Moraes, 
Daniel Aarão Reis, Carlos Nelson Coutinho, Celso Frede-
rico, Ricardo Antunes, João Roberto Martins, Michel Zai-
dan, Osvaldo Coggiola, Rubens Pinto Lyra, Antônio Albino 
Rubim, Sílvio Frank Alem, entre outros. Naquele tempo, 
Gildo preparava sua tese sobre o Partido Comunista e eu, 
a minha sobre a esquerda armada, podendo nos beneficiar 
das críticas do grupo. Ele era professor da PUC na ocasião, 
indo logo em seguida para a USP, como cientista político. 
Eu era mais jovem e começava a carreira de sociólogo na 
Universidade de Londrina, antes de ir para a Unesp de Ara-
raquara e, mais tarde, para a Unicamp. 

Um belo dia, em 1994, a direção da Anpocs não selecio-
nou o programa do GT para seu encontro anual (a seleção 
passava a ocorrer periodicamente, com o objetivo de não 
cristalizar grupos e de renovar a instituição). Estavam em 
baixa no mercado acadêmico os estudos como aqueles rea-
lizados pelo nosso GT, no contexto mais amplo da derrota 
do chamado “socialismo real” – mesmo que quase ninguém 
do GT se identificasse com ele, embora fosse um dos gru-
pos mais ativos da entidade. Provavelmente, o GT poderia 
ser selecionado em anos seguintes, mas a maioria do gru-
po resolveu dar as costas à Anpocs. Poucos, como Gildo e 
eu, pensavam que teria valido a pena insistir, sabendo que a 
roda do tempo e da fortuna não para. Só não imaginávamos 
que ela virasse tanto, a ponto de nos conduzir à direção da 
entidade uma década depois.

No período que separa o encerramento das atividades 
do GT e nossa administração na Anpocs, conversei com o 
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Gildo esporadicamente. O encontro mais marcante foi em 
Pittsburgh, onde passamos um dia juntos em outubro de 
1995. Ele morava lá com a Simone e os filhos para realizar 
um pós-doutorado, enquanto eu estava de passagem para 
um seminário. 

Tínhamos amigos comuns, como Elide Rugai Bastos, 
minha colega de departamento na Unicamp. No começo 
dos anos 2000, ela ocupava a secretaria adjunta da Anpocs. 
A secretária executiva era Maria Arminda Nascimento Arru-
da, também nossa amiga. Até hoje não entendi bem como 
se deu o processo de sucessão, exceto que houve algum tipo 
de impasse que levou a convocar colegas menos enfronha-
dos no dia a dia da entidade, que fossem ao mesmo tempo 
confiáveis e em condições de levar adiante o trabalho de 
abertura que a gestão anterior iniciara.

Um acordo definiu a candidatura de Gabriel Cohn à 
presidência da Anpocs, de Gildo à secretaria adjunta, além 
da minha à secretaria executiva. Pronto, estava dada a cir-
cunstância objetiva que me aproximaria de Gildo nova-
mente. A presença de Gabriel na presidência era funda-
mental para legitimar nossa chapa, num momento em que 
se antevia certa dificuldade para chegar ao consenso que 
normalmente caracteriza as sucessões na Anpocs, e que foi 
garantido em grande parte devido ao reconhecimento da 
comunidade de cientistas sociais pelo trabalho de Gabriel 
Cohn, colega de departamento de Gildo, e que havia sido 
meu professor. 

Trabalhamos juntos por dois anos, os três afinados. Eu 
brincava com o Gildo, dizendo que me sentia parceiro de 
Don Quixote e Sancho Pança, equilibrando-me entre os 
dois. Ele ria e não levava a mal, pois sabia que eu admiro 
muito tanto o personagem Sancho como o Quixote, ambos 
presentes em todos nós. 

Gildo também tinha seu lado quixotesco, como não? 
Ele se revelava na vida pessoal pela enorme vontade e ale-
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gria de viver, não se deixava acabrunhar pelos limites de saú-
de. Política e academicamente, gostava de medir cada passo 
para que não fosse maior que a perna, avaliar cada medida, 
calcular todos os prós e contras, as repercussões, os custos e 
benefícios de cada ação. Mas gostava de pensar grande, por 
exemplo, projetava que nossa gestão tinha de ser marcante, 
a partir de uma receita simples: abrigar todos os grupos, 
temas e correntes de pensamento, não excluir ninguém 
por qualquer tipo de preconceito intelectual, responder ao 
crescimento e às mudanças nas ciências sociais brasileiras, 
sem, contudo, perder a marca de excelência acadêmica da 
Anpocs, em geral, e da Revista Brasileira de Ciências Sociais 
(RBCS), em particular; afinal, ele seria seu editor. Não me 
sinto à vontade para elogiar a atuação do Gildo na Anpocs, 
pois fizemos o trabalho tão integradamente que isso seria 
constrangedor.

Nossa responsabilidade ao assumir a direção da Anpocs 
era grande, quer porque precisávamos manter a qualida-
de da gestão anterior, quer porque havia uma situação de 
impasse, quer porque ambos éramos identificados como de 
esquerda, na tradição intelectual marxista. Muita gente pen-
sa que a esquerda é boa para criticar e ruim para adminis-
trar, seria preciso mostrar que isso não passa de um chavão. 
Para mim, esse último aspecto pesava menos, pois me inte-
grei a essa tradição nos bancos do curso de Ciências Sociais 
da USP no fim dos anos 1970. 

A questão era mais complicada para Gildo, pois ele tive-
ra uma militância intelectual expressiva fora da academia, 
no Partido Comunista. Sua atuação marcou época no jornal 
Voz da Unidade e na revista Temas em Ciências Humanas. Ou 
seja, além de ser identificado como herdeiro de uma tra-
dição intelectual considerada por muitos ultrapassada, ele 
tinha de se debater com a dificuldade de aceitação no meio 
acadêmico, devido a seu passado comunista, que fazia dele, 
para alguns, um estranho no ninho.
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Mais de uma vez Gildo me disse que via em jovens e 
bons estudantes alguma propensão para aproximar-se da 
tradição marxista de pensamento, mas preferiam não fazê-
-lo, temendo estreitar os horizontes de carreira. Eu ponde-
rava que talvez isso fosse mais sensível no cotidiano dele na 
USP do que no meu na Unicamp. Ademais, nós dois éramos 
contraexemplos. Mas é inegável que o estigma existe.

Lembrando os tempos do PCB, Gildo me contava como 
era cruel a luta política interna, que levava à ruptura de 
laços pessoais, não raro por questões que, atualmente, pare-
cem pequenas. Dizia também que, hoje, poderíamos ser 
mais úteis como intelectuais independentes do que orga-
nizados em algum partido. Desprezava o marxismo vulgar. 
Irritava-se com o que lhe parecia esquerdismo irresponsável. 
Não achava produtivo fazer mesas e seminários acadêmicos 
compostos por intelectuais com pensamento semelhante. 
Adorava o debate e a pluralidade de opiniões. Buscava ser 
isento e dar vez e voz a todos. 

Gildo tinha clareza de quem eram seus adversários no 
meio universitário; não obstante, tratava-os com respeito 
e cortesia, sem boicotá-los. Não sei se jogava xadrez, mas 
na vida acadêmica sabia avaliar os movimentos de todas as 
peças, posicionando as suas da melhor forma no centro do 
tabuleiro. Era mais afirmativo que negativo, democrático, 
talvez um exemplo vivo do que chamou em seus trabalhos 
de “esquerda positiva”, recuperando o termo de San Tiago 
Dantas do começo dos anos 1960, no sentido de que é preci-
so ter proposições afirmativas para atuar dentro da ordem, 
não apenas recusá-la.

Ainda não avaliei em que medida concordo com as aná-
lises que Gildo desenvolveu em seus trabalhos. Pergunto-
me, por exemplo, até que ponto pode-se fazer um corte 
nítido entre uma esquerda positiva e outra negativa; ade-
mais, positiva e negativa em relação a quê? Em todo caso, 
gosto de sua formulação de que o PCB esboçou a “cons-
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trução de uma (contra)elite de corte nacional”.1 Tínhamos 
afinidades, dentro da mesma família intelectual e política, 
mas também diferenças, até geracionais. Claro que sempre 
apostamos nas afinidades, condição para qualquer trabalho 
coletivo.

Voltando a nosso cotidiano na Anpocs, as coisas cami-
nharam bem na primeira gestão e viriam a continuar assim 
na segunda, agora com Ruben Oliven como presidente. 
Rapidamente nos tornamos amigos e irmanados nos mes-
mos objetivos. Quando Ruben passava por São Paulo, ou 
em Caxambu, conversávamos horas e tomávamos algum 
vinho que o Gildo escolhia, por vezes na casa dele, sempre 
acolhedora. Falávamos dos planos para a Anpocs, da bus-
ca de financiamento (que senso prático e de iniciativa o 
Ruben tem!), e ainda de outras coisas boas da vida. No fim 
da gestão, organizamos um livro cujo espírito expressa nos-
sas convicções democráticas comuns.2 

Gildo estava cada vez mais à vontade. Ano a ano, na noi-
te do último dia do encontro da Anpocs, ele podia ser visto 
de sorriso aberto no Hotel Glória em Caxambu, comemo-
rando o que considerava ser um sucesso. Ele sempre me 
dizia à beira da piscina: “Ótimo!”. Eu adorava, mas respon-
dia que ele era suspeito, que ainda tínhamos muito trabalho 
pela frente. Depois de quatro anos de diretoria e à frente 
da RBCS, parecia sentir-se academicamente reconhecido. A 
coordenação de um projeto temático apoiado pela Fapesp 
e seu concurso para professor titular, marcado para março, 
completariam o quadro. Não dava mais para ser considera-
do um estranho no ninho.

A repercussão pública da morte de Gildo foi significati-
va. Ouvi comentários a respeito no rádio, quando me dirigia 

1 BRANDãO, G. M., A esquerda positiva: as duas almas do Partido Comunista, 
1920/1964. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 234.
2 OLIVEN, R. G.; BRANDãO, G. M.; RIDENTI, M. (org.). A Constituição de 1988 na 
vida brasileira. São Paulo: Hucitec/Anpocs, 2008.
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ao velório, li a notícia no jornal, sem procurar. Ouvi lamen-
tos de tantos amigos e colegas. Será que teria sido assim 
para algum acadêmico sisudo, ensimesmado, que menos-
preza os outros, pensando apenas na própria carreira, por 
mais brilhante que seja? Gildo foi uma grande pessoa, um 
intelectual expressivo e um homem consciente da dimen-
são pública de sua atividade, fosse atuando no PCB ou, mais 
tarde, na Universidade.

Adeus, Gildo. Não vamos mais ouvir a pronúncia ines-
quecível da palavra que você gostava de repetir com sinceri-
dade e empolgação contagiante, ao receber uma boa notí-
cia ou proposta: “ótimo!”

Companheiro Gildo, seu coração era grande e sua alma 
nunca foi pequena. Viver valeu a pena!
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MUdançaS da inSerção BraSileira  

na aMÉriCa laTina 

Tullo Vigevani 
Haroldo Ramanzini Júnior 

introdução
O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos políticos 
e econômicos internacionais que influenciam as posições 
brasileiras em relação aos processos de integração regional 
na América do Sul, principalmente o Mercosul, desde o 
final dos anos oitenta. Desde 1985 a integração no Cone Sul 
conviveu com diferentes ambientes externos, evoluindo de 
tentativas desenvolvimentistas para formas de regionalismo 
aberto, inseridas num clima internacional de regimes libe-
rais e, nos dias de hoje, para tentativas de desenvolvimento, 
com algum grau de equidade, sem volta ao protecionismo. 
Serão identificados aqui os elementos de continuidade e de 
mudança no comportamento brasileiro – governo, empre-
sários e sociedade civil – em relação ao Mercosul e à inte-
gração, com base na hipótese de que as transformações do 
cenário mundial influenciaram as posturas desses atores. 
Portanto, partimos do pressuposto de que as atitudes das 
elites se combinaram com as mudanças objetivas ocorridas 
no cenário econômico e político mundial desde o perí-
odo 1980-1988 até os dias de hoje. Referindo-se ao perío-
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do Alfonsín-Sarney, particularmente aos anos 1985 a 1988, 
Camargo afirma: 

“já no que se refere aos empresários brasileiros, a atitude 
era de relativa indiferença, na medida em que os êxitos 
comerciais dos anos anteriores permitiam esperar maior 
penetração de seus produtos nas economias desenvolvidas, 
sobretudo nos Estados Unidos” (Camargo, 2000, p. 160). 

Portanto, podemos identificar que temas da década de 
2000 têm raízes longínquas.

As posições do Estado em relação ao processo de inte-
gração do Cone Sul foram e estão relacionadas a um real 
interesse pela integração, mas esse interesse não está des-
vinculado do objetivo de garantir melhores condições de 
inserção em outras arenas internacionais. Em certa medida, 
algumas das ambiguidades brasileiras em relação ao Merco-
sul relacionam-se com os dilemas e as contradições do mun-
do pós-Guerra Fria, marcado por tensões entre tentativas 
de hegemonia e movimentos de descompressão sistêmica. 
Ao contrário dos países desenvolvidos, cujos recursos de 
poder econômico e militar lhes garantem influência inter-
nacional, ainda que com riscos potenciais de over extension, 
a projeção externa do Brasil é perseguida mediante inten-
sa participação, ainda que com diferentes estratégias, nos 
foros políticos e econômicos, regionais e multilaterais. Essa 
participação se prende, por um lado, à busca de preserva-
ção do país ante os riscos de vulnerabilidade e, por outro, 
à tentativa de aumentar o próprio poder, o que Pinheiro 
(2004) chama de “institucionalismo pragmático”. Sendo 
essa busca comum para qualquer Estado, no caso brasileiro 
ela implica posicionar-se em diferentes tabuleiros, globais 
e/ou regionais, com diferentes posturas.

Argumentaremos que transformações ocorridas no 
sistema internacional, que não se apresentavam como 
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cenários previsíveis antes dos anos noventa, influenciaram 
decisivamente a percepção que o Brasil atribui à integra-
ção regional. Dentre elas, cabe destacar: 1) o processo de 
intensificação do unilateralismo norte-americano na pri-
meira década do século XXI; 2) o impacto da ascensão da 
China; 3) a valorização das commodities agrícolas a partir de 
2003, ao menos até a crise financeira e econômica iniciada 
no segundo semestre de 2008; 4) a reestruturação dos eixos 
de desenvolvimento mundial, em particular o papel da 
Índia, Rússia e África do Sul; 5) o crescimento dos fluxos de 
comércio para países que até 1990 não eram relevantes para 
o Brasil; 6) o papel atribuído pelo Brasil às negociações eco-
nômicas multilaterais, inclusive na fase imediatamente pos-
terior à crise de 2008, evidenciado pela participação ativa 
do país no G-20 financeiro.

No mundo pós-Guerra Fria, a atuação internacional 
do Brasil não se estrutura, como até então, no contexto de 
uma articulação polarizada do sistema internacional; ela 
ocorre a despeito da incerteza do cenário internacional 
contemporâneo, e visa atenuar as vulnerabilidades e forta-
lecer as oportunidades do país. Esses objetivos permitem 
compreender como se evoluiu, por exemplo, para a ideia 
de ampliação do Mercosul e para a União das Nações Sul-
Americanas (Unasul). Efetivando uma estratégia presente 
desde a segunda metade dos anos 1980, no início dos anos 
1990, o Brasil redirecionou sua atuação internacional bus-
cando fortalecer sua posição diante dos novos desafios, par-
ticularmente aqueles definidos pela tendência à formação 
de blocos regionais. Desde seu surgimento, o Mercosul foi 
considerado como base da estratégia de inserção interna-
cional do Brasil. Apesar disso, conforme veremos, parece 
haver certa tensão entre as necessidades estruturais da inte-
gração e as atitudes e posições de importantes atores sociais 
e governamentais do Brasil. De outra parte, com o objetivo 
de evitar a adesão a arranjos que possam limitar as futuras 
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opções do país, observa-se que há certa convergência, ainda 
que baseada em motivações diferentes, entre setores ligados 
à perspectiva nacional-desenvolvimentista e aqueles ligados 
à tradição liberal. Esse entendimento tem um impacto dire-
to nas posições brasileiras em relação à integração.

A estrutura do Mercosul, tal como construída de 1991 
até hoje (2009), parece atender aos interesses das elites bra-
sileiras. Esse formato de integração é adequado para dar a 
sustentação considerada possível, ou a liberdade desejada, 
às ações internacionais do país na Organização Mundial do 
Comércio (OMC), nas relações com os Estados Unidos e 
com a União Europeia e nos Gs-20 financeiro e comercial. 
Ele possibilita ao país ter relativa independência frente aos 
constrangimentos de uma União Alfandegária ou de um 
Mercado Comum apoiados em maiores níveis de institu-
cionalização. Uma variável importante que pauta o posicio-
namento brasileiro em relação à integração regional são as 
mudanças na geografia econômica internacional.

As dificuldades para o crescimento relativo do comér-
cio e da integração regional, no Mercosul e na América do 
Sul – a despeito de alguns avanços ocorridos na integração 
energética, ainda que contrastados – mostram que persis-
tem razões econômicas estruturais que vêm comprometen-
do esse processo. No entanto, há mudanças significativas no 
cenário externo, que o governo brasileiro e as elites pare-
cem levar em consideração. Uma delas foi o crescimento da 
economia mundial, a partir de 2001 até 2008, com destaque 
para o papel da China, e que levou setores empresariais e 
grupos importantes no governo a reorientar o foco de seus 
interesses. Ainda que mantida a ênfase política na integra-
ção, ela teve seu significado proporcionalmente reduzido. 
O aumento do preço das commodities, inclusive do petróleo e 
do gás, bem como a liquidez observada no sistema financei-
ro, nos primeiros anos do século XXI, colaboraram para o 
aumento das exportações, não só do Brasil, mas também dos 
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outros países da região. Ainda que não tenha contribuído 
para o esforço de complementaridade produtiva e comer-
cial regional, o bom momento internacional foi importante 
para que os países mantivessem suas economias razoavel-
mente estáveis. A recessão nos países centrais, iniciada em 
2008, poderia sugerir um novo ciclo favorável à integração 
na América do Sul, exatamente pela contração dos merca-
dos dos países centrais. No momento em que escrevemos, 
não é possível afirmar que esse caminho seja provável. O 
Brasil concentra energias nas negociações multilaterais em 
curso, visando à reorganização do sistema financeiro e eco-
nômico internacional; busca-se assim o fortalecimento do 
papel das grandes economias emergentes. Nesse processo, 
o Mercosul e os países da região não surgem como variáveis 
importantes. Na reunião entre os ministros da Economia e 
do Exterior, os presidentes dos Bancos Centrais e os países 
do Mercosul ampliado, realizada em Brasília em 27 de outu-
bro de 2008, não se chegou a conclusões conjuntas. 

“O chanceler brasileiro, Celso Amorim, esclareceu que do 
encontro se poderia esperar um comunicado conjunto, mas 
seguramente não se produziriam medidas coordenadas para 
enfrentar a crise” (Clarín, 2008a).

As relações Argentina-Brasil, que têm um papel central 
para os dois países, continuam importantes nos dias atuais, 
mas passam a ser vistas como tendo menor peso relativo. A 
estrutura produtiva não corresponde a economias que bus-
cam complementaridade; o peso que os produtos primários 
têm nos dois países e o papel que as elites políticas nacionais 
projetam para a própria inserção internacional são elemen-
tos que colocam obstáculos significativos para a articulação 
bilateral. Entretanto, a necessidade objetiva de integração 
da infraestrutura, algum impulso pela integração produtiva 
e a tendência a convergências políticas poderiam recolocar 
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a questão do crescimento compartilhado num cenário de 
revigoramento das relações regionais.

No Cone Sul, e na América do Sul, a desilusão com 
a crença fundamentalista de que o mercado seria o ins-
trumento de superação da pobreza abriu caminho para a 
emergência ao governo dos países da região de dirigen-
tes políticos que, ao criticarem aquela crença e o sistema 
internacional a ela relacionado, buscam revigorar o papel 
do Estado. A crise sistêmica desencadeada com colapso do 
Lehman Brothers fortalece um novo consenso: o reconhe-
cimento de que cabe ao Estado projetar políticas de desen-
volvimento. Um projeto de integração regional exige ações 
que o mercado não realiza. Como analisaremos a seguir, a 
história recente da integração, particularmente de Argen-
tina e Brasil, mas também de Paraguai e Uruguai, indica 
que as ações dos Estados ainda se voltam para soluções par-
ticulares, não integradas. Por exemplo, o uso dos recursos 
energéticos comuns e os contenciosos a ele relacionados, 
Itaipu e gás da Bolívia, e o conflito entre Argentina e Uru-
guai sobre a empresa de celulose Botnia, no qual aparecem 
como contrapostos interesses de preservação ambiental e 
de desenvolvimento. A crise financeira e econômica, a par-
tir de 2008, parece oferecer oportunidades para o fortaleci-
mento da integração; no entanto, não há qualquer certeza 
sobre esse caminho.

As ações visando à cooperação não parecem ser sufi-
cientes para neutralizar as debilidades estruturais dos paí-
ses, ou para inserir a dinâmica regional nas agendas das 
políticas domésticas. Na integração regional entre países 
pobres, é difícil a construção de políticas compensatórias 
que facilitem a adesão social a um bloco regional. Num con-
texto político internacional em mudança – e agora de crise 
econômica –, a existência de governos que têm afinidades 
genéricas não tem sido suficiente para aprofundar as políti-
cas de integração.
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A intensificação do unilateralismo norte-americano na 
administração W. Bush (2001-2008) não teve como resul-
tado o fortalecimento da integração no Cone Sul. No caso 
do Brasil, os governos Cardoso e Lula da Silva, particular-
mente este último, buscaram reagir ao unilateralismo ado-
tando políticas ativas de articulação internacional voltadas 
aos grandes países emergentes. No caso da China, como 
examinaremos, foram de grande significado as potenciali-
dades comerciais existentes entre os dois países. Quanto à 
Rússia, Índia e África do Sul, juntamente com a busca de 
cooperação econômica e comercial, foram também rele-
vantes os aspectos propriamente políticos. Também foram 
dedicados grandes esforços em direção à União Europeia, 
Japão, Oriente Médio e África. O Mercosul, mesmo sendo 
considerado – até por se tratar de uma união alfandegária 
– o núcleo vital da ação do país, não foi adequadamente 
mobilizado para o objetivo de contribuir para o multilatera-
lismo. Na percepção brasileira, evidenciada em foros inter-
nacionais como a ONU, a OMC, o G-20 comercial, a capaci-
dade nacional é considerada mais decisiva e apta a produzir 
resultados debilitadores do unilateralismo.

Brasil e Mercosul: modificações e permanências
No século XXI, a inserção externa do Brasil ocorre num con-
texto em que não são claros os parâmetros, em razão das pro-
fundas mudanças em curso; esse movimento atinge todos os 
Estados, e a reação frente a ele tem especificidades. A centra-
lidade norte-americana está em questão (UNESP, Unicamp, 
PUC/SP, Cedec, 2006), e essa situação tem implicações para 
a política brasileira, em particular no que se refere às posi-
ções do Brasil no Mercosul. Nesta seção do trabalho, será 
feito um breve balanço do desenvolvimento do Mercosul e 
discutidas as modificações e permanências nas posições do 
Brasil em relação ao bloco, considerando os fatores domésti-
cos e internacionais que pautaram suas posições.
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Durante boa parte do período das chamadas “polarida-
des definidas”, ou seja, da Guerra Fria (1946-1989), as posi-
ções internacionais do Brasil foram em geral resistentes à 
consolidação de instituições e de regimes internacionais, 
por considerar que congelariam a hierarquia de poder 
existente. Um dos formuladores dessas posições foi Araújo 
Castro (1982). A partir da década de 1980, no bojo da crise 
da dívida externa, da alta inflação e da estagnação econô-
mica, acentuou-se o debate em parte das elites brasileiras 
no sentido de repensar o modelo de desenvolvimento eco-
nômico do país. No final da década de 1980 e no início dos 
anos 1990, ganhou força a percepção de que o Brasil deve-
ria ter uma postura mais participativa em relação às gran-
des questões internacionais. O caminho encontrado pelos 
formuladores da política externa brasileira para garantir 
maior inserção internacional no mundo pós-Guerra Fria 
foi a busca de maior participação em organizações e regi-
mes internacionais e a adoção de iniciativas visando à inte-
gração regional.

Segundo formulação de alguns diplomatas e intelec-
tuais, passa a vigorar o conceito de autonomia pela par-
ticipação, em contraposição à noção de autonomia pela 
distância, operada pela diplomacia brasileira durante o 
período da bipolaridade (Fonseca Jr., 1998). Com o fim da 
Guerra Fria – na verdade até hoje –, a América do Sul pas-
sa a ser vista como tendo menor importância estratégica 
para as grandes potências, em particular para os Estados 
Unidos (Ayerbe, 2002). Na perspectiva brasileira, para par-
te de suas elites, algumas delas na burocracia do Estado, 
outras no ramo empresarial, a integração com a Argen-
tina projetava duplo significado. A partir de 1988, para a 
burocracia econômica, essa integração deveria funcionar 
como mecanismo para a abertura comercial e para a libe-
ralização. Para a esfera diplomática, vislumbrava-se o bloco 
como plataforma capaz de adicionar poder na barganha 
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internacional. Havia um entendimento entre os países da 
região de que, no novo contexto internacional, atuando 
de forma conjunta, poder-se-ia aumentar o peso relativo 
de cada país.

Na análise dos fundamentos da política externa bra-
sileira têm relevância dois conceitos: autonomia e univer-
salismo, que servem para explicar parte dos rumos e das 
estratégias de diálogo do Brasil com o mundo. A tradição e 
a retórica visam buscar a reafirmação desses conceitos social 
e historicamente construídos e inserem-se no conjunto de 
percepções subjetivas que informam, em alguma medida, 
as ações dos atores políticos. Estão nos quadros cognitivos 
que influenciam a diplomacia brasileira e corroboram a sua 
retórica de tradição e continuidade.

Na percepção de alguns dos formuladores de política 
exterior, a ideia de universalismo está associada às próprias 
características geográficas, étnicas e culturais do país. Ela 
representaria, segundo Lafer (2004), a pluralidade dos 
interesses do Estado e da sociedade, as afinidades históri-
cas e políticas e simbolizaria a preocupação em diversificar 
ao máximo as relações externas do país e em pluralizar, 
ampliar e dilatar os canais de diálogo com o mundo. Na 
ótica comercial, a ideia de universalismo é sintetizada pelo 
termo global trader, já que o país tem intercâmbio com uma 
pluralidade considerável de países, não restringindo sua 
pauta mercantil a regiões específicas e limitadas (Barbosa e 
César, 1994, p. 307). Já o conceito de autonomia refere-se à 
tentativa constante de manutenção da capacidade de influ-
ência e escolha no sistema internacional (Mariano, 2007). 
Na visão de Mello (2000), a continuidade dos paradigmas 
históricos da política externa brasileira – autonomia e uni-
versalismo – expressar-se-ia, exatamente, na política regio-
nal. Parece correto considerarmos também que mudanças 
internacionais e/ou domésticas podem alterar o significado 
dos conceitos orientadores da ação externa.
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No momento da aproximação Brasil-Argentina, em 
meados dos anos 1980, houve uma superposição entre a 
ideia da integração regional, a aliança com a Argentina e a 
preservação dos valores do universalismo e da autonomia. 
O regionalismo não diminuiria, mas reforçaria o paradigma 
universalista de inserção internacional do Brasil. Foi impor-
tante para o processo de integração Brasil-Argentina e, pos-
teriormente, para a inclusão do Paraguai e do Uruguai, a 
percepção do risco de isolamento como consequência do 
fim da Guerra Fria (Moreira, 1989) e o reconhecimento de 
que as debilidades internas dos países enfraqueceriam suas 
posições externas. Neste sentido, Onuki (1996) argumenta 
que a criação do Mercosul representou a tentativa de refor-
mular os interesses estratégicos dos países do Cone Sul, 
num contexto internacional em transformação.

O início da integração com a Argentina (Declaração 
de Iguaçu, novembro 1985; Programa de Integração e 
Cooperação Econômica – PICE, julho 1986 e os 24 Proto-
colos decorrentes; Tratado de Integração, Cooperação e 
Desenvolvimento, novembro 1988) correspondeu a uma 
lógica desenvolvimentista que visava estimular a emulação 
empresarial, para a modernização e a inserção competitiva 
no sistema econômico internacional. Contudo, a partir do 
governo de Collor de Mello, no Brasil, e de Carlos Menem, 
na Argentina, no bojo de um movimento internacional 
de reformas liberalizantes em diversos países da periferia, 
ocorre uma mudança no perfil da integração, com maior 
predomínio do tema da abertura dos mercados nacionais, 
em relativo detrimento da discussão de outros aspectos 
importantes, principalmente das questões institucionais. 
Com o decorrer do tempo, observa-se a gradual perda de 
importância do tema do desenvolvimento no âmbito inte-
gracionista e, ao mesmo tempo, a crescente importância 
atribuída ao tema dos fluxos comerciais (Mariano, 2000). 
Como veremos, por conta do enfraquecimento dos mode-
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los econômicos neoliberais nos países da região, visível a 
partir de 2000, acentuando-se com a crise financeira e eco-
nômica de 2008, há sinais de modificação nessa tendência. 
Pode ressurgir novamente, ainda que com dificuldades, a 
perspectiva de que o desenvolvimento é favorecido pela 
integração. Na VII Reunião Extraordinária do Conselho 
do Mercosul, à qual fizemos referência, e que não produ-
ziu resultados concretos frente à crise, o ministro Amorim 
declarou que “a solução para a crise é mais integração, 
mais comércio, menos subsídio e menos distorção” (Gazeta 
Mercantil, 2008c).

Com a desvalorização do real em 1999 e a posterior 
recessão Argentina em 2001, o Mercosul evidencia uma cri-
se cujos desdobramentos não eram e ainda não são claros. 
Além dos elementos conjunturais, que se expressam por 
seguidos contenciosos comerciais e políticos, e da ausência 
de mecanismos institucionais regionais que busquem garan-
tir a dinâmica da integração, questões estruturais, relativas 
às economias dos países envolvidos e a valores enraizados 
nos Estados e nas sociedades, devem também ser considera-
das na busca de explicações consistentes.

A partir de 1996 e 1997, período em que se conju-
garam problemas comerciais específicos e significativos 
desentendimentos sobre a inserção internacional, ganham 
peso os setores que, na Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), na Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), nas entidades representativas do agribusiness, 
entre altos funcionários e na imprensa, têm a percepção 
de que o Mercosul estreitaria a capacidade universalista 
do Brasil. Naquele momento, colaboraram para a inflexão 
do papel da integração o avanço das negociações para a 
criação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca), as 
negociações para o início de uma nova Rodada de nego-
ciações na OMC e o começo da discussão, que depois se 
fortaleceu, sobre o papel dos Brics (Brasil, Rússia, Índia 
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e China). Essas negociações ou orientações não deveriam 
necessariamente enfraquecer o Mercosul, mas isso acabou 
acontecendo, pois a ideia da integração não chegou a ser 
assimilada com a devida profundidade pelo conjunto das 
elites brasileiras.

Em parte da sociedade brasileira há um interesse 
reduzido e, em alguns casos, abertamente contrário ao 
Mercosul e ao seu possível aprofundamento. Por exem-
plo, o encontro realizado em novembro de 2004, que reu-
niu empresários de diversos segmentos e entidades como 
Fiesp, Abicalçados (Associação Brasileira dos Fabricantes 
de Calçados), Eletros (Associação Nacional dos Fabrican-
tes de Produtos Eletroeletrônicos) e Associação Brasileira 
de Comércio Exterior (AEB), revelou ser razoável a opo-
sição ao bloco regional. As discussões giraram em torno 
da ideia da defesa de um passo atrás em relação ao Merco-
sul: no meio empresarial, discute-se sobre a necessidade de 
retroceder de uma união alfandegária, considerada imper-
feita, para uma área de livre comércio. Segundo o grupo 
reunido, o Mercosul seria uma âncora que aprisionaria o 
Brasil nas negociações internacionais, dificultando acordos 
bilaterais com os Estados Unidos e a União Europeia (Valor 
Econômico, 2004). As análises que resultam das preocupa-
ções de parcela dos empresários confirmam a tendência 
de redução do significado da integração para o Brasil e do 
papel que o Mercosul tem para a política exterior e como 
referência na estratégia econômica e comercial internacio-
nal. Em geral, essas análises reiteram o papel de freio que o 
Mercosul e a integração sul-americana exerceriam, dificul-
tando um maior dinamismo externo do Brasil. Ao menos 
até 2008, a preocupação com os países centrais, com econo-
mias diversificadas, com forte capacidade de importação de 
produtos sofisticados e mesmo de matérias-primas e bens 
agrícolas, na ótica do universalismo e do global trader, deve-
ria prevalecer. Fonseca e Marconini afirmam: 
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“seria altamente recomendável que as autoridades 
brasileiras, em futuro próximo, tivessem a ousadia realista 
de converter o Mercosul, extinguindo o cada vez mais 
problemático regime de união alfandegária, para tornar-se 
uma área de livre comércio” (2006, p. 87).

A potencial perspectiva de ganhos de escala em termos 
econômicos, que alguns acreditam ser fortemente estimula-
da pelo acesso aos maiores mercados, levou à retomada dos 
temas da autonomia e do universalismo, que nunca foram 
abandonados, agora com um sentido restritivo em relação ao 
Mercosul. A superposição entre a ideia da integração regio-
nal, a aliança com a Argentina e a preservação dos valores do 
universalismo e da autonomia que, como dissemos, foi sig-
nificativa na segunda metade dos anos 1980 e no início dos 
anos 1990 para atores importantes, não desaparece, mas se 
reduz. A declaração definindo a parceria entre os dois Esta-
dos como estratégica havia revelado interesse nessa superpo-
sição. Argumentos antigos ou novos foram ressuscitados, ao 
menos como justificativas: a pequena dimensão do mercado 
regional, a instabilidade dos países, o potencial de atração 
dos países ricos, particularmente dos Estados Unidos, o sen-
timento difuso de desconfiança em relação ao Brasil. Mas o 
argumento mais forte, como estamos enfatizando, foi a neces-
sidade de garantir ao governo liberdade para agir no sistema 
internacional. A relação com a União Europeia parece tra-
balhar em sentido oposto, vista sua decisão de negociar com 
o Mercosul como um bloco e não separadamente com cada 
país. Mesmo assim, nos últimos anos, particularmente a partir 
de julho de 2007, com a assinatura da “Parceria Estratégica” 
entre a União Europeia e o Brasil, sinaliza-se a possibilidade 
de avanços específicos do Brasil em relação a essa área.1 

1 Veja mais a respeito no site: http://ultimahora.publico.clix.pt/noticia.aspx?id=1
298528&idCanal=undefined. Acesso em: jan. 2010.
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Portanto, na perspectiva brasileira, visto retrospectiva-
mente, o Mercosul surge e se desenvolve de forma clara-
mente ambígua, o que não é essencialmente diferente no 
caso argentino (Onuki, 1996). Colocado no topo das prio-
ridades internacionais, no caso brasileiro, no qual a força 
do universalismo permanece, ele é apresentado como ins-
trumento muito importante, mas sempre instrumento. Não 
haveria uma clara especificidade da integração, ela não 
seria um fim em si mesmo. Já no momento de constituição 
do Mercosul, os governos explicitavam isso: 

“ao firmar o Tratado de Assunção, os quatro presidentes 
partem da percepção comum de que o aprofundamento do 
processo de integração pode ser a chave para uma inserção 
mais competitiva de seus países num mundo em que se 
consolidam grandes espaços econômicos e onde o avanço 
tecnológico-industrial se torna cada vez mais crucial para as 
economias nacionais” (Ministério das Relações Exteriores, 
1991, p. 279).

Isto é, o bloco visa a à inserção internacional; desde o 
início, a questão da identidade não é central.

Um Mercosul mais institucionalizado parece não 
atender aos interesses de parte considerável das elites, de 
grupos sociais, econômicos e regionais, e de setores polí-
ticos; para estes, a atual estrutura do bloco atende às suas 
necessidades. Haas (1964) considera que, para que as elites 
burocráticas e governamentais se empenhem efetivamente 
na construção e ampliação de instituições regionais, é pre-
ciso que estejam convencidas dos benefícios concretos e 
materiais resultantes dessas medidas. Durante um período, 
sobretudo quando o comércio intrarregional se expandiu 
fortemente, passando de aproximadamente US$ 1,6 bilhões 
em 1985 para US$ 19 bilhões em 1997, quando a participa-
ção desse mesmo comércio para o Brasil evoluiu de aproxi-

10004-LN78_meio_af5a.indd   50 4/29/10   3:52:44 PM



Tullo Vigevani e Haroldo Ramanzini Júnior 

51

Lua Nova, São Paulo, 78: 37-75, 2009

madamente 5% para 15% em relação ao intercâmbio total 
do país (Cepal, 2003), o Mercosul atendeu a interesses, que 
viam utilidade no bloco. No entanto, os sinais de desen-
cantamento político e econômico já existiam, e as crises da 
desvalorização no Brasil, em 1999, e da paridade na Argen-
tina, em 2001, potencializaram seu impacto negativo sobre 
as perspectivas da integração e contribuíram para acelerar 
sinais que vinham se acumulando, derivados dos limites da 
complementaridade e da dimensão dos mercados.

Podemos dizer que, nas relações do Brasil com o seu 
entorno mais próximo, o Mercosul e a América do Sul, a 
ideia de autonomia se manifesta, desde o início dos anos 
1990, sob a forma de insistente revalorização da potenciali-
dade de ação nacional especifica, não sujeita às amarras que 
uma integração institucionalizada poderia acarretar. Almei-
da considera que 

“o bom senso recomendaria a implementação de uma 
supranacionalidade limitada ao estrito indispensável para 
o funcionamento de uma união alfandegária plena. Em 
qualquer hipótese, não há porque reproduzir no Mercosul 
a enorme burocracia comunitária constituída ao longo dos 
anos na Comunidade Europeia, uma verdadeira ‘eurocracia’ 
intervencionista usurpando parte da competência nacional 
dos países-membros” (1993, p. 138).

As aspirações protagonistas e universalistas das elites 
brasileiras, que variam de acordo com a dinâmica do siste-
ma internacional em determinado momento, implicam a 
necessidade de estar livre para agir com desenvoltura no 
cenário externo, sem acordos restritivos ou condicionamen-
tos, principalmente de matriz regional. As visões de mun-
do e as ações de uma parte das elites, assim como o peso 
dos conceitos de autonomia e universalismo, influenciam a 
dinâmica da integração. A percepção de que o maior apro-
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fundamento do bloco implica redimensionamento de sobe-
rania e de autonomia, atingindo, portanto, ao menos par-
cialmente, a relação do Brasil com o mundo, sempre esteve 
presente e foi componente importante da ação do Estado e 
da sociedade. Colocando limites ao Mercosul, rejeitaram-se 
articulações que pudessem dificultar a movimentação inter-
nacional do Brasil ou que pudessem contrariar a desejada 
autonomia e a ação universalista. 

Do começo dos anos 1990 até os dias de hoje, há um 
fortalecimento crescente do paradigma universalista da 
política externa brasileira, que se relaciona com o entendi-
mento das permissibilidades do sistema internacional para 
a projeção internacional do país. No contexto do concei-
to de autonomia pela participação, evoluindo no governo 
Lula da Silva para a ideia de autonomia pela diversificação, 
intensifica-se a inserção do Brasil. Isso acontece mediante 
a intensa participação nas diversas organizações internacio-
nais, nas Missões de Paz, organizadas pelas Nações Unidas, 
como exemplifica o caso do Haiti, na busca pelo assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU, na arti-
culação de coalizões multilaterais, como o G-20 comercial 
na Rodada Doha da OMC, no grupo Índia, Brasil e África 
do Sul (IBSA) e no grupo Brics. O Mercosul nunca deixou 
de ser considerado, mas foram poucas as políticas que bus-
caram fortalecer o bloco como base do que seria a inserção 
internacional brasileira conjuntamente com seus parceiros 
da união alfandegária.

De forma geral, um aspecto permanente da política 
externa brasileira, num mundo que passa por transforma-
ções significativas, tem sido buscar garantir uma coesão 
mínima no Mercosul de forma que se utilize a integração 
como plataforma para sua inserção internacional (Maria-
no, 2007). Da mesma forma, utilizar o Mercosul como a 
base da estratégia de integração sul-americana também 
tem sido um componente importante nas posições regio-
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nais do país, daí, inclusive, a necessidade de manutenção 
de um aparato institucional essencialmente intergoverna-
mental, que garanta a possibilidade de entrada de novos 
membros. O esforço de integração da América do Sul já 
estava entre os objetivos das administrações Itamar Franco 
(1992-1994) e Cardoso (1995-2002), consolidando-se na 
gestão Lula da Silva. Por um lado, isso demonstra haver 
uma dimensão sul-americana do Estado brasileiro; por 
outro, significa a busca de soluções alternativas, ainda que 
apresentadas como complementares, a uma integração em 
profundidade, a um mercado comum, no Cone Sul, com 
as consequências e os compromissos que ela implicaria. A 
posição dos diferentes governos brasileiros, buscando uma 
continuidade de baixa intensidade da integração, parece 
atender à média das expectativas das elites, dentro e fora 
do aparelho estatal brasileiro. Nisto ela coincide com as 
atitudes prevalecentes também na Argentina, Paraguai e 
Uruguai.

Mercosul: mudanças internacionais e consequências
Desde o começo dos anos 1990, consolida-se, entre os for-
muladores e operadores de política externa brasileira, o 
entendimento de que a manutenção das margens de atua-
ção do Brasil no sistema internacional depende, sobretudo, 
da capacidade de o país projetar-se e, ao mesmo tempo, ser 
reconhecido como ator influente no direcionamento dos 
principais temas da agenda internacional. Essa concepção 
abrange tanto setores liberais quanto nacional-desenvolvi-
mentistas (Barbosa, 1996; Cervo, 2006). Ao contrário dos 
países desenvolvidos, cujos recursos de poder econômico 
e militar já garantem influência internacional, a projeção 
externa do Brasil e a capacidade de projetar suas preferên-
cias nos foros de decisão internacional somente podem ser 
razoavelmente garantidas mediante a participação em diver-
sos foros, políticos e econômicos, regionais e multilaterais 
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(Narlikar, 2003). Nesse contexto, busca-se o estabelecimen-
to de coalizões que permitam o aumento da capacidade de 
influência do país no sistema internacional e que fortale-
çam o caráter universalista da política externa brasileira. O 
ministro Amorim, ao fazer um balanço da atuação interna-
cional do primeiro governo Lula da Silva (2003-2006), ava-
lia que esta influência foi efetiva. 

“Diria sem falsa modéstia que o Brasil mudou a dinâmica 
das negociações da OMC. Não foi o Brasil sozinho. Mas 
o Brasil lidera o G-20 e é procurado – e diria que quase 
cortejado – por Estados Unidos, União Europeia e Japão, 
entre outros países” (Gazeta Mercantil, 2006).

O peso atribuído às negociações multilaterais na esfera 
da OMC, bem como as movimentações dos Estados Unidos, 
ao menos desde o início dos anos 1990, no sentido de apro-
fundar as discussões sobre a integração hemisférica, ou de 
efetivar acordos bilaterais com países da região, em particu-
lar do Mercosul, foram fatores exógenos importantes que 
pautaram as posições brasileiras em relação ao bloco regio-
nal do Cone Sul. Como argumenta Mello (2000), na déca-
da de 1990, o objetivo norte-americano de avançar para a 
integração hemisférica resultou no fortalecimento do com-
promisso brasileiro com o Mercosul. Esse compromisso, no 
entanto, não foi suficiente para sustentar o aprofundamen-
to da integração. Depois da Conferência de chefes de Esta-
do e de governo das Américas em Mar del Plata, em 2005, 
quando houve coincidência na ação visando ao adiamento 
sine die das negociações da ALCA, o Mercosul teve reduzido 
o seu significado como instrumento de barganha em rela-
ção aos Estados Unidos. Isso pode ser comprovado pelas 
dificuldades de coordenação de políticas nas negociações 
da OMC, inclusive na importante reunião de Genebra de 
julho de 2008. Referindo-se a esse fato, o presidente Lula da 
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Silva afirma que “não houve divergência de conceitos”. Mas 
reconhece que muitas vezes, em momentos críticos, preva-
lece nas decisões do governo o interesse nacional: 

“Veja, por mais que você trabalhe para um processo de 
integração, seja da União Europeia ou da América do Sul 
ou do mundo asiático, em alguns momentos você tem 
que considerar a situação do seu Estado nacional. Não 
devemos ver, em nossas diferenças, situações de conflito, 
mas situações de diferença; diferenças econômicas e de 
potencial industrial” (Clarín, 2008a).

Para compreender a evolução da posição brasileira na 
integração regional e no Mercosul, é preciso considerar as 
grandes mudanças internacionais que impactaram os Esta-
dos. Por um lado, como foi amplamente evidenciado pela 
crise financeira de 2008, houve uma redução da capacida-
de econômica norte-americana; por outro, cresceu o signi-
ficado de outros países e regiões, constatação válida para 
todos os países, inclusive para os da América do Sul. Fator 
de grande impacto, cujas dimensões não eram previsíveis 
no início dos anos 1990, foi o extraordinário crescimento 
da China e da Ásia. Desde 1985, quando da aproximação 
Argentina-Brasil, ou desde 1991, com a criação do Merco-
sul, a geografia política e econômica internacional modifi-
cou-se profundamente. Waltz afirma que 

“a teoria nos permite dizer que uma nova balança de 
poder será constituída, mas não nos diz quanto tempo 
esse processo levará para concretizar-se. ... o inevitável 
movimento da unipolaridade para multipolaridade não está 
acontecendo na Europa mas na Ásia” (2000, pp. 30 e 32).

A reestruturação do poder mundial (Velasco e Cruz, 
2007) nos anos 2000, com o desenvolvimento focado em 
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países não centrais, como demonstram o papel de Índia, 
Rússia e África do Sul, além da China, bem como as rela-
tivas mudanças na distribuição do comércio exterior brasi-
leiro, foram acontecimentos que contribuíram para que a 
integração regional passasse a ter menor peso relativo nos 
projetos de inserção externa das elites brasileiras e do Esta-
do. Tanto na perspectiva liberal quanto na nacional-desen-
volvimentista, o Mercosul continua importante como base 
da política brasileira, mas o foco de interesses vem sendo 
reorientado, e a ação empresarial e governamental passa a 
concentrar-se em outras direções. Segundo Guimarães:

“é indispensável trabalhar de forma consistente e persistente 
em favor da emergência de um sistema mundial multipolar 
no qual a América do Sul venha a constituir um dos polos 
e não ser apenas uma sub-região de qualquer outro polo 
econômico ou político” (2006, p. 275).

Um dos fatores importantes que explicam essa reorien-
tação pode ser dimensionado de forma precisa. Trata-se das 
mudanças havidas no comércio exterior do país. No perío-
do de 1985 a 1998, como dissemos, a evolução intrabloco 
foi altamente significativa. As exportações do Brasil para 
os países que viriam a constituir o Mercosul, que em 1985 
representavam 3,86% do total, passam a representar 17,37% 
em 1998. No mesmo período, as importações evoluem de 
4,88% para 15,19% (Cepal, 2003). Além da evidente impor-
tância dessa evolução, a qualidade do comércio brasileiro 
intra-zona é favorável, por ser relevante a presença de pro-
dutos e serviços de maior valor agregado.

Os gráficos a seguir (1, 2 e 3) mostram as mudanças 
ocorridas na estrutura do comércio exterior do Brasil, a 
partir de 1989 até 2007; neles, apresentamos a evolução das 
importações e exportações e os saldos alcançados no mes-
mo período: 
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Gráfico 1
Importações Brasileiras por país ou bloco econômico de origem

Fonte: Banco Central, 2008.

Gráfico 2
Exportações Brasileiras por país ou bloco econômico de destino

Fonte: Banco Central, 2008.

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

35,000,000,000

45,000,000,000

U
$F

O
B

U
$F

O
B

30,000,000,000

40,000,000,000

25,000,000,000

35,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

5,000,000,000

5,000,000,000

10,000,000,000

0

0

 Estados Unidos
 Mercosul

 União Europeia
 África 

 Ásia 
 Oriente Médio

 Estados Unidos
 Mercosul

 União Europeia
 África 

 Ásia 
 Oriente Médio

10004-LN78_meio_af5a.indd   57 4/29/10   3:52:45 PM



Mudanças da inserção brasileira na América Latina 

58

Lua Nova, São Paulo, 78: 37-75, 2009

Gráfico 3
Saldo de país ou bloco econômico  

em relação ao saldo brasileiro

Fonte: Banco Central, 2008.

É interessante analisar os dados de forma desagregada, 
observando a evolução percentual das importações e das 
exportações brasileiras para cada um dos países do Merco-
sul, bem como em relação à China e Índia, conforme vere-
mos nas tabelas a seguir (1 e 2). No caso da Índia, apesar 
dos esforços para a intensificação das relações entre os dois 
países, e da atuação conjunta no G-20 e no IBSA, a evolução 
do comércio bilateral foi pouco significativa, ao contrário 
da China, com a qual o comércio brasileiro teve um grande 
salto, contribuindo para mudar o perfil das relações econô-
micas internacionais do país.
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Tabela 1 
Brasil – Exportações  

(% do Total)

Ano 

(1989-2007)
Argentina Paraguai Uruguai China Índia

1989 2,10% 0,94% 0,97% 1,83% 0,58%

1990 2,05% 1,21% 0,94% 1,22% 0,53%

1991 4,67% 1,57% 1,07% 0,72% 0,52%

1992 8,49% 1,52% 1,44% 1,29% 0,42%

1993 9,49% 2,47% 2,01% 2,02% 0,32%

1994 9,50% 2,42% 1,68% 1,89% 1,43%

1995 8,69% 2,80% 1,75% 2,59% 0,69%

1996 10,83% 2,77% 1,70% 2,33% 0,39%

1997 12,77% 2,65% 1,64% 2,05% 0,31%

1998 13,20% 2,44% 1,72% 1,77% 0,28%

1999 11,17% 1,55% 1,39% 1,41% 0,65%

2000 11,32% 1,51% 1,22% 1,97% 0,39%

2001 8,60% 1,24% 1,11% 3,27% 0,49%

2002 3,89% 0,93% 0,68% 4,18% 1,08%

2003 6,25% 0,97% 0,56% 6,20% 0,76%

2004 7,66% 0,91% 0,70% 5,64% 0,68%

2005 8,39% 0,81% 0,72% 5,78% 0,96%

2006 8,52% 0,90% 0,73% 6,10% 0,68%

2007 8,97% 1,03% 0,80% 6,69% 0,60%

Fonte: Banco Central, 2008.
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Tabela 2
Brasil – Importações  

(% do total)

Ano 

(1989-2007)
Argentina Paraguai Uruguai China Índia

1989 6,78% 1,96% 3,25% 0,70% 0,19%

1990 6,62% 1,56% 2,83% 0,83% 0,08%

1991 13,88% 2,54% 4,57% 1,40% 0,23%

1992 8,42% 0,95% 1,47% 0,57% 0,14%

1993 10,76% 1,09% 1,53% 1,21% 0,36%

1994 11,07% 1,07% 1,72% 1,40% 0,27%

1995 11,19% 1,03% 1,48% 2,08% 0,34%

1996 12,76% 1,04% 1,77% 2,12% 0,35%

1997 13,29% 0,87% 1,62% 1,95% 0,36%

1998 13,90% 0,61% 1,81% 1,79% 0,37%

1999 11,81% 0,53% 1,31% 1,76% 0,35%

2000 12,27% 0,63% 1,08% 2,19% 0,49%

2001 11,17% 0,54% 0,91% 2,39% 0,98%

2002 10,04% 0,81% 1,03% 3,29% 1,21%

2003 9,68% 0,98% 1,11% 4,45% 1,01%

2004 8,86% 0,47% 0,83% 5,91% 0,88%

2005 8,48% 0,43% 0,67% 7,27% 1,63%

2006 8,82% 0,32% 0,68% 8,75% 1,61%

2007 8,63% 0,36% 0,65% 10,46% 1,79%

Fonte: Banco Central, 2008.
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Os fatores de inserção internacional são muitos, com 
destaque para: fluxos de capitais, de tecnologia, de valo-
res, de cultura e relações de poder. O comércio é um dos 
fatores de grande importância, e o destino e a origem 
razoavelmente diversificados do comércio exterior brasi-
leiro tendem a dar base aos argumentos universalistas de 
sua política externa. Essa diversificação ocorre também na 
Argentina, onde os produtos primários têm ainda maior 
importância. Em 2007, o total do intercâmbio comercial 
brasileiro alcançou US$ 281 bilhões. O principal parcei-
ro individual são os Estados Unidos; com eles, o comércio 
alcançou aproximadamente US$ 44 bilhões, isto é, 16% do 
total brasileiro. O segundo parceiro foi a Argentina, com 
números que atingem US$ 24,8 bilhões, quase 9%. Com 
a China, o fluxo de comércio total do Brasil foi de US$ 
23,3, o equivalente a mais de 8%. O argumento neste caso 
é que, de fato, há uma forte diversificação de parceiros, 
sem concentração em qualquer um deles. Verificando os 
fluxos no longo prazo, percebe-se no Gráfico 1 que, no 
tocante às importações, a evolução mais notável se deu 
com aquelas provenientes da Ásia. Como podemos ver 
na Tabela 2, de 1989 a 2007, a China evoluiu no total das 
importações brasileiras de 0,70% para 10,46%. No tocan-
te às exportações, o crescimento foi de 1,83% a 6,69%. O 
impacto político estratégico dessa evolução não poderia ser 
pequeno. No Gráfico 3, verificamos que o Brasil consegue 
superávit comercial sobretudo pelo seu intercâmbio com a 
União Europeia, Estados Unidos e Mercosul, nessa ordem. 
O comércio com a Argentina, que se recupera depois da 
crise aguda ocorrida de 1999 até 2002, não mais alcança, 
em termos relativos, o auge de 1998. Como pode ser visto 
nos Gráficos 1 e 2, crescem as relações comerciais com o 
Mercosul. É importante notar, como já ressaltamos, que a 
contribuição da região ao superávit é significativa, sobretu-
do se lembrarmos que se trata de produtos de maior valor 
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agregado. Ainda assim, há uma diminuição do market share 
do bloco regional nas relações comerciais brasileiras.

O crescimento da economia mundial a partir de 2001 
– com destaque para o papel da China e da Ásia; a ênfase 
atribuída pelo Brasil às negociações na OMC e a utilização 
da organização para fortalecer suas posições, e a alta do 
preço das commodities desde 2003 (Prates, 2006), todos esses 
fatores contribuíram para que setores empresariais e gru-
pos importantes do governo buscassem reorientar o foco 
de seus interesses. O comportamento brasileiro adiante da 
crise financeira e econômica de 2008 sugere que a ênfase 
na busca de um sistema mundial multipolar e do fim do 
unilateralismo se apoia na percepção de que a maximiza-
ção de capacidades ocorre pela participação em diversos 
foros, políticos e econômicos, regionais e multilaterais. O 
dinamismo da atuação brasileira no G-20 financeiro e, ao 
mesmo tempo, as dificuldades para a coordenação regional 
de políticas, evidenciam isso. O presidente Lula da Silva, ao 
fim da Cúpula do G-20 financeiro sobre Economia Mun-
dial e Mercados Financeiros, realizada em Washington, em 
novembro de 2008, concluía: 

“o dado concreto é que, pela força política, pela 
representação dos países que foram inseridos no G-20, eu 
penso que não tem mais nenhuma lógica tomar decisões 
sobre economia, sobre política, sem levar em conta esse 
fórum de hoje” (Gazeta Mercantil, 2008a). 

Fica clara a expectativa do governo brasileiro diante das 
negociações globais. 

A expectativa é que a ênfase universalista possa gerar 
externalidades positivas em termos de convergência de posi-
ções, tanto nos fóruns multilaterais quanto nos regionais, 
mas ela vem sendo atendida apenas parcialmente. Albu-
querque (2007) observa que, na transição da Guerra Fria 
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para uma ordem mundial emergente, a dissociação entre 
supremacia política e militar e competitividade econômica 
transforma as opções de política externa em cálculos com-
plexos, uma vez que as alianças comerciais e financeiras não 
são, necessariamente, coincidentes com as convergências 
políticas. O Mercosul, a Unasul e as relações com os países 
associados seriam fortalecidos como consequência do fim 
do unilateralismo e pela afirmação do multilateralismo. A 
política brasileira mantém forte interesse regional, mas seu 
aprofundamento, em particular no que se refere ao Merco-
sul, vincula-se ao cenário global, sendo este um importante 
fator para seu avanço.

Compreendidas as linhas gerais e as percepções que 
estruturam a política brasileira de integração regional, é 
importante explicar o significado político das relações com 
a China, pois elas são econômica e comercialmente impor-
tantes para toda a região. Segundo Vadell (2008), o peso 
daquele país nos investimentos e no comércio da América 
do Sul tem modificado as expectativas dos atores nacionais, 
o que pode ser constatado pela mudança de orientação 
que vem sendo praticada pelo comércio exterior do Bra-
sil. Fenômeno semelhante acontece com a Argentina e com 
os demais países. Leon-Manríquez (2006) considera que 
todos eles criaram expectativas elevadas, e passaram a ver 
na China uma alternativa importante para o desenvolvi-
mento nacional. O tipo de relações econômicas que vêm 
sendo praticadas também estimula uma certa perplexidade. 
Vadell (2008) lembra a necessidade de se estar atento ao ris-
co de consolidação de uma especialização da produção de 
tipo centro-periferia. Esses riscos podem surgir tanto num 
quadro de crescimento da economia mundial, e chinesa em 
particular, por sua enorme necessidade de adquirir commo-
dities, quanto num quadro mundial recessivo, como o que 
se afigura a partir de 2008, com crescimento nulo ou nega-
tivo na União Europeia e nos Estados Unidos. Neste último 
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caso, importantes setores empresariais brasileiros, como as 
associações brasileiras das indústrias de Calçados (Abical-
çados), do Mobiliário (Abimóvel) e do Vestuário (Sindives-
tuário), temem um movimento asiático de busca de novos 
mercados para seus produtos em função da desaceleração 
da economia e da queda da demanda nos países desenvol-
vidos (Gazeta Mercantil, 2008b). Situação semelhante ocorre 
na Argentina, estimulando fenômenos protecionistas, com 
potenciais desdobramentos para o próprio Mercosul.

Mesmo com esses riscos, as oportunidades oferecidas 
pelas relações com a China para grupos empresariais ou 
sociais consolidam uma dinâmica não diretamente conver-
gente com a integração regional, pois seus benefícios inde-
pendem da complementaridade produtiva regional. Em 
alguns casos, os excedentes no intercâmbio com a China, 
importantes para a Argentina, podem alimentar um fenô-
meno classificado como formas modernas de nacional-
desenvolvimentismo (Godio, 2006). No caso brasileiro, a 
balança comercial tem apresentado alternâncias, favoráveis 
e desfavoráveis; ao sustentar um crescimento que não se 
pode comparar ao de outros países, a China estimula reo-
rientações estratégicas, seja no setor de tecnologia avançada 
(p. ex., Embraer, lançamento de satélites), seja no setor de 
commodities (p. ex., Vale). 

Política brasileira de integração e novas forças na 
américa latina
Em virtude de sua base social original, o governo Lula da 
Silva poderia representar uma maior abertura para a inte-
gração. Os partidos que lhe dão sustentação, em particular 
o Partido dos Trabalhadores, tradicionalmente são favo-
ráveis a ela. A teoria clássica de integração regional, par-
ticularmente o funcionalismo (Haas, 1964), mostra que a 
motivação não exige a homogeneidade de valores. Embora 
valorizados, o interesse brasileiro pelo Mercosul e pela inte-
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gração não foi suficiente para garantir o revigoramento do 
bloco nos anos 2000. Isto é, se os valores não foram suficien-
tes, tampouco os interesses permitiram saltos para frente.

A Argentina foi o primeiro país que Lula da Silva visi-
tou depois de eleito; para ele, a ideia de fortalecimento do 
Mercosul e da aliança estratégica sempre esteve presente. 
Na primeira reunião de Lula da Silva com o então presi-
dente da Argentina, Eduardo Duhalde, em novembro de 
2002, mencionou-se a necessidade de se retomar o PICE 
(Programa de Integração Comercial e Econômica) assi-
nado pelos presidentes Sarney e Alfonsín em 1986. Por 
diversas vezes, afirmou-se a importância de uma política 
industrial e de financiamento comum. Com a eleição de 
Néstor Kirchner, em 2003, embora com uma política e um 
discurso favoráveis ao Mercosul e demonstrando compa-
tibilidade ideológica com Lula da Silva, as medidas efe-
tivamente tomadas por eles foram escassas. Observam-se 
posições comuns, em casos específicos, como na Cúpula 
de chefes de Estado das Américas, em Mar del Plata, em 
2005, quando houve coincidência na ação visando ao adia-
mento sine die das negociações da Alca. De modo geral, no 
entanto, não houve esforços mais amplos de coordenação 
e convergência. Dessa forma, parece ter-se diluído o impul-
so inicial pelo desenvolvimento comum, embora subsista a 
busca de possíveis vantagens econômicas proporcionadas 
pelo aprofundamento do intercâmbio e pela atuação inter-
nacional conjunta em situações específicas. Houve alguns 
esforços dos presidentes Néstor e Cristina Kirchner e de 
Lula da Silva no sentido de favorecer investimentos de 
empresas estatais ou com financiamento do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) que 
privilegiassem as cadeias produtivas. Um passo concreto 
importante foi a efetivação do acordo para a criação do 
Sistema de Pagamentos em Moeda Local (SML), vigente a 
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partir de outubro de 2008. No entanto, a crise financeira 
internacional, ao desvalorizar de forma desigual o peso e 
o real, colocou imediatamente dúvidas quanto à concre-
tização desse Sistema. Como vimos, estimularam-se por 
várias razões as lógicas protecionistas ante terceiros paí-
ses, mas também houve reservas no tocante à liberalização 
intrabloco.

Segundo Hirst (2006), atualmente a prioridade atri-
buída pelo Brasil à América do Sul pode ser uma forma 
de substituir a proposta anterior de máxima prioridade à 
aliança estratégica com a Argentina. As razões econômico-
estruturais impeditivas para essa aliança estratégica tendem 
a prevalecer sobre as afinidades políticas, culturais e ideo-
lógicas. Entretanto, a redobrada atenção para a integração 
energética e para o desenvolvimento de tecnologias sensí-
veis – temas estes discutidos na viagem de Lula da Silva à 
Argentina, em fevereiro de 2008 – indica haver forças no 
Estado que continuam com o interesse voltado para uma 
perspectiva de integração profunda. 

A partir de 2003, o Brasil passa a reconhecer de forma 
explícita a existência de assimetrias estruturais no Mercosul. 
As tentativas de oferecer contrapartidas aos outros sócios 
não tiveram a densidade necessária. Diferentemente da 
interpretação de Burges (2005), a falta de densidade tem 
origem, sobretudo, nas próprias dificuldades nacionais; 
assim, ela não pode ser explicada pela visão egoísta a respeito 
dos benefícios da integração. Foi somente em 2006, quinze 
anos depois do Tratado de Assunção, que se implementou 
o Fundo de Convergência Estrutural, com recursos de US$ 
100 milhões, aumentados para US$ 225 milhões no final de 
2008, e que visavam a atenuar as consequências desfavorá-
veis da integração nos Estados menores do bloco – Paraguai 
e Uruguai. 

No governo Lula da Silva existe preocupação quanto 
aos limites colocados pelo formato da integração do Merco-
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sul, mas ela não parece ser suficiente para superar as debili-
dades estruturais. 

“O Mercosul tem diante de si o desafio de reinventar-se  
e atender às expectativas de todos os seus membros. 
Temos de desenhar mecanismos que equacionem em 
definitivo as assimetrias, inclusive com o aporte de novos 
recursos. Precisamos encarar de frente as questões relativas 
ao fortalecimento institucional e à implementação, em 
cada um de nossos países, das decisões e acordos que 
tomamos no bloco. Esta nova etapa do Mercosul que 
estamos iniciando exigirá que suas instituições estejam à 
altura de nossas ambições [...] Mais Mercosul significa, 
necessariamente, mais institucionalidade” (Lula da Silva, 
2006). 

Vimos que, na sociedade brasileira, essa perspecti-
va não apenas não é consensual, como também enfrenta 
resistências, o que explica os parâmetros reais da ação do 
Estado.

Como notou Lima (2006), é importante considerar que 
a chegada ao poder de governos de esquerda na América 
do Sul não gerou necessariamente alinhamentos automáti-
cos, pois esses governos tendem a ser mais sensíveis ao aten-
dimento das demandas de suas respectivas sociedades, inde-
pendentemente do efeito que suas ações possam ter para os 
processos de integração regional. Um exemplo emblemá-
tico nesse sentido foi o da nacionalização dos hidrocarbo-
netos, na Bolívia, promovida por Evo Morales em maio de 
2006, e que afetou interesses da Petrobrás na Bolívia. Este 
episódio constitui-se em caso exemplar, pois permite ava-
liar as possibilidades e os limites de uma cooperação que 
tenha como pressupostos concepções de mundo e valores 
com alguma semelhança: crítica das desigualdades sociais, 
distância dos centros de poder mundial e ideias generica-
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mente socialistas. No caso da Bolívia, tal como nos anos 
quarenta e cinquenta ocorreu com o estanho, o gás é ago-
ra visto simbolicamente como valor a ser preservado para 
garantir a emancipação das populações pobres e historica-
mente marginalizadas. O mesmo ocorre no Paraguai onde, 
segundo Canese (2008, p. 25), a política do Estado visa à 
“recuperação da soberania hidrelétrica nacional”. Como 
foi apontado, a percepção brasileira de que as afinidades 
abrem alguns caminhos e promovem a compreensão entre 
parceiros comerciais não deve impedir que se reconheça 
o fato de que a política regional e a exterior se relaciona 
sobretudo com aquilo que considera como seus interesses. 
Se os interesses são inerentes ao Estado (Deutsch, 1978) e 
de importância estrutural na integração regional, é ainda 
a teoria que mostra em que condições eles podem coinci-
dir com a ação integracionista. Não basta vontade política, 
é necessária a capacidade de produzir o fenômeno de spill 
over ou o desencadeamento de interesses que confluam na 
integração; caso contrário, prevalece a busca de soluções 
não cooperativas. Lima (2006) argumenta que há riscos de 
uma erosão da coalizão doméstica responsável por um dos 
patrimônios da política externa brasileira contemporânea: 
a aproximação com a Argentina.

A expectativa gerada inicialmente pela emergência de 
forças políticas inovadoras e com bandeiras integracionistas 
fez vislumbrar a possibilidade de uma nova fase nas tenta-
tivas de avanço do Mercosul e da América do Sul. Como 
argumentam Oliveira e Onuki (2006), é necessário quali-
ficar a ideia do vínculo direto entre posicionamento polí-
tico de esquerda e apoio à integração regional. Em outras 
palavras, haveria, em tese, algo que favorece a associação de 
objetivos, da qual nos fala Nardin (1987), se considerarmos 
algumas posturas ideológicas. As dificuldades próprias da 
integração na região, somadas aos diferentes níveis de com-
preensão de quais são os caminhos para o desenvolvimento, 
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causam problemas de difícil solução também no tocante a 
essa mesma integração. 

Considerações finais
Para a política externa brasileira, os desenvolvimentos do sis-
tema político-econômico internacional, do início dos anos 
1990 até os dias de hoje, tiveram vigoroso impacto para o 
fortalecimento do universalismo considerado como matriz 
conceitual fundamental da inserção. Além de projetar um 
lugar de destaque para o país nas discussões dos principais 
temas da agenda internacional, o ativismo externo brasi-
leiro busca fortalecer o multipolarismo e as organizações 
internacionais como instâncias privilegiadas de ordenamen-
to da estabilidade internacional. Da mesma forma, o país 
tem buscado intensificar suas relações com os novos polos 
de poder, que tendem a se tornar crescentemente relevan-
tes na configuração do sistema internacional. Por isso, des-
tacou-se a importância das mudanças e, particularmente, 
o novo e enorme papel representado pela Ásia, sobretudo 
pela China.

A situação de indefinição e as irregularidades do siste-
ma internacional sugerem uma estratégia de inserção inter-
nacional flexível a mudanças. Essa noção esteve presente 
nas formulações brasileiras em relação ao Mercosul, princi-
palmente na defesa do intergovernamentalismo como prin-
cípio institucional da integração. Essa perspectiva, mantida 
constante de 1991 até hoje, recentemente tem sido revalori-
zada, pois, na percepção das elites e do governo brasileiro, 
ela viabiliza a busca pelo multilateralismo – seu interesse 
maior.

De forma geral, um aspecto permanente da política 
externa brasileira, num mundo que passa por transforma-
ções significativas, tem sido buscar garantir uma coesão 
mínima no Mercosul de forma que se utilize a integração 
como plataforma para a inserção internacional do país. A 
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oferta de benefícios pontuais aos parceiros – sempre vistos 
como insuficientes e, de forma geral, considerados conse-
quência do aumento de pressões recebidas – foi uma estra-
tégia importante que pautou o gerenciamento dessa coesão. 
Mas a posição brasileira parece ter atingido seu limite; as 
necessidades da integração são bem maiores que a capaci-
dade do Brasil de oferecer as contrapartidas exigidas pelos 
sócios (Mariano, 2007). Parece faltar ao país capacidade de 
paymaster (Mattli, 1999).

Para o Brasil e para o Mercosul, conforme argumen-
tamos, as dificuldades para a afirmação da integração não 
estão vinculadas à vontade política, mas derivam de mudan-
ças profundas no sistema internacional. Mudanças que se 
referem à estrutura econômica, aos fluxos de comércio, de 
investimentos, de tecnologia, e ao poder político, militar e 
cultural. Na sociedade e no Estado brasileiro, os interesses 
e as concepções de autonomia, de universalismo, a busca 
pelo fim do unilateralismo e o fortalecimento do multilate-
ralismo – objetivos estes que em algumas fases se superpu-
seram e coincidiram com o projeto de integração regional, 
particularmente na relação com a Argentina e com o Mer-
cosul, nos anos 2000, parecem encontrar dificuldades para 
se compatibilizarem.

Mesmo com a emergência de governos considerados 
de esquerda, com bases de apoio mais ou menos simila-
res e com afinidades políticas genéricas, não houve maior 
impulso aos processos de integração da região, particular-
mente do Mercosul; pelo contrário, na verdade, parece 
haver um círculo de desengajamento em relação à integra-
ção. Os contenciosos, muitas vezes importantes, sucedem-
se (gás da Bolívia, Itaipu, Botnia, Odebretch-Equador) 
e atingem o próprio núcleo da integração. Quando nas 
sociedades se desenvolveram interesses e posições contrá-
rios à integração, eles se apresentaram não sob a forma de 
propostas de políticas que buscassem expandir ou readap-
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tar o processo, mas como resistências. As crises nacionais 
não propiciaram ajustes no processo de integração, mas 
redundaram em seu debilitamento e na redução do esfor-
ço de complementaridade.

Cabe afirmar que a debilidade dos grupos epistêmi-
cos pró-integração, que no caso brasileiro acentuou-se a 
partir de 1998, viabilizou o fortalecimento de outros que, 
mesmo não sendo contrários a ela, no bojo de um sistema 
internacional em transformação passam a valorizar ideias, 
projetos e interesses, que nela não confluíam, nem a for-
taleciam. A percepção, que é verdadeira, de que na medi-
da em que se projeta maior aprofundamento do bloco 
haveria perda de soberania e de autonomia na relação do 
Brasil com o mundo, nunca desapareceu completamen-
te e acabou sendo um componente importante da ação 
do Estado e da sociedade. Inversamente, a percepção de 
que a integração fortaleceria a própria posição do país 
no mundo não prosperou. Consequentemente, rejeitou-
se uma opção que poderia limitar a movimentação inter-
nacional do Brasil e que seria contrária ao universalismo. 
Vimos que os princípios brasileiros – autonomia e uni-
versalismo –, bem como o papel que as elites atribuem à 
integração, confluem para a manutenção de um processo 
no Cone Sul, limitado ao nível de uma união alfandegá-
ria, essencialmente intergovernamental, compatível com 
o alargamento do bloco e com as aspirações do Brasil. A 
forma como a elite e o Estado foram processando o tema 
Mercosul, a partir de 1991, explica o crescimento do sig-
nificado para o Brasil do tema América do Sul. O alarga-
mento geográfico dos objetivos de integração vincula-se à 
mesma percepção que o país tem de si próprio em relação 
ao mundo exterior.

Apesar das dificuldades, a integração pode ser a chave 
para definir o rumo a ser tomado pelo Brasil num siste-
ma internacional em forte mudança e em gravíssima crise 
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econômica e financeira a partir de 2008. Pode também 
ser a base para se projetar a possibilidade de criação de 
um modelo de desenvolvimento menos vulnerável e que 
pode ser importante para garantir maior expressão inter-
nacional para o país, para o Cone Sul e para a América 
do Sul no atual cenário internacional. Na análise que 
fizemos, discutimos e acreditamos termos demonstrado 
que, até aqui, o Brasil vem seguindo caminhos diferentes, 
priorizando o multilateralismo e buscando enfraquecer o 
unilateralismo.
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oS aToreS SUBnaCionaiS no MerCoSUl:  

o CaSo daS PAPELERAS

Marcelo de Almeida Medeiros
Miriam Gomes Saraiva

“Nos, los representantes de las Provincias Unidas de Sud 
América, reunidos em Congreso General, invocando al Eterno 

que preside el Universo, en el nombre y por la autoridad de 
los pueblos que representamos, protestando al cielo, a lãs 

naciones y a los hombres todos Del globo, la justicia que regla 
nuestros votos: declaramos solemnemente a la faz de la tierra, 

que es voluntad unânime e indubitable de estas Provincias 
romper los vínculos que las ligan a los reys de Espana, 

recuperar los derechos de que fueron despojadas, e investirse 
del alto carácter de uma nación livre e independiente...” – 

Declaración de la Independencia.1

introdução
A constante e progressiva participação de governos subna-
cionais na esfera internacional chama atenção para uma 
nova dimensão das relações internacionais que começou a 
ser estudada há pouco tempo. As razões para esta implica-
ção de governos subnacionais no cenário externo são vincu-
ladas tanto às mudanças que ocorreram na esfera interna-
cional, às reformas no interior dos Estados, quanto às modi-
ficações que têm lugar no comportamento dos governos 
subnacionais.

Em termos internacionais, a globalização contribui para 
uma maior interpenetração das fronteiras por temas inter-
nacionais, ou para a diluição da fronteira entre o nacional 

1 Declaração de Independência das Províncias Unidas do Rio da Prata, estabeleci-
da em 9 de julho de 1816 na cidade de San Miguel de Tucumán. 
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e o internacional em diversas áreas. A transnacionalização 
e a interdependência complexa (Keohane, 2001), próprias 
deste processo, favorecem a criação de novos canais de 
vinculação e diversidade de atores que atuam nas relações 
internacionais, assim como a variedade também de temas 
abordados (Colacrai e Zubelzú, 2004). Neste novo cenário, 
os limites próprios da política externa estatal tradicional são 
superados, e a variedade de atores com dimensões e estilos 
diferentes que participam das ações internacionais experi-
mentam um aumento significativo. Existe uma concorrên-
cia regional em âmbito tanto continental quanto global por 
mercados e investimentos, assim como organizações sedia-
das em países desenvolvidos que buscam implementar uma 
política de cooperação direcionada diretamente a governos 
subnacionais e a sociedades civis locais. Este movimento 
vem abrindo espaço para uma participação cada vez mais 
significativa de atores subnacionais. 

Nos marcos dos Estados, há, em termos gerais, uma 
modificação na divisão de responsabilidade entre o governo 
central e os governos subnacionais. Em função das mudan-
ças que têm lugar no comércio internacional, a capacida-
de do Estado de promover o desenvolvimento nacional e 
regional sofre uma deterioração. Os instrumentos para o 
governo central estabelecer relações de intercâmbio com 
suas províncias através de políticas de benefícios ou políti-
cas regionais distributivas enfrentam obstáculos e perdem 
efetividade (Keating, 2004, p. 53). A competitividade nacio-
nal vis a vis o exterior recebe mais destaque que um equilí-
brio entre as regiões de um mesmo Estado.

A nível sub-regional, este novo cenário interno torna 
mais forte a concorrência inter-regional por mercados e 
insumos para o seu desenvolvimento, e leva os governos sub-
nacionais a buscar mais diretamente os benefícios da econo-
mia global. Desde uma perspectiva regional, políticos mais 
empreendedores buscam, através de iniciativas próprias do 

10004-LN78_meio_af5a.indd   78 4/29/10   3:52:46 PM



Marcelo de Almeida Medeiros e Miriam Gomes Saraiva

79

Lua Nova, São Paulo, 78: 77-108, 2009

cenário de competição, consolidar suas próprias regiões ou 
nelas reforçar suas respectivas posições políticas dentro das 
mesmas (Keating, 2004, p. 53). As regiões atuam então tan-
to nos marcos dos Estados, quanto nos marcos de regimes 
transnacionais e de uma economia global, assumindo um 
papel de maior protagonismo na esfera internacional.

Neste quadro, Colacrai (2005, p. 319) chama a atenção 
para províncias/regiões que se comportam como “Estados 
comercialistas” atuando diretamente na economia interna-
cional, independentemente do Estado matriz ao qual per-
tencem: o “region state”.2

Este conjunto de ações de governos subnacionais é 
chamado por Keating (2004) de paradiplomacia. A para-
diplomacia é resultado do aumento do número de atores 
vinculados a assuntos internacionais e é diferente da diplo-
macia convencional de um Estado. É por si muito mais deli-
mitada, oportunista e experimental, assim como sujeita aos 
erros em iniciativas orientadas para atingir resultados mais 
favoráveis em uma relação de custo e benefício (Keating, 
2004, p. 66).

A paradiplomacia tem como característica também 
uma maior participação da sociedade civil e de setores pri-
vados, e causa muitas vezes preocupações nos ministérios de 
relações exteriores que temem perder o controle de uma 
área na qual, até pouco tempo, concentravam o poder for-
mulador e, sobretudo, implementador das políticas. Suas 
relações com o Estado nacional são limitadas pelas carac-
terísticas constitucionais e pela esfera política de cada Esta-
do, assim como não podem entrar em atrito com as linhas 
gerais de atuação externa deste Estado. Keating apresenta 
três motivações mais frequentes para a paradiplomacia. 
As motivações econômicas, que levam um governo subna-

2 O termo “Estado comercialista” é de Rosecrance, 1986, citado por Colacrai e 
Zubelzú (2004).
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cional a buscar investimentos, mercados e tecnologia. As 
motivações políticas, que utilizam o cenário internacional 
como plataforma de construção regional interna ou bus-
cam influenciar a opinião pública em países estrangeiros 
sobre determinado tema. Por fim, a motivação cultural, que 
faz com que regiões com cultura própria busquem recursos 
e apoio no cenário externo. Estes movimentos promovem 
os interesses paroquiais, vinculam diferentes sociedades e 
institucionalizam novas formas de cooperação. Estes víncu-
los são muitas vezes transfronteiriços, mas também podem 
se dar em escala global.

A implicação de governos subnacionais nas relações 
internacionais pode ser explicada também a partir do con-
ceito mais amplo de constituent diplomacy (Medeiros, 2006). 
Neste caso, governos subnacionais buscam ampliar seus 
espaços de participação no processo decisório sobre ques-
tões externas e interagem junto ao governo central buscan-
do influenciar sobre os rumos da política comercial ou da 
política externa de um Estado. Esta interação pode se dar 
através de secretarias especializadas de governos regionais 
ou de canais ad hoc. Segundo Lima (2000, p. 87): 

“quando as consequências da política externa são 
distributivas, no sentido de que custos e benefícios não se 
distribuem igualmente na sociedade, a política doméstica 
tem influência na formação da política externa”. 

A internacionalização da economia e a abertura comer-
cial contribuem para a internacionalização da agenda 
doméstica com a incorporação de temas antes limitados ao 
Executivo nas preocupações da esfera legislativa e de seto-
res da sociedade civil. A abertura da economia favorece a 
politização dos temas externos, em função dos impactos 
distributivos produzidos. A consolidação democrática tam-
bém fomenta a politização da política externa em geral. 
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Assim, durante os anos 1990, ambos os processos desafiam 
a formulação e decisões tradicionais de política exterior. O 
resultado da diplomacia comercial e da política de integra-
ção regional são exemplos de negociações que produzem 
impactos distributivos internamente.

A proposta deste artigo é analisar o conflito resultante 
da construção de usinas Papeleras, de uma conjunção entre o 
governo nacional argentino, o governo provincial de Entre 
Ríos e setores da sociedade civil de Gualeguaychú contra o 
governo uruguaio, à luz deste debate.

os atores subnacionais no Mercosul e na argentina
Nos marcos do Mercosul, a participação de atores subna-
cionais é bastante limitada. O caráter intergovernamental 
do bloco contribui para seu padrão básico de negociação 
ser entre governos nacionais. Sua baixa institucionalidade 
limita as possibilidades de existência de mecanismos de 
compensação importantes para as dimensões subnacionais, 
assim como dificulta a consolidação de um mecanismo efi-
ciente de solução de controvérsias.3 A não existência de 
mecanismos de compensação impede que as regiões preju-
dicadas em função dos impactos distributivos do processo 
de integração reduzam suas perdas. Nenhuma instância de 
poder assume a tarefa de “evitar ou minimizar as consequên-  
cias perversas do processo de integração sobre as esferas 
subnacionais de governo” (Mariano e Barreto, 2004, p. 31). 
A ausência de instâncias regionais orientadas para este pro-
blema amplia e politiza muitas vezes contendas inicialmente 
restritas ao campo econômico; os conflitos não encontram 
instrumentos adequados para resolvê-los, ficando a cargo 
dos governos nacionais. Neste quadro, as províncias/regiões 
estagnadas em seu desenvolvimento têm como alternativas 

3 Os mecanismos recém-criados ainda não estão consolidados. O artigo de Maria-
no e Barreto (2004) dá bons insights sobre o tema.
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atuar com vistas a conseguirem políticas mais favoráveis a 
seus interesses, ou exercer pressões sobre o governo nacio-
nal para conseguir algum tipo de compensação.

A prática mais frequente de atuação de poderes subna-
cionais é, porém, de cooperação direta sub-regional e da 
interação com províncias/regiões de países vizinhos. Esta 
interação é impulsionada por motivos variados e, em geral, 
caracteriza-se pela diversidade de contatos, dependências 
recíprocas e múltiplas, trocas comerciais e laços culturais. 
Envolvem diversos agentes econômicos privados e da socie-
dade civil através de canais próprios de atuação.

Neste processo, apesar dos limites impostos pelo cará-
ter intergovernamental do bloco, a participação de pode-
res subnacionais no Mercosul também experimenta um 
aumento progressivo através de dois canais diferentes. 
Primeiro, fora dos marcos formais do Mercosul, desenvol-
vem-se dois mecanismos de atuação para unidades subna-
cionais: o Crecenea-Codesul,4 que é um mecanismo que 
articula governos do norte argentino e do sul e centro-
oeste do Brasil, com vistas a resolver problemas objetivos, 
e questiona o pacto federativo ao pedir maior participação 
para as unidades subnacionais; e a Rede de Mercocidades 
que é criada em 1995 com o objetivo de buscar seu reco-
nhecimento na estrutura do Mercosul. Essa rede busca: a 
possibilidade de acessar à decisão em suas áreas de com-
petência; criar e impulsionar projetos e ações de interesse 
comum de caráter intermunicipal; promover mecanismos 
de comunicação entre cidades para intercâmbio de infor-

4 A Comissão Regional de Comércio Exterior do NEA (Crecenea) foi criada de 
comum acordo entre as províncias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mi-
siones e Santa Fé, com o intuito de impulsionar a integração do noreste argentino 
(NEA) com os estados fronteiriços vizinhos. O Sistema Conselho de Desenvolvi-
mento e Integração Sul – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(Codesul – BRDE) –, foi criado, em 1961, através de um convênio entre os estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 1992, o estado do Mato Gros-
so do Sul passou a integrar o Conselho.
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mações. Segundo, como parte do organograma do Merco-
sul, em dezembro de 2004 foi criado o Foro Consultivo de 
Municípios, Estados, Províncias e Departamentos do Mer-
cosul, mas que ainda está em fase de regulamentação de 
seu funcionamento.

No caso da Argentina, em 1992 é implementada uma 
reforma na Chancelaria com o fito de viabilizar a coope-
ração entre organismos de diferentes poderes de Estado, 
incluindo as esferas nacional, provincial e municipal.5 
Com este objetivo, foi criada a Subsecretaría de Relaciones 
Institucionales, que foi dividida em quatro direções, sendo 
a Dirección de Asuntos Federales a encarregada de tratar com 
governos provinciais e organismos regionais. Em 1999, as 
quatro convergiram na Dirección General de Relaciones Insti-
tucionales.

Este mecanismo abre espaços para a implementação de 
uma constituent diplomacy6 como canal para que as elites pro-
vinciais passem a formular reivindicações e exercer pressão 
sobre as estratégias externas. Ele institucionaliza os canais 
através dos quais os governos provinciais podem buscar 
recursos de fomento das economias regionais sem atritos 
com o Executivo nacional. E, muitas vezes, chegam a influir 
na política externa nacional.

A reforma constitucional de 1994, por sua vez, abre 
espaços para as atuações internacionais das Províncias, ou 
para a paradiplomacia. De acordo com o artigo 124 da Cons-
tituição nacional, as Províncias ficam autorizadas a criar 
regiões mais amplas conectadas para o desenvolvimento e 
a assinar acordos internacionais de integração sub-regional 
com outras províncias, desde que não entrem em choque 

5 Decreto n.1190 M 133, citado por Colacrai e Zubelzú (2004, p. 322).
6 “O termo constituent diplomacy tem intenção de ser um descritor neutro, que evite 
a implicação de que as atividades dos governos constituintes são necessariamente 
inferiores, subsidiárias ou suplementares da alta política da diplomacia do Estado-
nação” (Kincaid, 2001, p. 74). 
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com a política exterior nacional.7 Trata-se basicamente de 
convênios de cooperação sobre temas específicos, que pro-
curam resolver questões em geral pragmáticas. Com isso, os 
governos provinciais têm competência para atuar no cená-
rio externo, assim como gerir financiamentos oriundos do 
exterior. Desde a perspectiva das Províncias, algumas suge-
rem em suas próprias constituições atributos no que diz res-
peito a questões internacionais.8

Segundo Colacrai e Zubelzú (2004), este avanço na área 
de relações exteriores das Províncias deve-se não somente a 
tendências globais da interdependência e da transnacionali-
zação, mas também à opção de abertura do governo de Car-
los Menem.9 Neste processo, simultaneamente ao plano eco-
nômico de convertibilidade, muitas Províncias buscam por 
conta própria mercados e investimentos assumindo um com-
portamento “mercantilista”. A democratização também dá 
condições para que este movimento seja posto em marcha.

Atualmente existem na Argentina algumas formas insti-
tucionalizadas de cooperação sub-regional. Primeiro, e em 
termos internos, algumas Províncias buscam, atendendo ao 
Art.124 da Constituição nacional, conformar regiões maio-
res como parte de uma integração sub-regional. Em 1998, é 

7 “As províncias poderão criar regiões para o desenvolvimento econômico e social, 
estabelecer órgãos com faculdades para o cumprimento de seus fins, e poderão 
também celebrar convênios internacionais desde que não sejam incompatíveis 
com a política exterior da Nação e não afetem as faculdades delegadas ao Go-
verno federal e ao crédito público da Nação; com conhecimento do Congresso 
Nacional”. 
8 A Constituição de Entre Ríos, por exemplo, é reveladora quando assinala em seu 
artigo 1.o: “La Provincia de Entre Ríos, como parte integrante de la Nación Argen-
tina, organiza su gobierno bajo la forma republicana representativa, como lo esta-
blece esta Constitución y en el ejercicio de su soberanía no reconoce más limitación 
que la Constitución Federal que ha jurado obedecer y las leyes y disposiciones que 
en su conformidad se dictaren” (grifo nosso). Apesar de reconhecer a limitação 
da Constituição Federal, o texto faz uso do vocábulo “soberania”, registrando uma 
quase que isonomia entre ente federal e federado. 
9 Esta perspectiva pode ser vista tanto em Colacrai e Zubelzú (2004) quanto em 
Colacrai (2005). Estes artigos fornecem muitos elementos importantes para se 
compreender a atuação de Províncias argentinas ante o exterior.
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assinado o tratado de integração regional entre Córdoba e 
Santa Fé, o qual é integrado logo após por Entre Ríos. 

A segunda forma a ser destacada corresponde aos 
Comitês de Fronteira, que atuam como instrumento para 
reforçar a cooperação transfronteiriça. Estes Comitês contri-
buem para uma reavaliação desta cooperação transfrontei-
riça, reduzindo situações de tensão e má percepção (Cola-
crai, 2005, p. 14). São concebidos como organismos capazes 
de promover soluções para problemas oriundos do tráfico, 
assim como incentivar iniciativas de cooperação e de caráter 
integracionista. Os tópicos de comunicação e infraestrutura 
também são contemplados. Os Comitês de Fronteira que se 
desenvolvem mais são para a interação com províncias chi-
lenas; e não com aquelas dos parceiros mercosulinos.

Por fim, e como procedimento mais frequente, as Pro-
víncias assinam acordos que incluem basicamente interesses 
econômicos e sociais que os governos provinciais preferem 
gerenciar diretamente. A Dirección de asuntos federales pode 
fornecer assessoria aos poderes provinciais sobre a assina-
tura de acordos externos em coordenação com o serviço 
consular argentino.

a questão das Papeleras 10 
Desde 1987, o Uruguai implementa uma política de incenti-
vos ao reflorestamento industrial com vistas a atrair a indús-
tria papeleira internacional. Em resposta a esta política, em 
2002, a empresa espanhola Ence, que já vinha trabalhando 
com o reflorestamento havia alguns anos, apresenta pro-
posta de construção de uma fábrica de celulose ao governo 
uruguaio, perto ao acesso à Ponte Libertador San Martín, 
que liga o Uruguai à Argentina, e em frente à cidade entrer-
riense de Gualeguaychú.

10 Esta parte foi basicamente inspirada no artigo de Magalhães (2006), que faz um 
histórico muito bom da questão, junto com a consulta de jornais (La Nación, Clarín 
e Página 12).
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Antes da aceitação formal do projeto pelo governo uru-
guaio, o governo argentino invoca um estatuto de regulação 
do uso das águas do Rio Uruguai, assinado por ambos os 
países em 1975. O Estatuto do Rio Uruguai prevê o geren-
ciamento comum do rio através da Comissão Administrado-
ra do Rio Uruguai (Caru), que é composta por diplomatas 
dos dois países. Segundo o Estatuto, antes de toda obra que 
pode ter impacto sobre a navegação no rio, o outro país 
deve receber informações e efetuar consultas. Neste caso, a 
chancelaria argentina decide solicitar informações sobre o 
possível impacto ambiental que a fábrica de celulose pode 
provocar, buscando uma solução mais técnica para o caso. 
Neste momento e partindo do pressuposto de que as usi-
nas papeleras seriam contaminantes, inicia-se, se bem que 
com baixa intensidade, um protesto por parte de setores da 
sociedade civil da cidade de Gualeguaychú contra a cons-
trução da usina.

Em outubro de 2003, o governo uruguaio dá sua autori-
zação formal para a Ence tocar adiante a obra, o que serve 
de estopim para a ampliação do movimento gualeguaychen-
se.11 O governo argentino, já sob a liderança de Néstor Kir-
chner, convoca a Caru com urgência e reclama o cumpri-
mento das exigências do Estatuto. A chancelaria uruguaia 
envia para o governo argentino uma documentação entre-
gue pela Ence que aponta os limites do impacto ambiental. 
A documentação é examinada por especialistas argentinos 
que identificam altos riscos de impacto ambiental e suge-
rem a utilização de uma tecnologia diferente que produ-
ziria menos danos ambientais, assim como maior controle 
por parte da Caru. Poucos meses depois, representantes do 
movimento organizado contra as papeleras entregam uma 
reivindicação contrária às obras ao presidente Kirchner. 

11 Um primeiro bloqueio da estrada que leva à ponte de San Martín deu-se neste 
momento.
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As negociações bilaterais experimentam então um 
aumento, até concluir-se que a Caru deveria ser responsável 
pelo monitoramento dos impactos ambientais produzidos 
pela obra de construção da fábrica, após o que, anuncia-se 
um programa comum sobre os termos de monitoramento 
das obras da Ence. Mas a proposta da empresa finlandesa 
Metsa-Botnia de construir uma segunda usina em local pró-
ximo jogou água no programa. Outra vez, o governo argen-
tino solicita informações e consultas sobre o novo empreen-
dimento e, outra vez, o governo uruguaio demora em dar 
resposta.

Esta situação provoca um aumento da oposição à cons-
trução das usinas papeleras por parte de setores da sociedade 
civil, que resulta na organização dos campos opositores que 
passam a se reunir e a se organizarem tanto a nível nacio-
nal quanto internacional.12 Esta oposição, com o apoio do 
governador de Entre-Ríos, Jorge Busti, começa a se materia-
lizar em ações públicas chegando ao ápice com o bloqueio 
do acesso à ponte de San Martín que liga Gualeguaychú a 
Fray Bentos, que ocorre diversas vezes de forma descontinu-
ada durante 2005.

No início deste mesmo ano, o Ministério de Meio 
Ambiente uruguaio concede a autorização definitiva à Met-
sa-Botnia, o que foi considerado pelo governo argentino 
uma violação do estatuto do Rio Uruguai e provoca novo 
recrudescimento na ação coletiva de Gualeguaychú.13 As 
reivindicações do movimento, agora mais estruturado, são 
absorvidas pela política interna e os governos, tanto pro-

12 Movimentos ambientalistas uruguaios e internacionais apoiaram a oposição ao 
projeto.
13 Cabe ressaltar que, para o Uruguai, além das políticas de incentivo de refloresta-
mento florestal que já vinham sendo implementadas havia muitos anos, o impacto 
econômico do projeto foi estimado em 2,5% do Produto Interno Bruto uruguaio 
de 2004, para cada ano de plena atividade. O impacto sobre o emprego seria tam-
bém importante, assim como os benefícios para o fluxo comercial (Magalhães, 
2006, p. 7).
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vincial quanto nacional, passam a assumir uma posição de 
compromisso com a causa.14

Com vistas à solução do impasse, em maio de 2005 é 
criado especialmente o Grupo Técnico Bilateral, com a tare-
fa de facilitar a troca de informações entre ambos os gover-
nos sobre o andamento das obras, assim como seu impacto 
sobre o meio ambiente do rio. O Grupo é composto por 
especialistas dos dois países, sob a coordenação dos Minis-
térios de Relações Exteriores, com um prazo de funciona-
mento de 180 dias. E, importante, no caso argentino conta 
com representantes do governo de Entre Ríos, assim como 
com representantes da sociedade civil organizados agora na 
Assembleia Ambiental de Gualeguaychu.15

Em junho de 2005, o governo da Província de Entre 
Ríos inicia pressões sobre o Banco Mundial e a Corporação 
Financeira Internacional (CFI), mostrando preocupação 
com o financiamento de um projeto com impactos ambien-
tais duvidosos.16 Esta iniciativa fez as tensões se acirrarem e 
o que seria a primeira reunião do Grupo Técnico foi adia-
da. A opção pelo não entendimento já se faz sentir.

Durante o mês de agosto, uma comissão composta por 
assembleístas de Gualeguaychú e pelo governador Busti é 
recebida pelo presidente Kirchner e pelo chanceler Rafa-
el Bielsa para colocar sua preocupação com a construção 
das usinas papeleras, pressionando o governo no sentido de 
maior envolvimento com o tema. Em setembro deste ano, 
o governador Jorge Busti protocola na Comissão Interame-

14 O governador Jorge Busti, do partido peronista, mas que havia apoiado Menem 
nas eleições de 2003, passa a defender inteiramente e respaldar, em termos práti-
cos, a posição do movimento de oposição às papeleras.
15 Organização Não Governamental criada neste mesmo ano para coordenar a 
oposição às usinas papeleras, que aglutina pessoas em destaque que manejam a 
agenda da cidade, do governo ou da oposição.
16 O representante argentino no Banco Mundial apoia a solicitação de Busti. A 
Chancelaria, por seu turno, fica reticente. A CFI dá o aval para o empréstimo dos 
bancos, o que supõe um selo de qualidade ambiental.

10004-LN78_meio_af5a.indd   88 4/29/10   3:52:47 PM



Marcelo de Almeida Medeiros e Miriam Gomes Saraiva

89

Lua Nova, São Paulo, 78: 77-108, 2009

ricana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 
Americanos uma queixa contra o Uruguai, acusando-o de 
violar a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 
Paralelamente – e acompanhada de uma estratégia mobi-
lizadora por parte do governo de Busti – a Assembleia 
Ambiental volta a bloquear a ponte de San Martin, de liga-
ção com o Uruguai, e exercer uma pressão sobre o chance-
ler Rafael Bielsa.

Em resposta à solicitação do governo Busti, represen-
tantes liderados pela Ombudswoman do Banco Mundial 
vão examinar o projeto na região e se reúnem com o pró-
prio governador e com ambientalistas de Gualeguaychú, 
comprometendo-se a fazer um estudo mais aprofundado 
do possível impacto ambiental. Mas, em final de dezembro, 
informe preliminar do Banco afirma que as papeleras cum-
pririam os requisitos técnicos. Busti qualifica o informe de 
tendencioso, enquanto representantes do governo também 
mostram sua insatisfação com o informe.17

Neste mesmo período, surgem matérias de jornal 
especulando sobre a existência de tentativas anteriores do 
governo de Busti de atrair a construção de usinas papeleras 
para Entre Ríos.18 Os governadores de Misiones e Corrien-
tes manifestam posição a favor da construção das usinas 
papeleras no Uruguai e acusam Busti de fazer uso político 
da questão.19

17 Ver em La Nación, 20/12/2005, Primer apoyo a Uruguai por la construcción de las 
Papeleras (p. 1) e Profundo malestar en la Casa Rosada (p. 10). Em abril de 2006, o 
relatório definitivo confirmou a visão dos estudos anteriores.
18 Divulgados arquivos de diários de Entre Ríos que contam como o governo Busti 
havia tentado atrair a construção de duas papeleras para a Província em sua primei-
ra gestão, em 1996. Neste momento, Busti teria recebido empresários estrangeiros 
e assinado um decreto que estabelecia incentivos para a instalação de indústrias, 
inclusive papeleras. Mas, ao mesmo tempo, Busti teria falado de proteções ambien-
tais. Busti negou as informações. (22/11/2005)
19 Em Misiones funcionam 3 indústrias do ramo de celulose, e o governador de 
Corrientes especula a possibilidade de implantar uma indústria também nesta Pro-
víncia (24/11/2005).

10004-LN78_meio_af5a.indd   89 4/29/10   3:52:47 PM



Os atores subnacionais no Mercosul: o caso das papeleras

90

Lua Nova, São Paulo, 78: 77-108, 2009

O ano de 2005 é ano eleitoral para o Poder Legislativo 
na Argentina, e a vinculação entre as críticas ao projeto das 
papeleras e a política nacional toma corpo. Os dividendos 
políticos podem atender tanto aos interesses do governador 
Busti, como do Presidente Kirchner, que está em campanha 
eleitoral.20 As críticas assumem assim um caráter naciona-
lista. Em reunião com Busti, Kirchner afirma que a questão 
das papeleras é uma “causa nacional”. No entanto, com o fim 
das eleições o governo mantém a mesma posição.21

Por outro lado, e um pouco contra a posição mais fre-
quente de criticar os danos ambientais a serem provocados 
pelas usinas papeleras, estudiosos e ambientalistas criticam a 
ausência de uma política ambiental na Argentina, manifes-
ta em diferentes situações em que o meio ambiente é posto 
em risco, assim como de interesse do Legislativo sobre o 
tema em termos gerais. A Secretaria de Meio Ambiente, 
criada em 1973, é fraca e está integrada ao Ministério da 
Saúde.22

A chancelaria uruguaia, por seu turno, decide apelar 
para a solução do litígio nos marcos do Mercosul. Optou 
por invocar o artigo 1.° do Tratado de Assunção, que obriga 
os Estados-membros a manterem abertos os canais de circu-
lação de pessoas e mercadorias no interior do bloco. 

Em dezembro, o chanceler Jorge Taiana reúne-se com 
autoridades entrerrianas e representantes da Assembleia 
Ambientalista de Gualeguaychú e define uma posição oficial 
do governo argentino em relação ao tema.23 Em seguida, 

20 A utilização por parte dos meios políticos de temas de política exterior para 
conseguir frutos na política interna é muito frequente.
21 Palermo (2006) contradiz a versão de que a posição do governo teria um intuito 
eleitoreiro. Segundo o autor, apesar de ser um momento propício para mudanças, 
a política do não entendimento com o Uruguai na questão foi mantida.
22 Ver Reboratti, C., “La falta de una política ambiental”. Clarín, 11/11/2005; e 
Bullrich, L., “Critican el desinterés y la incoerencia del discurso oficial”. La Nación, 
14/6/2006.
23 Ver, La protesta argentina no tiene ningún fundamento, p. 12, 28/12/2005.
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a chancelaria argentina notifica a existência de uma con-
trovérsia com o Uruguai, o que abre formalmente espaços 
para um eventual avanço no campo jurídico, que se traduz 
em um recurso à Corte Internacional de Justiça (CIJ).

No início de 2006, período de férias e muito movimen-
to turístico sobretudo da Argentina para as praias uruguaias, 
os bloqueios agora às três pontes de ligação da Província de 
Entre Ríos com o Uruguai intensificam-se. Com a organiza-
ção do bloqueio pela Assembleia Ambiental, este passa a ser 
levado adiante de forma intermitente.24

No final de janeiro de 2006, o Grupo Técnico encer-
ra suas atividades sem emitir um parecer consensual. Os 
representantes da argentina seguem acusando o gover-
no uruguaio de violar o Estatuto do Rio. No mesmo dia, a 
Câmara Legislativa de Entre Ríos aprova uma resolução que 
pede que a chancelaria encaminhe a queixa contra o Uru-
guai à Corte de Haia. O chanceler uruguaio declara que um 
recurso à Haia irá contra o Protocolo de Olivos, que prevê a 
convocação de um Tribunal ad hoc em caso de controvérsias 
comerciais no interior do bloco. O governo argentino insis-
te em definir a controvérsia como questão bilateral.25

Estas divergências se orientam para a diplomacia do blo-
co com os dois países buscando o apoio do governo brasilei-
ro para suas respectivas posições. O governo uruguaio usa 
o contexto para vincular a opção do Mercosul como foro 
apropriado para dirimir a controvérsia com a necessidade 
de solucionar urgentemente os problemas de assimetrias no 
interior do bloco. O governo brasileiro evita compromissos 
com uma resposta lacônica.26

24 Muitos artigos comentam a intensificação do bloqueio. Ver, por exemplo, Vecinos 
de Gualeguychú analizan plan de lucha con cortes prolongados. Página 12, 2/1/2006.
25 A consulta à CIJ é prevista no Estatuto do Rio Uruguai em caso de não solução 
das desavenças entre as partes.
26 Isto fortalece no interior do Uruguai os setores que são avessos ao Mercosul e 
mais favoráveis à assinatura do tratado de livre comércio que estava então sendo 
negociado com os Estados Unidos.
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Em fevereiro, os opositores em Gualeguaychú decidem 
bloquear as Pontes internacionais por tempo indefinido, 
impedindo a passagem de turistas e prejudicando a econo-
mia uruguaia. O governo uruguaio solicita que a Argenti-
na – então presidente pro tempore do Mercosul – convoque 
o Conselho do Mercado Comum para discutir o problema. 
O chanceler argentino, Jorge Taiana, visando evitar que a 
contenda passe para a esfera regional, declara, diante de 
parlamentares, que o governo uruguaio vinha violando o 
Estatuto do Rio Uruguai.

Então foi a vez do governo uruguaio enviar para a OEA 
uma nota afirmando que a Argentina estaria violando a 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos por blo-
quear o tráfego entre os países, insistindo na convocação 
do mecanismo de solução de controvérsias ad hoc do Mer-
cosul para julgar a falta de ação do governo argentino ante 
o bloqueio exercido pelos ambientalistas de Gualeguaychú. 
Montevidéu envia, igualmente, uma nota à Corte de Haia 
abrindo um precedente para ações posteriores.27

 O governo argentino, por seu turno, dá sequência aos 
passos necessários para formalizar a queixa contra o Uru-
guai na CIJ e, em maio, o processo tem início, acusando 
o Uruguai de ter violado o Estatuto do Rio Uruguai, auto-
rizando as obras para as usinas papeleras sem o consenti-
mento do governo argentino. Solicita que a CIJ imponha 
uma medida para suspensão das obras até que a questão do 
impacto ambiental seja devidamente avaliada. Neste contex-
to, representantes de Entre Ríos são enviados a Haia para 
compor a delegação argentina.

O início do processo, em junho, com as audiências, des-
perta muito interesse por parte da imprensa, que o acompa-
nha exaustivamente. O governo argentino convoca a popu-

27 Segundo Palermo (2006), a cultura política e o ambiente institucional argenti-
nos vêm permitindo a identificação do bloqueio de pontes que busca melhorar 
sua eficiência afetando o direito direto de terceiros como “normal y rotinario”.
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lação a apoiar as demandas à CIJ. Um evento de apoio é 
organizado em Gualeguaychú logo depois do bloqueio ser 
suspenso, com a presença de diversos governadores, minis-
tros e parlamentares governistas.

A questão das papeleras já havia fartamente ultrapassa-
do a esfera regional e tornado-se uma questão nacional. 
Um tema de política externa – ou política regional – era 
instrumentalizado em função da cultura política interna. 
As iniciativas políticas regionais, porém, seguem adiante. 
Entre elas, o governador Busti denuncia, como cúmplice da 
ditadura, o cônsul uruguaio designado para atuar em Gua-
leguaychú.28 Em seguida, envia representantes a Bruxelas 
para exporem o problema das papeleras a membros do Dire-
tório Geral de Relações Exteriores da Comissão da União 
Europeia. O presidente Kirchner, por seu turno, concentra 
o discurso proferido na Cúpula União Europeia – América 
Latina e Caribe, que tem lugar em maio, em Viena, na ques-
tão ecológica e critica a transferência de empresas poluido-
ras da Europa para América Latina tomando como exemplo 
o caso das usinas de celulose.

A resposta uruguaia na CIJ, por seu turno, buscou dimi-
nuir o impacto ambiental das papeleras e ressaltar o retrocesso 
econômico que a interrupção nas obras iria causar. Em julho, 
a CIJ se manifesta sobre a solicitação argentina afirmando 
não ser provado que as obras causariam o impacto ambiental 
sugerido pelo governo nacional. Mas responsabilizou o Uru-
guai por eventuais danos, assim como eventual paralisação 
futura das obras, caso houvesse danos ambientais.

A decisão da CIJ não arrefeceu a disposição do gover-
no argentino pelo enfrentamento no campo jurídico. Os 
movimentos opositores de Entre Ríos voltaram a exercer 

28 Arisbel Arnoldo Arocha Moreno havia sido diplomata em Buenos Aires durante 
o governo militar denunciado frente a ao juiz federal como colaborador da ditadu-
ra em seu país. Contactos con Uruguai por un cónsul polémico. La Nación, 15/6/2006. 
Afinal, o diplomata não foi enviado.
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pressões por uma solução urgente, e o governo argentino 
– junto com o governador Busti – buscou articular com os 
assembleístas uma posição jurídica comum para seguir o 
litígio em Haia.29 Este movimento resultou na formação de 
uma comissão na chancelaria que contou com a participação, 
entre outros, de quatro advogados indicados pela Assembleia 
Ambientalista e por funcionários de Entre Ríos com este 
objetivo. Retoma também as pressões sobre o Banco Mundial 
e a CFl com vistas a bloquear as linhas de crédito das empre-
sas papeleras. Por fim, o fracasso em Haia resultou na saída de 
um diplomata de carreira da presidência da Caru para dar 
lugar a um político, ex-governador de Entre Rios.30

Adiante da disposição de continuidade do governo 
argentino e dos novos bloqueios de estradas, o governo 
uruguaio determinou a continuação do processo contra a 
Argentina na esfera do Mercosul por ela não tomar medidas 
apropriadas para coibir os impedimentos à livre circulação. 
Como resposta ao Tribunal Arbitral, a Chancelaria argenti-
na fez referência à “liberdade de expressão e manifestação” 
prevista na Constituição Nacional como justificativa para 
sua complacência ante os movimentos. Esta resposta gera 
uma série de críticas de juristas e setores da oposição.

Em agosto, o chanceler uruguaio entrega à chancela-
ria argentina uma proposta de monitoramento conjunto 
das obras e gestão das usinas papeleras, que é rejeitada pelo 
governo Kirchner, temendo reações contrárias do movi-
mento de Entre Ríos. Inicia-se uma campanha na fronteira 
contra o turismo ao Uruguai, e o julgamento no Tribunal 
Arbitral do Mercosul da queixa uruguaia tem início.

29 Diante da negativa dos assembleístas de irem a Buenos Aires, o chanceler Taiana 
vai a Gualeguaychú demonstrar a posição do governo de seguir com nova repre-
sentação na CIJ.
30 Os assembleístas acusavam o presidente anterior e não ter freado as obras das 
usinas papeleras desde a Caru. “Gestión clave de Taiana en Gualeguaychú”. La 
Nación, 27/6/2006.
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Em setembro o Tribunal Arbitral do Mercosul faz públi-
ca sua opinião favorável ao Uruguai, aceitando que o movi-
mento de assembleístas havia perdido a legitimidade ao afe-
tar o direito de outros de transitar e exercer o comércio em 
uma estrada internacional, causando prejuízo a um Estado 
membro do Mercosul, e que o governo argentino havia sido 
omisso perante os bloqueios.31 Os assembleístas fazem uma 
passeata na estrada de ligação e iniciam uma campanha 
contra o veraneio no Uruguai.

No final do mês, a empresa espanhola Ence comunica 
ao governo uruguaio que o projeto de construção da usina 
será suspenso por questões industriais e que se buscará outra 
região do país para instalá-lo.32 Em seguida, o Banco Mun-
dial divulga um relatório encomendado pela CFI que des-
carta a possibilidade das papeleras produzirem um impacto 
ambiental significativo. Os assembleístas reagem fechando 
as ligações desde Gualeguaychú e Colón no fim de semana 
seguinte, embora o governador Busti e o governo nacional, 
desta vez, tenham tentado inutilmente dissuadir os assem-
bleístas sugerindo que a disputa ficasse nos marcos do direi-
to supranacional.33 Diante dessa diferença de posições, os 
advogados representantes dos assembleístas abandonam a 
comissão que discutia o tema na sede do governo nacional. 

Tendência diplomática ou consortium pontual? 
A crise das papeleras encerra alguns traços que assinalam, 
concretamente, como o fundamento da ação externa do 
Estado-nacional se transforma. Ela também reflete que o 
tipo de estrutura desse Estado se mostra como uma variável 

31 Ver “Los principales puntos del fallo”. La Nación on line, 6/9/2006.
32 A direção da Ence alega que a proximidade entre as duas fábricas prejudicaria o 
seu desempenho.
33 A sentença do Tribunal Arbitral supôs que os bloqueios já teriam acabado. Ver 
“Fin de semana con cortes en Entre Rios”. La Nación, 11/10/2006; e “Con críticas al 
gobierno, volvió el corter de ruta en Gualeguaychú”, Clarín, 14/10/2006.
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relevante para a definição do modus operandi de sua inserção 
internacional. Os sistemas políticos da Argentina e do Uru-
guai são distintos. Enquanto o primeiro resulta da sedimen-
tação de um processo genuíno de federalização; o segun-
do reflete um relativo monolitismo concentrado. Ambos, 
porém, possuindo capitais nacionais hipertrofiadas, tanto 
no que diz respeito ao poder político, quanto no que tange 
à capacidade econômica: a zona metropolitana de Buenos 
Aires encerra em seu interior em torno de 33% da popu-
lação nacional (Nickson, 2005, p. 97). Apesar de as poten-
cialidades de mobilização social de Argentina e Uruguai 
não poderem ser vinculadas única e diretamente ao caráter 
federal ou não do arranjo institucional do Estado, é razoá-
vel inferir que os mecanismos descentralizadores estimulam 
a ação das unidades subnacionais em diversas áreas. Prin-
cipalmente quando esses mecanismos são dotados de uma 
conotação política proeminente, como no caso argentino, 
em que as províncias gozam, nessa seara, de status privile-
giado, tendo legalmente vasta margem de manobra.

Ora, o que se observa é que na disputa das papeleras, 
a contenda se estabelece entre, de um lado, o Estado uru-
guaio, que concentra um maior poder de decisão no caso, 
e, do outro, um elusivo amálgama formado pelo governo 
nacional, o governo de Entre Ríos e setores da sociedade 
civil.34 Considerando a paradiplomacia como um epifenô-
meno no quadro uruguaio e focando na problemática da 
questão subnacional argentina, a rationale desse amálgama 
parece repousar sobre três fatores basilares: (i) a utilização 
coerente do regime internacional que rege as questões eco-
lógicas; (ii) a capacidade de Entre Rios de mover uma ação 
coletiva paroquial conjugando interesses governamental e 
não governamental; (iii) a habilidade do governo federal 

34 Cabe lembrar que, neste caso, do lado do Uruguai, o governo nacional concen-
trou as decisões e ações referentes ao tema.
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de se apropriar do mote do empreendimento infra-estatal, 
subscrevendo-o internacionalmente. 

O regime internacional,35 que tem balizado o uso do 
meio ambiente (Caldwell, 1996, p. 13), tem sido um dos 
mais ativos no cenário progressivo de globalização. Ele 
encerra forte potencial redutor de diferenças sociais, ou 
seja, é dotado de capacidade de despojar o cidadão de seu 
registro nacional, tornando-o simplesmente ser humano 
e, nessa condição, passível de perecer em face das reações 
nefastas da natureza contra as agressões que expia. A natu-
reza, na verdade, intermedeia uma interdependência força-
da entre atores assimétricos que zelam pelas suas respecti-
vas sobrevivências. A Conferência de Estocolmo em 1972, a 
ECO-92 e o Protocolo de Kyoto são, por exemplo, mecanis-
mos visíveis que resultam do esforço geral desses atores que 
buscam praticar um desenvolvimento sustentável, capaz de 
garantir a vida no longo prazo. Todavia, esses mecanismos 
são apenas alguns dentre uma miríade bem mais extensa. 
Como sublinha Greene (2006, p. 462), no 2000 já havia em 
torno de 130 acordos multilaterais sobre meio ambiente, ao 
lado de centenas de outros bilaterais. Muitos são simbóli-
cos ou débeis, sem impactos reais no comportamento dos 
atores ou na questão por eles tratada. Entretanto, muitos 
deles são efetivos no sentido de mudar comportamentos de 
acordo com seus objetivos e enfrentar o problema para o 
qual são criados. 

Por outro lado, o tema do meio ambiente tem se amol-
dado bem às demandas objetivas e pontuais da paradiplo-
macia, porquanto é marcado por uma participação e com-
prometimento significativo de atores não governamentais. 
Como afirma Keating (2004, p. 11): “a paradiplomacia é 

35 “Regimes podem ser definidos como conjuntos de princípios, normas, regras e 
procedimentos de tomada de decisão, implícitos ou explícitos, em torno dos quais 
as expectativas dos atores convergem numa dada área das relações internacionais” 
(Krasner 1995, p. 1). 
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também caracterizada por um alto grau de envolvimento 
da sociedade civil e do setor privado”. Na verdade, desde 
sua aparição no cenário internacional, a questão do meio 
ambiente caracteriza-se por um tratamento político que 
coaduna a ação estatal com iniciativas outras, tocando tan-
to esferas privadas, como as das organizações não governa-
mentais, quanto as públicas de nível supra e subnacional, 
como as das organizações regionais internacionais (ORIs) 
ou organizações regionais infraestatais (ORIEs). 

O que se constata é que, dado o federalismo36 prati-
cado pela Argentina, pode-se perceber na relação entre o 
governo central e o governo de Entre Ríos uma incipien-
te constituent diplomacy, catalisando e mobilizando a ação 
da sociedade civil local, concretizada, no caso das pape-
leras, na Assembleia Ambientalista. Configura-se, assim, 
uma situação rudimentar de perforated sovereinty (Ducha-
cek, 2001, p. 3): 

“à medida que as fronteiras [...] transformaram-se em fator 
de integração econômica, social e cultural, estimularam-se 
relações recíprocas e apresentaram-se novas necessidades 
institucionais” (Vigevani, 2006, p. 128). 

O que surpreende, entretanto, é que, no caso especí-
fico das papeleras, essas iniciativas de constituent diplomacy 
e interação entre regiões transfronteiriças sejam resul-
tantes de uma situação de conflito e não de cooperação 
transfronteiriça. Ao contrário da maioria de exemplos de 
atuação de atores subnacionais nas relações exteriores e 
dos Comités Comitês de Fronteira, em lugar de tentativas 
de cooperação o que caracteriza a ação destes atores é o 
enfrentamento. 

36 “Nesse estudo, federalismo significa uma democracia plural onde dois conjuntos 
de governos legislam e administram dentro de suas separadas mais interconecta-
das esferas de jurisdição” (Duchacek, 2001, p. 03). 
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O governo de Entre Ríos e a municipalidade de Guale-
guaychú capitaneiam um movimento contestatório contra 
o Uruguai que se manifesta em uníssono com o forte apelo 
internacional pela proteção da natureza. Esses entes federa-
dos ecoam uma demanda social paroquial de cidadãos que 
se sentem diretamente ameaçados pela ação permissiva de 
um Estado vizinho no que concerne à instalação de empre-
sas multinacionais que, segundo eles, atuarão como agentes 
poluidores do meio ambiente. A simbiose entre sociedade 
civil e poder local dá-se em consequência dos pays-offs ofe-
recidos a esse último, que vê nesta iniciativa a possibilidade 
de conquistar votos e, consequentemente, alargar o hori-
zonte de permanência no comando político. Além disso, 
o evento oferece outra possibilidade importante: permitir 
que o ator subnacional opere como consciência nacional, 
vigorando a sua posição na cartografia de poder da federa-
ção, assim como no seu entorno mais imediato, a saber: o 
Mercosul37. Ao que parece, até o momento, os custos com 
a ação coletiva perpetrada por Entre Rios, Gualeguaychú 
e a Assembleia Ambientalista têm sido compatíveis com a 
expectativa de ganhos por parte de diferentes atores subna-
cionais e nacionais.

O problema das papeleras, de fato, foi identificado com 
uma causa nacional, assim como adotado totalmente pelo 
governo Kirchner. Palermo (2006) aponta a existência da 
cultura de um “nacionalismo territorialista”: 

“[marcada pelo] territorialismo, a unanimidade, a fé 
no potencial regenerativo de uma causa nacional e, 
especialmente, a noção vitimista de despojo, e que afeta 
diferentes dimensões da sociedade civil gualeguaychense ao 
governo nacional”.

37 “Em suma, o custo (C) será uma função da taxa ou nível (T) no qual um bem co-
letivo é obtido [C = f (t)], e as curvas de custo médio terão a forma convencional 
de U” (Olson, 1965, p. 22). 
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Ora, a reação do governo de Kirchner segue a lógica 
da reapropriação de um empreendimento com sólido apelo 
político interno e externo. Neste primeiro nível, o episó-
dio das eleições legislativas em 2005 muito contribui para 
acelerar e galvanizar tal reapropriação. A bandeira ecoló-
gica é, pois, encampada com tenacidade no plano nacio-
nal, buscando remediar uma situação de fato marcada por 
políticas públicas débeis, assim como por instituições com 
pouca autonomia nesse terreno do meio ambiente. Por 
outro lado, no patamar externo, o governo federal trata de 
assegurar suas prerrogativas constitucionais, assumindo a 
coordenação das negociações com os atores estrangeiros, 
deixando clara a proeminência de sua atuação. Sem que 
isso signifique necessariamente exclusão de parcerias com 
os agentes subnacionais ou com a sociedade civil, mas ape-
nas uma límpida afirmação de sua vocação de liderança nas 
relações internacionais. 

O caso das papeleras parece envolver, em parte, o que 
em 1968 Garret Hardin chama de tragedy of the commons. 
Não no seu sentido primeiro de exaustão do bem comum 
no longo prazo, revelando uma racionalidade suicidária de 
pequeno alcance; porém, revelando, dentro do novo script 
cognitivo internacional, uma preocupação menos imediata 
e compromissada com a preservação desse bem que, nessa 
conjunção, se constitui no meio ambiente. Claro que os 
atores envolvidos têm ganhos e perdas diferenciadas, as 
papeleras, em princípio, podendo prejudicar ambas as par-
tes, mas beneficiando, essencialmente, o Uruguai. A Pro-
víncia de Entre Ríos sofre também os impactos sociais e 
ambientais negativos próprios da iniciativa e sem compen-
sações, enquanto os trade-off cabem somente ao Uruguai. 
Segundo Palermo (2006), trata-se de uma situação em que 
uma das partes – Uruguai – concentra o poder de decisão 
e, na ausência de mecanismos supra ou intergovernamen-
tais próprios de regulação, a parte beneficiada tem poucos 
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incentivos para negociar, enquanto a outra tende a usar 
recursos muitas vezes não previstos pelas regras preestabe-
lecidas.38

Entretanto, o que chama atenção é que, perpassando 
essa relação, há o fato de se ter dois níveis não estatais stricto 
sensu, o infraestatal e o supraestatal, participando de manei-
ra não desprezível na configuração da cartografia de poder 
estabelecida. Como assinala Ostrom (1990, p. 1): 

“O que se pode observar no mundo, contudo, é que nem o 
estado nem o mercado são uniformemente bem-sucedidos 
a fim de sustentar o uso produtivo de sistemas de recursos 
naturais no longo prazo. Além disso, comunidades de 
indivíduos têm confiado em instituições que não lembram 
nem o Estado nem o mercado para governar alguns sistemas 
de recursos com razoáveis graus de sucesso durante longos 
períodos de tempo”.

Ou seja, a administração de um common-pool resource 
empenha uma combinação variável de elementos regula-
dores que compreendem mais ou menos: mercado, Esta-
do, Organizações Internacionais, ORIs, ORIEs, sociedade 
civil e ONGs.39 Aparentemente não existe uma combina-
ção ótima a ser empregada de forma sistemática, mas tão- 
-somente um conjunto de soluções que são forjados em 
função de variáveis estruturais e conjunturais do caso em 
questão. Neste caso, a ausência desta combinação fica 
visível.

38 Segundo o autor, o conflito pode estar inscrito em um abuso de confiança por 
parte do Uruguai que, em função das particularidades de sua relação com a Ar-
gentina, presume que as represálias que pode vir a sofrer são limitadas.
39 “O termo common-pool resource se refere a um recurso natural ou produzido pelo 
homem que seja suficientemente grande para tornar custosa (mas não impossível) 
a exclusão de potenciais benificiários que desejem se favorecer do seu uso” (Os-
trom, 1990, p. 30). 
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Essa zona cinzenta marcada por amalgamações ad hoc 
remete à reflexão em torno da caducidade (ou não) do 
conceito de soberania dos Estados. Historicamente, como 
consigna Kritsch (2002, p. 534): 

“Entre o século XI e inícios do XIV [...] juristas, teólogos 
e filósofos fixaram as principais teorias a respeito da 
autoridade do príncipe [...]. Passavam a estar disponíveis, 
portanto, em matéria doutrinária, todos os elementos 
indispensáveis à consagração de um novo conceito de 
lealdade, aquele necessário à consolidação jurídica do 
Estado moderno, que teria na noção de soberania, fosse ela 
localizada no povo ou no governante supremo, um de seus 
principais atributos”.

Entretanto, a ubiquidade do poder territorial desse 
Estado foi se transformando, assumindo um caráter mais 
funcional. Isto é, com dificuldades para responder a um 
crescente número de demandas – cada vez mais comple-
xas – oriundas da variedade de atores endógenos e exóge-
nos, o Estado transfere, paulatinamente, algumas de suas 
competências. Evocando a ideia de interdependence sovereign-
ty, Krasner (2001, p. 19) lembra que os Estados não conse-
guem muitas vezes regular intercâmbios transfronteiriços 
de bens, capitais, pessoas ou ideias; e que atividades que 
tradicionalmente foram reguladas pelos governos como 
política monetária, conhecimentos e saúde pública não 
podem mais ser por eles controladas em função do merca-
do internacional de capitais, da internet e dos movimen-
tos populacionais, respectivamente. Essa soberania, inter-
dependente, por se encontrar alijada de sua capacidade 
de controle, fundamenta-se numa modalidade de compro-
misso que pode ser qualificada como pareto-improving. Isso 
significa que o Estado decide, voluntariamente, renunciar 
a parte de suas prerrogativas em função de que flexibilizar 
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os princípios do modelo de soberania estatal é mais atrati-
vo do que não fazê-lo.40 

A ação da província de Entre Rios no quadro da Argen-
tina e de ambos diante do Uruguai alude, atualmente, a 
uma consorciação pontual de interesses; mas igualmente 
ela confirma uma tendência de contração do Estado que, 
de uma maneira ou de outra, aumenta a margem de mano-
bra dos entes subnacionais, estimulando o incremento da 
paradiplomacia. Notadamente no que diz respeito à sua ver-
tente interna, aquela derivada do lado cooperativo do fede-
ralismo argentino que, como no caso dos Länder alemães, 
pode migrar de uma situação mais limitada de transborder 
regional para-diplomacy, que se presta bem para questões do 
tipo common-pool resource, para um grau mais dilatado de glo-
bal para-diplomacy, envolvendo uma quantidade maior de 
atores e esferas de atuação (Duchacek, 2001, p. 19). 

Por outro lado, há que se anotar o papel pouco ativo do 
Mercosul no processo de negociação entre as partes envolvi-
das no conflito das papeleras. Suas instituições parecem não 
ter força suficiente para embargar e resolver a contenda, 
tendo ela desembocado em fórum de instituições inter-
nacionais de resolução de controvérsias. É verdade que o 
Mercosul contribui indiretamente na condição de balizador 
da ação do Estado e, também, como instigador das ações 
subnacionais, como no caso da criação do fórum de muni-
cípios, intendências, províncias e estados. Todavia, o Proto-
colo de Olivos parece ter atuado de forma marginal, contri-
buindo para uma redução de sua própria credibilidade e, 
por conseguinte, da do Mercosul.41 Neste caso, não existem 

40 “[...] Isto é, eles fazem, no mínimo, um partido melhor sem tornar nenhum 
outro pior. Governos não são obrigados a aceitar estes acordos. Eles entram volun-
tariamente porque comprometer os princípios do modelo do Estado soberano é 
mais atrativo do que honrá-los” (Krasner, 2001, p. 23). 
41 O Protocolo de Olivos, assinado em 2003, instituiu os mecanismos de solução de 
controvérsias no interior do bloco, definiu os procedimentos de composição do 
Tribunal Arbitral ad hoc e de cumprimento dos seus laudos, assim como definiu 
sobre a constituição do Tribunal Permanente de Revisão.
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instituições supranacionais com competência e enforcement 
que garantam o cumprimento de determinadas normas 
(Palermo, 2006).

O Estado aparenta ter dificuldade na construção de um 
modus vivendi com a integração regional. Esse Estado procu-
ra por uma coerência que implique cessão de competência, 
sem que isso acarrete, contudo, um vácuo de poder que, 
ele próprio, prejudique o conjunto integracionista nas suas 
partes – entre elas os atores subnacionais – e no seu todo 
– em particular as instâncias supranacionais. Como afirma 
Hurrell (1995, 67): 

“ O regionalismo é frequentemente visto como uma 
alternativa para o Estado ou um meio para ir ‘além do 
Estado’ [...]. Além disso, as possibilidades de cooperação e 
integração regional parecem depender muito fortemente da 
coerência e da viabilidade dos Estados e de suas estruturas 
dentro de uma certa região”. 

Conclusão
O caso das papeleras revela-se um objeto de pesquisa que 
reflete os desafios enfrentados pelo Estado-nação na con-
temporaneidade. Esses desafios perpassam: (i) a questão da 
governance, a saber, uma forma ótima de gerenciar proble-
mas socioeconômicos aliando, pari passu, mecanismos polí-
ticos de legitimidade e dispositivos econômicos eficientes, 
tudo isso amalgamando não apenas autoridades formais e 
nacionais imbuídas de poder coercitivo, porém, além delas, 
atores subnacionais, supranacionais e não governamentais; 
(ii) o tema da emergência paulatina de níveis concorrentes 
de gerenciamento da coisa pública em nível global, os agen-
tes infraestatais despontando como vetor de legitimidade 
da ação cidadã, mesmo se esse gerenciamento comparti-
lhado ainda se encontre restrito a temas específicos; (iii) o 
tópico relativo à ecologia – um desses temas específicos por 

10004-LN78_meio_af5a.indd   104 4/29/10   3:52:48 PM



Marcelo de Almeida Medeiros e Miriam Gomes Saraiva

105

Lua Nova, São Paulo, 78: 77-108, 2009

excelência – e a seu regime internacional ativo balizando a 
tendência de reformulação da concepção do conceito de 
soberania, tanto no seu flanco interno, quanto no externo 
(Matteucci, 1983, p. 1.179).

Os limites intergovernamentais do Caru fomentam a 
capacidade de mobilização que, na Argentina, ocorre em 
cascata, partindo do epicentro Gualeguaychú, passando por 
Entre Rios e se alastrando rumo a Buenos Aires. E agregan-
do nesse percurso um leque de atores políticos e agentes 
sociais de grande envergadura. Conjunturalmente, o fator 
eleição e, principalmente, a tendência ao nacionalismo 
territorialista, que caracteriza a cultura política argentina, 
estimularam a apropriação nacional dessa bandeira quase 
consensual que é a preservação do meio ambiente, sobre-
tudo se ela envolve uma contraparte externa, cuja simples 
existência reforça o caráter pátrio da ação e, por conseguin-
te, as prerrogativas federais. Estruturalmente, todavia, o 
caso das papeleras galvaniza, se bem que de maneira ainda 
incipiente, a prática de uma constituent diplomacy, em que os 
entes subnacionais passam, de facto, e não apenas de jure, a 
fruir das prerrogativas previstas pelo pacto federal.

No entanto, apesar do papel menor desempenhado 
pelo Mercosul nessa crise, não se pode desconsiderar a fun-
ção catalisadora que ele vem exercendo no que concerne ao 
rearranjo dos compromissos federais dos Estados-nações que 
o compõe. Ele atua – mesmo que, algumas vezes, de manei-
ra simbólica ou no terreno da cognição dos tomadores de 
decisão (em todos os níveis e esferas) – como um elemento 
estimulador da ordem e da previsibilidade, fornecendo, em 
alguma medida, uma percepção de segurança que agrada, 
simultaneamente, aos atores endógenos e exógenos.

De qualquer forma, a questão não está terminada. A 
primeira reação do governo de Kirchner diante da dispo-
sição da Assembleia Ambiental de Gualeguaychú de fechar 
os acessos ao Uruguai foi de crítica à manutenção dos blo-
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queios. Mas pouco depois voltou atrás e reassumiu o enfren-
tamento com o Uruguai. O Banco Mundial aprovou defi-
nitivamente os créditos para a empresa finlandesa Botnia. 
E o Rei Juan Carlos II ensaiou alguns esforços no sentido 
de mediar a crise, mas sem êxito. Tudo indica que as inter-
rupções no tráfego para o Uruguai podem seguir em 2007. 
Este caso segue sendo paradigmático e pode fornecer ainda 
elementos para se refletir sobre a atuação dos atores subna-
cionais tanto nos marcos de processos de integração quanto 
nas relações internacionais em geral.
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QUe Fez São ToMÁS de aQUino dianTe  

de Karl MarX

Grimaldo Carneiro Zachariadhes

Que faria São Tomás de Aquino, o comentador de Aristóteles, dian-
te de Karl Marx? Este foi o título de uma palestra realiza-
da na Universidade de Chicago, no dia 29 de outubro de 
1974, pelo então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder 
Câmara, para a comemoração do 7.o centenário da morte 
de São Tomás de Aquino. O sacerdote, nesta ocasião, fez 
um desafio para a universidade americana: que fizesse com 
o pensador Karl Marx o que São Tomás fizera com Aristóte-
les, ou seja, reinterpretasse-o, retirando dele aquilo que era 
positivo. E aos que poderiam se negar a fazê-lo, alegando 
que Marx era “materialista, ateísta militante, agitador, sub-
versivo, anticristão”, ele lembrava que quando um homem:

“empolga milhões de criaturas humanas, sobretudo de 
jovens; quando um homem inspira a vida e a morte de 
grande parte da humanidade, e faz poderosos da terra 
tremer de ódio e de medo, este homem merece que o 
estudemos, como certamente o estudaria quem enfrentou 
Aristóteles e dele soube destacar tudo o que havia de certo” 
(Câmara, 1975, p. 53).
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Este artigo pretende analisar o Que fez São Tomás de Aqui-
no diante de Karl Marx, isto é, como se deu este diálogo entre 
católicos – especialmente os jesuítas – e marxistas, princi-
palmente durante a segunda metade do século XX, no Bra-
sil. Vou privilegiar neste texto o Centro de Estudos e Ação 
Social (Ceas) e buscar compreender como esta instituição, 
fundada pela Companhia de Jesus, promoveu este diálogo 
e como reinterpretou o marxismo com base na sua visão 
cristã, utilizando como fontes principalmente a sua revista 
intitulada Cadernos do Ceas.

o conflito aberto
Em 1937, Pio XI publicava a encíclica Divini Redemptoris, 
na qual demonstrava aos católicos sua preocupação com 
o comunismo ateu, reafirmando as condenações feitas pelos 
seus predecessores e por ele mesmo em outros momentos. 
O Papa se preocupava com o crescimento dos comunistas e 
alertava aos “veneráveis Irmãos” que “não se deixem enga-
nar! O comunismo é intrinsecamente perverso e não se 
pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele”. 
Lembrava que nos países aonde os comunistas chegaram 
ao poder se manifestava “o ódio dos ‘sem-Deus’” contra os 
cristãos (Pio XI, 1937, p. 53).

Esta afirmação papal expressava muito bem as preocu-
pações da Igreja Católica em relação aos comunistas naque-
le momento. A posição do clero era de enfrentamento aos 
comunistas, que eram vistos como inimigos que deveriam 
ser combatidos.1 Além da crítica ao ateísmo dos comunistas, 
os religiosos discordavam da solução que era proposta por 

1 É necessário também lembrar que havia desconfiança dos comunistas frente a 
religião (e as Igrejas) como nos bem mostra Lênin: “Todas as religiões e igrejas 
atuais, todas e quaisquer organizações religiosas, são sempre encaradas pelo mar-
xismo como órgãos da reação burguesa que servem para defender a exploração e 
para entontecer a classe operária”. Disponível em: http://www.vermelho.org.br/
diario/2005/0430/bernardo_0430.asp?NOME=Bernardo%20Joffily&COD=4413. 
Acesso em: 29 set. 2008.
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eles nas questões sociais. A Igreja Católica, preocupada com 
as condições de pobreza dos trabalhadores e também com 
a influência dos comunistas sobre eles, começou a formular 
um pensamento social católico. O clero procurava construir 
uma alternativa para o socialismo e para o liberalismo eco-
nômico que era visto, também, como um mal e responsável 
pela penúria dos trabalhadores. 

Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum 
Novarum. A partir desta obra, a Igreja Católica começou a for-
mular oficialmente sua Doutrina Social, que serviria de dire-
ção para a atuação do clero e dos católicos nas questões sociais. 
Leão XIII afirmava que pretendia vir em “auxílio dos homens 
das classes inferiores, atendendo a que eles estão, pela maior 
parte, numa situação de infortúnio e de miséria imerecida”. 
O Papa constatava que “o que é vergonhoso e desumano é 
usar dos homens como de vis instrumentos de lucro, e não os 
estimar senão na proporção do vigor dos seus braços”. Para o 
diagnóstico do problema, porém, Leão XIII colocava a solu-
ção nas mãos dos patrões, pois, a eles competia a responsabi-
lidade pelos operários, garantindo-lhes “plena satisfação” nas 
condições materiais (Leão XIII, 1891, pp. 10-23). 

O Papa Pio XI, ao comemorar os 40 anos da Rerum 
Novarum, lembrava que, em certas regiões do mundo, os 
trabalhadores ainda estavam relegados “à ínfima condição 
e sem a mínima esperança de se verem jamais senhores de 
um pedaço de terra; se não se empregam remédios oportu-
nos e eficazes, ficarão perpetuamente na condição de prole-
tários” (Pio XI, 1931, p. 39). No entanto, esse remédio tem 
que de ser “segundo os princípios de um são corporativis-
mo, que reconheça e respeite os vários graus da hierarquia 
social” (Pio XI, 1937, p. 33). A Doutrina Social Católica 
defendida pelo clero era assistencialista, paternalista e pro-
punha como solução para os problemas socioeconômicos, 
uma conciliação entre as classes. E isso era proposto tam-
bém pela hierarquia brasileira.
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Alguns bispos paulistas pediam aos “cristãos abastados” 
iniciativas para a solução do flagelo social da tuberculose 
em nome “da piedade cristã em favor dos nossos queridos 
pobres e doentes” (“Pastoral Coletiva do Episcopado Paulis-
ta sobre alguns erros contra a fé e a moral”, 1941, p. 898). 
Não contém nenhuma referência neste documento à res-
ponsabilidade do Estado perante o flagelo da população ou 
de melhorias na Saúde Pública; defende-se apenas a ajuda 
dos ricos aos mais pobres. Um manifesto assinado pelos 
principais bispos do Brasil, que deveria servir de orientação 
de conduta aos católicos, defendia como solução para os 
problemas sociais, a assistência, pois constitui: 

“Quando bem organizada e aplicada, um elemento de 
desafogo de milhares criaturas que, de outra forma, nas 
circunstâncias presentes, não encontrariam outra maneira 
de reajustamento nem outros meios imediatos para atender 
às necessidades urgentes de sua vida, na defesa da saúde, 
da educação, da alimentação, da moradia e da higiene” 
(“Manifesto do Episcopado Brasileiro sobre a Ação Social”, 
1946, p. 479). 

Estas manifestações do episcopado despolitizavam os 
problemas sociais. Os sacerdotes revelavam uma análise 
simplista da realidade brasileira e superestimavam o alcan-
ce real da assistência social, além de uma visão paternalis-
ta das relações sociais. A hierarquia não percebia que sem 
reformas que resolvessem as causas da pobreza, toda solu-
ção teria um alcance restrito. O clero via como causa dos 
problemas sociais menos as estruturas do que a falta de 
religiosidade da sociedade; os conflitos não estariam prin-
cipalmente no sistema capitalista, mas sim nos corações 
dos homens. O Papa Pio XI questionava se não tinha sido a 
cobiça “que arrastou o mundo ao extremo que todos vemos 
e todos deploramos?” (Pio XI, 1932, p. 579). 
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doutrina social católica e luta de classes
Tanto nas declarações papais quanto nas da hierarquia bra-
sileira existia uma condenação enfática da luta de classes. 
Em alguns momentos chegaram a afirmar que seria uma 
invenção dos comunistas para desestruturar a sociedade. O 
episcopado brasileiro avisava que:

“A luta de classe é abominável aos olhos de Deus porque 
divide os homens, sob o signo do ódio, da violência e da 
morte. O grande ideal cristão é que se chegue, pelo feliz 
encontro de soluções harmoniosas, a uma transformação 
social em que as riquezas se espalhem, em justo equilíbrio, 
por todos os homens que trabalham [...] é preciso que os 
homens, dirigidos e dirigentes, empregados e empregadores 
se tratem dentro do critério de respeito, dignidade, justiça e 
fraternidade” (“Manifesto do Episcopado Brasileiro sobre a 
Ação Social”, 1946, pp. 482-483). 

A hierarquia católica estava preocupada em ajudar a 
formular soluções para os problemas sociais, mas ao negar 
a luta de classes, acabava por perceber as relações sociais de 
uma forma um tanto idílica. Colocava no mesmo patamar 
trabalhadores e patrões, acreditava piamente que os obje-
tivos de ambos não necessariamente tinham de entrar em 
conflito. Ao invés de estimular os trabalhadores na luta por 
melhorias, pedia aos patrões que, por um dever moral, con-
cedessem aos seus empregados um justo salário.

A solução para as questões sociais tinha de passar pela 
conciliação entre as classes que para o clero não seriam anta-
gônicas. Isso fica latente quando lemos o estatuto da Fede-
ração Operária Cristã de Pernambuco que afirmava que sua 
função era: “Restabelecer a paz no mundo do trabalho, pelo 
respeito dos direitos de todos e pelo estabelecimento das 
mais cordiais e harmoniosas relações entre patrões e ope-
rários” (Souza, 1994, p. 17). Os jesuítas criaram um orga-
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nismo para trabalhar com os operários, em Fortaleza, no 
Ceará, chamado União Popular Cristo Rei que tinha como 
objetivo “criar harmonia baseada na justiça entre as classes 
de patrões e operários” (Azevedo, 1986, p. 236). 

Então, nesse, como em outros pontos, entravam em 
choque o pensamento oficial da Igreja Católica e o comu-
nismo. Por isso se torna necessário que se entenda o que 
significava classe para ambos. Não é pretensão fazer, aqui, 
uma análise dos vários estudiosos que se debruçaram sobre 
o significado de classe social, pois não é o espaço propício 
para isto. O que se quer salientar é a diferença existente 
entre uma noção de classe marxista e aquela mais corrente 
entre o clero, para então ficar claro o que cada um quer 
dizer quando fala da luta de classes. 

Apesar de classe ser um conceito fundamental da obra 
de Karl Marx, ele nunca definiu explicitamente o que seria; 
mas podemos perceber alguns elementos do que significava 
para ele. Classe social serve para identificar os agrupamentos 
que emergem da estrutura das desigualdades sociais. Para 
Marx, as classes são as expressões do modo de produzir de 
uma sociedade, mas o próprio modo de produção se define 
também pelas relações que intermedeiam as classes sociais e 
que dependem das relações das classes com os instrumentos 
de produção. Toda classe é sempre definida pelas relações 
que a ligam às outras classes, dependendo tais relações das 
diversas posições que as classes ocupam no processo produ-
tivo. Ele lembra que: “os indivíduos isolados só formam uma 
Classe na medida em que têm de travar uma luta comum 
contra uma outra classe” (Marx e Engels, 1984, p. 83).

A luta de classes é o confronto - aberto ou dissimula-
do – que se produz entre classes antagônicas em favor de 
seus interesses enquanto classe. Os proprietários dos Meios 
de Produção querem explorar ao máximo os trabalhadores, 
pagando o menor salário possível; em contrapartida, os tra-
balhadores querem o inverso. E são esses interesses intrín-
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secos às classes antagônicas que fazem com que os marxis-
tas afirmem que o Capital e o Trabalho não têm interesses 
comuns. A luta de classes não ocorre apenas no conflito 
aberto, ela está presente em todo momento das relações 
entre os proprietários dos Meios de Produção e os que têm 
que vender a sua força de trabalho.

A classe social para o clero fundamentava-se sobre uma 
concepção de mundo própria da Igreja Católica. A socie-
dade era vista como um Corpo harmonioso, cujas diversas 
partes deveriam cooperar em vista de um bem comum. As 
classes eram diversas, mas, não antagônicas; e deveriam se 
complementar para não enfraquecer o Todo. As classes, 
para esse pensamento social católico, eram diferenças hie-
rárquicas entre grupos que sempre estiveram presentes na 
história da humanidade, por isso, que em alguns documen-
tos, chegaram a afirmar que era “uma lei da natureza”.

O clero entendia a sociedade como um Corpo Social, 
sendo cada classe, na verdade, membro deste Corpo. Por 
essa visão, cada membro (classe) tinha sua função e deveria 
colaborar em harmonia com os outros membros para o bem 
do Todo. Pois, como lembra Pio XI, a ordem “é a unidade 
resultante da disposição conveniente de muitas partes” e “o 
corpo social não será verdadeiramente ordenado, se não há 
um vínculo comum que una solidamente num só todos os 
membros que o constituem” (Pio XI, 1931, p. 49). Por esta 
concepção, patrão e empregado tinham, sim, os mesmos 
interesses: o bem-comum. E para que isso fosse alcançado, 
cada um tinha de fazer a sua parte. A função dos trabalha-
dores seria trabalhar e a dos proprietários zelar pelos seus 
empregados e cuidar dos negócios.

Em relação às desigualdades sociais, os Papas criticavam 
os comunistas, pois eles queriam acabar com as classes e tor-
nar a sociedade igualitária, e isso, seria um atentado contra 
as leis naturais. Pio XI alertava que “erram vergonhosamen-
te todos que sem consideração atribuem a todos os homens 
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direitos iguais na sociedade civil e asseveram que não exis-
te legítima hierarquia” (Pio XI, 1937, p. 34). Leão XIII já 
tinha lembrado muito tempo antes que a desigualdade 
“reverte em proveito de todos, tanto da sociedade como dos 
indivíduos; porque a vida social requer um organismo varia-
do e funções muito diversas” (Leão XIII, 1891, p. 21). Em 
outras palavras, o indivíduo era operário ou patrão por um 
desígnio de Deus, e seria melhor para o operário continuar 
sendo operário, pois, ao tentar subverter sua condição, aca-
baria por levar à desarmonia do Todo.

Se a Doutrina Social da Igreja negava a luta de clas-
ses, uma vez que entendia a sociedade como Corpo Social,  
então era: 

“Erro capital na questão presente crer que as duas classes são 
inimigas uma da outra, como se a natureza tivesse armado 
os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num 
duelo obstinado. Isto é uma aberração tal, que é necessário 
colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta, 
porque, assim como no corpo humano os membros, apesar 
de sua diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos 
outros, de modo que formam um todo [...] assim também, 
na sociedade, as duas classes estão destinadas pela natureza a 
unirem-se harmoniosamente” (Leão XIII, 1891, p. 22). 

Com esta concepção de sociedade como um Corpo 
Social, a luta de classes acabava sendo percebida apenas 
como o conflito aberto, a pura violência entre os grupos 
hierárquicos; assim sendo, contrário ao amor evangélico. A 
Igreja Católica na prática acabava por defender uma doutri-
na paternalista e conservadora. Tentava controlar os movi-
mentos de trabalhadores, desmobilizava grupos sociais que 
lutavam pela defesa de seus direitos e, muitas vezes, o clero 
acabou se aliando às classes dominantes contra os trabalha-
dores. Pode-se dizer que essa visão da sociedade foi hegemô-
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nica no clero, na primeira metade do século passado. Mas, a 
partir da década de 1950, e principalmente após o Concílio 
Vaticano II, a Igreja se abriu para o mundo e outro pensa-
mento social começou a ser construído, na América Latina, 
principalmente com a Teologia da Libertação.

Sinal de novos tempos: “do anátema ao diálogo” 
A partir das décadas de 1950 e 1960, ocorreram mudanças 
significativas na Igreja Católica, tanto em escala mundial 
quanto nacional. O mundo do pós-2ª guerra não condizia 
com a atitude triunfalista e unilateral da Igreja. Em uma 
sociedade sob o espectro da Guerra-fria, o desenvolvimento 
tecnológico e bélico acentuados, a descolonização da Ásia e 
da África, o aumento da influência que os partidos Comu-
nistas começaram a ter nos países europeus e em outros 
continentes, além do impacto perturbador da Revolução 
Cubana, a visão fechada e estática da Igreja foi perdendo 
terreno. Com o acirramento e a politização dos conflitos 
sociais, principalmente na América Latina, essa concepção 
de Corpo Social começava a perder força para vários setores 
católicos. A Igreja Católica iniciava o seu aggiornamento; e 
com a eleição de João XXIII e o Concílio Vaticano II essa 
atualização foi impulsionada.

O Concílio enfatizou a missão social da Igreja Católi-
ca, defendeu a importância do laicato dentro da institui-
ção, valorizou o diálogo ecumênico, modificou a liturgia 
para torná-la mais acessível e desenvolveu a noção de Igreja 
como povo de Deus. Substituiu a ideia de Igreja como mestra 
do mundo pela de serva do mundo. O padre José Oscar Beozzo 
afirmou que:

“João XXIII e, de modo particular, o Concílio foram para 
a Igreja do Brasil como se águas longamente represadas 
se houvessem soltado, correndo livremente, abrindo e 
aprofundando o próprio leito” (Beozzo, 1993, p. 11). 

10004-LN78_meio_af5a.indd   117 4/29/10   3:52:49 PM



118

Que fez São Tomás de Aquino diante de Karl Marx

Lua Nova, São Paulo, 78: 109-142, 2009

A constituição pastoral do Concílio Vaticano II, Gau-
dium et Spes, demonstrava claramente a abertura da Igreja 
Católica ao mundo moderno e a procura de um diálogo da 
hierarquia com os setores antes desprezados na intenção da 
construção de um mundo melhor. 

“Ainda que rejeite inteiramente o ateísmo, todavia a Igreja 
proclama sinceramente que todos os homens, crentes e não 
crentes, devem contribuir para a reta construção do mundo 
no qual vivem em comum. O que não é possível sem um 
prudente e sincero diálogo” (“Gaudium es Spes”, 1966, p. 28). 

Estava aberta a porta para um diálogo mais intenso 
entre os setores católicos mais progressistas e os segmentos 
da sociedade que lutavam por uma transformação social, em 
especial, os comunistas. E o diálogo seria bem-vindo para 
alguns comunistas como mostra o então marxista Roger 
Garaudy, que afirmou: 

“O futuro do homem não poderá ser construído nem contra 
os crentes, nem tampouco sem eles; o futuro do homem 
não poderá ser construído nem contra os comunistas, nem 
mesmo sem eles” (Garaudy, 1966, p. 10). 

No entanto, pelo menos desde a década de 1950, alguns 
teólogos franceses já estavam estimulando esse diálogo com 
o marxismo e influenciaram importantes segmentos da 
Igreja Católica no Brasil.2 O jesuíta francês Jean-Yves Calvez 
publicou O pensamento de Karl Marx, no qual promoveu um 
diálogo crítico com Marx e os marxistas, e que influenciou 
vários segmentos católicos. Apesar das duras críticas de Jean-
Yves Calvez a Marx e aos seus seguidores, Calvez despertou 

2 Pensadores católicos, a exemplo de Lebret, Emmanuel Mounier, Thomas Car-
donnel, entre outros, tiveram influência principalmente nos setores ligados à 
Ação Católica Brasileira. Ver Löwy (2000, pp. 230-245).
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alguns inacianos e leigos para um maior conhecimento da 
obra do pensador alemão, como nos mostra o depoimento 
de Hebert de Souza, o Betinho: 

“Lemos Marx através de Yves Calvez [...] Nossa leitura 
de Marx, via Yves Calvez, era no fundo uma busca 
de conciliação, uma forma de resgatar no Marx que 
desconhecíamos um Marx que pudéssemos conhecer sem 
negar o que éramos, e éramos cristãos” (Palácio, 1982, p. 19).

Esse diálogo entre os comunistas e católicos teve seu iní-
cio no continente europeu. Porém, nesse momento, foi um 
diálogo com muita cautela e certas desconfianças de ambas 
as partes, como está claro no livro organizado por Mário 
Gozzini, Diálogo posto à prova, em que católicos e comunistas 
italianos debatiam as possibilidades e limites desse encon-
tro. O intelectual católico Ruggero Orfei afirmava categori-
camente que “o cristão não pode ser comunista” por existir 
uma fratura irremediável entre ambos, e fazia severas críticas 
ao comunismo; porém, defendia o diálogo e a aceitação “de 
homens que discordam de nós e até mesmo que nos comba-
tem [...] como um sinal da Providência a ser compreendido 
e interpretado” (Orfei, 1968, pp. 177-191). 

O comunista italiano Lúcio Lombardo Radice afirmava 
que apesar de colocar de lado qualquer hipótese de conciliabili-
dade filosófica entre cristãos e comunistas, ele percebia que exis-
tia também uma carga revolucionária dentro da fé religiosa; 
então, o autor demonstrava perceber que esse diálogo pode-
ria ser muito frutífero para ambas as partes. E sobre o caráter 
essencialmente reacionário das religiões defendido por alguns 
marxistas, ele lembrava Marx que afirmou que “é o homem 
que faz a religião, e não a religião que faz o homem”, portan-
to, para um marxista não dogmático “uma religião é como os 
crentes a fazem, e por isto não é por definição, a priori, nem 
conservadora nem revolucionária” (Radice, 1968, p. 76). 
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No Brasil, esse debate esteve presente em algumas 
publicações voltadas para os cristãos. Na revista Paz e Terra 
existem inúmeros artigos de pensadores europeus e brasi-
leiros que analisaram esse diálogo de muitas maneiras. Para 
todos os autores era certeza de que na segunda metade do 
século XX, a convergência de posições entre marxismo e 
cristianismo surgia como um dos fenômenos mais interes-
santes do período. 

Para Michel Verret, o diálogo entre marxistas e católicos 
foi imposto pela realidade histórica, pela vida e, por isso, 

“queremos abordá-lo sob o ângulo da vida: não pelas ideias 
que nos separam (Deus), mas pela terra que nos é comum, 
pelos homens que, embora com crenças e sinais diferentes, 
têm que enfrentar os mesmos problemas” (1966, pp. 163-179).

E apesar de constatar que tradicionalmente a religião 
tinha sido uma forma de dominação, uma força reacioná-
ria, ele percebia que isso estava de alguma forma mudando 
naquele momento histórico e que muitos católicos, agora, 
lutavam pela transformação no mundo: “E é preciso mudá-
lo, porque não vai bem, nem para os homens, nem – imagi-
no – para Deus” (Verret, 1966, pp. 163-179). 

Paul Lehmann, em seu artigo intitulado Ética cristã – Éti-
ca marxista, enumerava as semelhanças entre a filosofia cristã 
e a marxista. O autor afirmava que “o que é comum ao cris-
tianismo e ao marxismo é a convicção de que a libertação 
do homem realizar-se-á messianicamente” (1966, pp. 156- 
-157). E, segundo ele, “no marxismo, como já sabem, este 
papel messiânico será exercido pelo proletariado. No cris-
tianismo, será exercido na e através do pacto na comunida-
de cristã” (Lehmann, 1966, pp. 156-157). Por isso, poderia 
ocorrer um diálogo verdadeiro já que essas duas filosofias 
têm muito em comum; e partindo deste ponto, corroborava 
o que Luiz Maranhão escreveu para os marxistas brasileiros 
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“Já não se trata de estender-lhes a mão [aos católicos], mas 
de marcharmos juntos com eles” (Maranhão, 1968, p. 71). 

Em 1961, foi criada no Brasil a Ação Popular (AP), orga-
nismo nascido no interior da JUC e que congregou estudan-
tes católicos que lutavam pela transformação social no país. A 
AP se destacou no cenário político daquele momento tendo 
uma influência decisiva na UNE durante a década de 1960. 
A Ação Popular se relacionava com os partidos comunistas e 
demonstrou profundas afinidades com o pensamento marxis-
ta. Este organismo foi muito influenciado pelo jesuíta Hen-
rique Cláudio de Lima Vaz que é considerado como teórico 
e um dos principais inspiradores da AP no seu nascedouro. 
Este inaciano foi também um dos primeiros jesuítas a promo-
ver um debate com o marxismo no Brasil (Palácio, 1982). 

Contudo, vários setores católicos criticaram essa aproxi-
mação que estava ocorrendo entre os católicos e comunis-
tas nesse momento. O jesuíta italiano Ulisse Alessio Floridi 
escreveu um livro chamado O radicalismo católico brasileiro 
que se tornou referência dos segmentos contrários a essa 
aproximação. O autor criticava os vários setores católicos 
brasileiros (religiosos e leigos) que estavam propondo uma 
colaboração com os comunistas no intuito de transformar a 
sociedade brasileira. Floridi afirmou que estava impressio-
nado que, no Brasil, “leigos e eclesiásticos católicos sigam 
um Evangelho segundo Fidel Castro” (Floridi, 1973, p. 59). 

Durante a década de 1950, principalmente no governo 
de Juscelino Kubitschek, o Brasil passou por uma industria-
lização acelerada, modernizando-se rapidamente. Porém, 
o governo de Kubitschek não enfrentou eficazmente os 
problemas sociais e sua política econômica propiciou uma 
acentuada concentração de renda e um aumento nas desi-
gualdades entre as regiões mais ricas e as mais pobres. Os 
frutos do desenvolvimento foram colhidos por uma parcela 
minoritária da população, agravando-se as desigualdades e 
ocasionando o aumento das tensões sociais. 
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Setores do clero, que tinham apoiado o desenvolvimen-
tismo de JK, começavam a se tornar cada vez mais críticos 
ao Sistema, percebiam que o desenvolvimento da Nação, 
não necessariamente resolveria os problemas sociais. Decla-
rações como a do bispo D. José Távora demonstravam isso 
claramente: “Um perigo maior que o comunismo ameaça 
o mundo. O responsável por isso é o regime capitalista” 
(Prandini et al., 1986, p. 71). Em um importante documen-
to da CNBB, o episcopado fazia mea-culpa: 

“Somos solícitos no combate ao Comunismo, mas nem sempre 
assumimos a mesma atitude diante do capitalismo liberal. 
Sabemos ver a ditadura do Estado marxista, mas nem 
sempre sentimos a ditadura esmagadora do econômico 
ou do egoísmo nas estruturas atuais que esterilizam nossos 
esforços de cristianização” (CNBB, 1963, p. 23 – grifos no 
original). 

Ceas e o marxismo 
Como foi afirmado anteriormente, este diálogo entre ca- 
tólicos e comunistas começou na Europa, mas foi na 
América Latina onde se produziram as alianças mais sig-
nificativas entre os comunistas e os cristãos. No Chile, a 
Esquerda Católica foi um importante elemento no gover-
no de Salvador Allende, como também na revolução nica-
raguense e em El Salvador, onde os cristãos (incluindo 
vários jesuítas) desempenharam um papel essencial. Na 
Colômbia, o padre Camilo Torres foi morto após aderir 
à luta armada, ingressando no Exército de Libertação 
Nacional (ELN), combatendo pela revolução em seu 
país. Em 1972, aconteceu o “Primeiro Encontro Latino-
Americano de Cristãos para o Socialismo”, no Chile, que 
procurou fazer uma síntese do marxismo e cristianismo 
no continente latino-americano e foi influenciado pelo 
jesuíta Gonzalo Arroyo. 
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Foi também na América Latina que se operaram as 
transformações mais importantes dentro do pensamento 
católico, principalmente na Teologia da Libertação, movi-
mento que surgiu durante a década de 1970 e que fez uma 
nova interpretação dos Evangelhos a partir dos problemas 
sociais do continente. Considerada como a primeira teolo-
gia a nascer no terceiro mundo, por isso sempre esteve mui-
to mais preocupada com os problemas colocados pela misé-
ria e exploração da população latino-americana. A Teologia 
da Libertação acentua a reflexão teológica com o sentido 
do compromisso dos cristãos com a justiça e a libertação 
dos povos (Boff, 1996). 

Durante os anos 1970, alguns países da América Latina 
passaram por um processo de industrialização acelerada, 
mas ocorreu também um aumento da dependência em rela-
ção aos países centrais do capitalismo. A miséria e a pobreza 
acentuaram-se, enquanto a dívida externa aumentava. Os 
camponeses foram expulsos das terras que seriam utilizadas 
na agricultura de exportação, acarretando a favelização das 
grandes metrópoles. Além disso, vários países estavam viven-
do em sangrentas ditaduras militares com o extermínio e 
desaparecimento de militantes de esquerda. A repressão 
chegava também ao clero e aos movimentos católicos que 
lutavam por uma transformação social. Foi nesse contexto 
que surgiu a Teologia da Libertação.

É comum afirmar que os teólogos da libertação fize-
ram uma opção pelos pobres. Mas o que importa saber é o 
significado desta opção. A relação com as classes populares 
não deveria passar pela caridade, pela doação de esmolas 
para as camadas mais carentes da população, como certos 
setores da Igreja Católica (e de outras Igrejas) faziam. Eles 
romperam com essa atitude assistencialista e lutavam para 
que os chamados pobres ou excluídos não necessitassem de 
esmolas ou caridade (e para isso era necessário transformar 
o Sistema) e lembravam que as classes populares eram as 
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construtoras de sua própria libertação. Não se pregava uma 
assistência paternalista, e sim, uma atitude de união com a 
luta dos pobres pela sua autoemancipação.

O teólogo espanhol José Ramos Regidor afirma que 
a originalidade da Teologia da Libertação não seria a 
opção pelos pobres (com toda a razão, ele lembra que 
isso é uma característica da tradição católica), mas, sim, o 
reconhecimento das classes populares como sujeitos his-
tóricos em uma dupla dimensão: “sujeitos históricos na 
sociedade, capazes de autodeterminação e protagonismo 
na luta pela própria libertação”, porém, também o reco-
nhecimento como sujeitos históricos dentro da Igreja 
na “produção de evangelização e de teologia” (Regidor, 
1996, p. 30).

Essa teologia latino-americana recorreu às ciências 
sociais para auxiliar na análise da realidade latino-america-
na, e, em especial, ao marxismo. Os teólogos da libertação 
reinterpretaram o marxismo de acordo com sua visão cristã 
e também com sua experiência social, adaptando-o à sua 
realidade. Segundo o marxista Michael Löwy, o uso do mar-
xismo pelos católicos progressistas para analisar a realidade 
latino-americana deveu-se ao seguinte motivo:

“Essa descoberta do marxismo pelos cristãos progressistas e 
pela teologia da libertação não foi um processo meramente 
intelectual ou acadêmico. Seu ponto de partida foi um fato 
inevitável, uma realidade brutal e geral na América Latina: 
a pobreza. Para muitos fiéis preocupados com o social, o 
marxismo foi escolhido porque parecia ser a explicação 
mais sistemática, coerente e global das causas para essa 
pobreza, e a única proposta suficientemente radical para 
aboli-la” (Löwy, 2000, p. 123). 

Este diálogo entre o catolicismo e o marxismo este-
ve presente também no Centro de Estudos e Ação Social 
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(Ceas), uma instituição fundada pelos jesuítas na Bahia.3 
Na sua revista – Cadernos do Ceas –, podemos claramente 
perceber como os leigos católicos e os inacianos do Centro 
de Estudos e Ação Social reinterpretaram o marxismo com 
base na sua tradição católica.

Os religiosos e leigos do Ceas também fizeram a opção 
pelos pobres e procuraram auxiliar as classes populares na sua 
libertação. Como lembrava o teólogo e ex-coordenador do 
Centro Social, Cláudio Perani, “o conhecimento de Deus deve 
estar ligado à causa concreta da libertação” já que “não é 
possível crer no Deus libertador sem participar no processo 
de libertação” (Perani, 1980, p. 66). Mas esse contato com as 
bases tinha de sempre levar em conta que os pobres eram os 
responsáveis por sua libertação, eles não precisavam de um 
partido ou intelectuais que decidissem por eles. Paulo Cezar 
Lisboa, no encontro das obras sociais da Companhia de Jesus, 
em Salvador, avisava que os membros do Ceas não tinham 

“uma proposta definida e precisa da sociedade, nem um 
modelo já pronto. Apenas acreditamos que, seja qual for 
esse projeto, ele só será válido e exequível se contar sempre 
com a participação crítica e autônoma do povo” (Ceas, 
1993, p. 62).

Segundo os documentos produzidos pelos membros do 
Centro Social, o marxismo serviria para desmascarar a reali-
dade e os tornarem mais conscientes das estruturas e das 

3 A partir do Pós-2.ª Guerra Mundial, os jesuítas começaram a priorizar em seu 
trabalho apostólico as questões sociais. Um instrumento adotado pela Companhia 
de Jesus para enfrentar os problemas sociais nesse período foram os Centros de 
Informação e Ação Social (Cias). Esses Centros tinham como objetivo difundir 
a Doutrina Social da Igreja e também ser um local de reflexão sobre as questões 
socioeconômicas de um determinado lugar e que tentava ajudar os jesuítas (e a so-
ciedade) na superação dos problemas apontando as causas e mostrando os meios 
para isso. Em Salvador, foi fundado, na década de 1960, o Centro de Estudos e 
Ação Social (Ceas) pelos jesuítas que formavam a vice-província da Bahia. (Zacha-
riadhes, 2009).
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causas da pobreza. Em um encontro dos jesuítas, em que 
o então padre Tomás Cavazzuti participou representando 
o Ceas, ele afirmou que “parece ter importância especial o 
uso da análise científica da sociedade formulada pelo mar-
xismo, para manter o senso crítico diante das ideologias, da 
realidade social e da práxis histórica”.4 

O documento “Entidade Ceas” (dezembro 1976) assegu-
rava que o trabalho do Ceas estava “visando à transforma-
ção social”. E se entendermos o marxismo como filosofia 
da práxis, ou seja, como a produção de um conhecimento 
para a transformação da realidade, perceberemos melhor 
a sua influência dentro desse pensamento católico. Pois o 
que importava não era “conhecer a verdade da história e 
da sociedade, mas a de transformar a realidade para que se 
torne mais humana” (Ceas, 1982, p. 57). Teoria e práxis se 
completavam dialeticamente, pois toda ação necessitava de 
uma teoria que só se validava na prática. 

Nos cadernos do Ceas de número 7, de junho de 1970, 
era transcrito o texto do jesuíta Oswald Von Nell Breuning 
Igreja católica e crítica marxiana do capitalismo, que afirmava 
ter Marx tornado os cristãos mais conscientes de que: 

“as estruturas sociais concretas não devem ser aceitas assim 
como se apresentam, como se fossem estruturas naturais; 
estas não são [...] categorias ‘eternas’ elas, muito mais do que 
um ‘dado’, são um problema” (Nell-Breuning, 1970, p. 9). 

A pobreza não era uma fatalidade divina, mas resulta-
do de um Sistema perverso, e o marxismo ajudou os católi-
cos progressistas a perceberem os problemas estruturais da 
sociedade capitalista e tornou-os mais cientes de que a rea-
lidade social não era inexorável, era histórica; assim sendo, 
poderia ser transformada. 

4 Encontro Latino-Americano dos jesuítas no Social, 15-22/07/1974. (Arquivo do Ceas).
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Friedrich Engels no seu trabalho Contribuição para a his-
tória do cristianismo primitivo afirmava que entre o cristianis-
mo primitivo e o Movimento operário de sua época havia 
em comum que ambos pregavam a libertação, mas “o cris-
tianismo transpõe essa libertação para o além, numa vida 
depois da morte, no céu” (Engels, 1972, p. 353). Porém, 
isso não era mais válido nem para o pensamento defendido 
pelo Ceas nem para alguns bispos e Superiores de Ordens 
religiosas do Nordeste, que afirmaram: 

“A salvação não se configura, portanto como realidade fora 
do mundo, a ser alcançada apenas na trans-história, na vida 
de além-túmulo [...] Ela começa a efetuar-se aqui” (“Eu ouvi 
os clamores do meu povo”, 1973a, p. 57). 

Evidentemente que eles não negavam a importância da 
salvação espiritual; o que eles defendiam era que a luta pela 
salvação tinha de começar em vida e na vida.

O Ceas sempre foi muito criticado por alguns setores 
católicos pelo diálogo que promoveu com o marxismo. Por 
isso, foi de grande importância para os religiosos e leigos 
desta instituição a declaração do Prepósito Geral da Com-
panhia de Jesus, Pedro Arrupe, no seu documento Análise 
Marxista, de 8 de dezembro de 1980, que era endereçado 
aos Superiores maiores da América Latina. Segundo Arru-
pe, muitos jesuítas pediam a sua posição na questão sobre 
a análise marxista. E esse texto tinha como finalidade prin-
cipal responder à seguinte pergunta: “Pode um cristão, um 
jesuíta, utilizar a ‘análise marxista’, distinguindo-a da filo-
sofia ou ideologia marxista, e também da práxis ou, pelo 
menos, de sua totalidade?”. 

Como todos os documentos da alta hierarquia da Igreja 
Católica que abordam temas polêmicos, este texto é muito 
cauteloso nas suas considerações. Primeiramente, é neces-
sário ressaltar que Pedro Arrupe demonstrou certo conhe-
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cimento do marxismo ou como ele mesmo fez questão de 
salientar: “marxismos”. Ele lembrava aos cristãos que não 
existia apenas uma análise social marxista já que o marxis-
mo estava ligado a uma práxis.

Ele criticou a análise marxista pelo seu sentido redutor, 
já que a política, a cultura e a religião perdiam sua própria 
consistência e se tornavam redutíveis à esfera do econômi-
co. Naturalmente, criticou da mesma forma a postura em 
relação à religião e ao que ele chamou de esvaziamento 
do aspecto “transcendental do cristianismo”. O Superior 
da Companhia de Jesus também fez ressalvas à posição de 
Marx em relação à propriedade. Contudo, ele fez questão 
de frisar que as análises sociais do mundo liberal implicavam 
“em uma visão materialista e individualista do mundo, que é 
também oposta aos valores e atitudes cristãos” e perguntava: 
“Não temos notado com frequência formas de anticomunis-
mo que não passam de meios para encobrir a injustiça?”.

Pedro Arrupe afirmou que aceitava certo número de 
pontos metodológicos que surgiram da análise marxista 
(desde que não se desse caráter exclusivo a eles). O Prepó-
sito asseverou que a atenção para os fatores econômicos, 
para as estruturas de propriedade, os interesses econômicos 
que podiam mover os grupos, a sensibilidade à exploração 
de certas classes, a atenção que ocupava a luta de classes na 
história de numerosas sociedades e o cuidado com certas 
ideologias que podiam servir de disfarces às injustiças, eram 
tributários ao marxismo. O Padre ainda afirmou que as crí-
ticas dos marxistas serviram para abrir os olhos em relação 
aos casos em que a religião encobria situações sociais inde-
fensáveis. Então, apesar de algumas ressalvas, ele ratificou: 
“devemos nos manter sempre dispostos ao diálogo, no que 
concerne aos marxistas” (Arrupe, 1981, pp. 5-13).5 

5 No editorial do caderno 73, esse documento foi comentado. Os membros do 
Ceas afirmavam que “o caminho concreto dos compromissos vividos parece ser o 
melhor caminho para a Igreja avançar juntamente com o povo guardando fideli-
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Ceas: um novo pensamento social católico
No pensamento social formulado pelo Ceas, quando se falava 
em classe, era no sentido marxista do termo que se colocava. 
No texto Marxismo, cristianismo e luta de classes, Rafael Belda 
criticou o sentido dado pela Doutrina Social Católica tradi-
cional à classe, pois, segundo ele, “não captou o sentido exa-
to do antagonismo objetivo entre as classes, em parte por dar 
ao termo classe um sentido impróprio” já que não percebia 
“claramente os aspectos estruturais dos problemas morais” 
(Belda, 1979, p. 62). O antagonismo entre as classes era fru-
to das desigualdades da sociedade capitalista e a exploração 
sofrida pelos trabalhadores era estrutural e, não, moral.

Os membros do Ceas chegaram a definir nos Cadernos o 
que significava classe para eles. É de ressaltar a importância 
dada à esfera econômica para o indivíduo ou camada social. 
Nessa definição, classe é o:

“Lugar que cada indivíduo ou camada social ocupa na 
produção e distribuição dos bens econômicos. Cultura, 
prestígio, funções sociais e políticas, status, profissão, 
vinculam-se, direta ou indiretamente, à situação econômica” 
(Ceas, 1972, p. 28).

Talvez a influência mais importante do marxismo no 
Ceas tenha sido a incorporação da luta de classes no pensa-
mento social católico. E esse ponto faz-se necessário realçar, 
pois é preciso deixar claro que a práxis do Ceas era orienta-
da por esta certeza: na sociedade capitalista existiam classes 
com interesses opostos (e não complementares como defen-
dia o Magistério social tradicional da Igreja) que entravam 
em conflitos constantes, já que, “a luta de classes é um fato 
objetivo, derivante da contraposição necessária entre explo-

dade ao Evangelho e apreciando criticamente, mas sem medo ou preconceito, as 
ideias novas” (Ceas, 1981, p. 6).
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rados e exploradores, característica do sistema capitalista” 
(Ceas, 1973b, p. 41). 

Os membros do Ceas divergiam da Doutrina Social tra-
dicional da Igreja que percebia a luta de classes como algo 
artificial para a sociedade, e quando alguém se referia à 
luta de classes, era como se estivesse pregando, na verdade, 
o ódio entre os homens; assim sendo, iria de encontro ao 
amor pregado por Cristo. Isto para os membros do Cen-
tro Social seria, na verdade, uma tendência moralizante de 
setores católicos que não conseguiam ver os problemas na 
estrutura e se prendiam apenas no indivíduo. Olhando por 
esse prisma, o problema não estaria na sociedade e, sim, 
na conduta dos homens. E, ao invés de se lutar por uma 
transformação social, pedia-se que o opressor percebesse 
a sua opressão e ajudasse o oprimido por um dever moral. 
Esta era a crítica feita pelo jesuíta Cláudio Perani, uma vez 
que isto apenas era uma maneira de “levar o rico a ajudar 
alguns pobres, deixando estes últimos numa situação de 
maior dependência e na mesma ou maior pobreza” (Pera-
ni, 1977, p. 52). 

O texto Luta de classes e comunhão cristã de Gerard Fou-
rez é representativo desta crítica ao pensamento tradicional 
dos católicos. Para Fourez, os cristãos por não compreen-
derem a luta de classes não a identificavam com a comu-
nhão cristã; mas ele avisava que não se vivia “concretamente 
o Evangelho no mundo de hoje sem viver, ao mesmo tem-
po, a luta de classes”. Ele logo advertia que a luta de classes 
só era percebida como ódio entre os homens se fosse vista 
num sentido individualizante, ou seja, que se excluíssem as 
estruturas. Por isso, ele lembrava que “falar em luta de clas-
ses é, portanto, reconhecer que as pessoas, na realidade não 
são iguais” e esta desigualdade acabava se traduzindo em 
“opressão que aliena”. Por isso mesmo, ele ratificava que 
falar em luta de classes “não é criar a divisão, é reconhecer 
sua existência” (Fourez, 1975, pp. 41-43). 
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Neste ponto, podemos verificar como era difícil para 
setores da Igreja Católica, religiosos e leigos, aceitar a luta 
de classes, pois ainda se prendiam ao sentido tradicional 
dado pela Doutrina Social. Para esses setores, quando os 
teólogos da libertação falavam em luta de classes era como 
se eles quisessem dividir a sociedade, como se eles quises-
sem criar o conflito entre os homens (como se o conflito 
já não existisse). Isso era tão forte no pensamento católico 
que o teólogo Gustavo Gutierrez, no seu clássico Teologia da 
Libertação, teve de ressaltar:

“Reconhecer a existência da luta de classes não depende 
de nossas opções éticas ou religiosas. Há os que tentam 
considerá-la algo artificial, estranho às normas que regem 
nossa sociedade [...] A luta de classes não é produto de 
mentes fabricantes senão para quem não conhece ou não 
quer conhecer o que produz o sistema [...].
Aquele que fala de luta de classes não a propugna – como 
se ouve dizer – no sentido de criá-la de início por um ato 
de (má) vontade; o que faz é provar um fato, e no máximo 
contribuir para que dele se tome consciência” (Gutiérrez, 
1979, p. 228).

Os membros do Ceas, ao perceberem na sociedade a luta 
de classes, passaram a enxergar a realidade brasileira como 
“dividida em classes com interesses contraditórios” e, sendo 
assim, negava-se qualquer possibilidade de união entre Capi-
tal e Trabalho, de conciliação entre as classes, já que os inte-
resses de ambos eram excludentes. E partindo deste ponto, 
pregava-se uma atitude firme, já que “não existe uma opção 
de meio termo: a opção ou é radicalmente pelo oprimido ou 
é radicalmente pelo opressor” (Ceas, 1971a, pp. 4-5). 

Pode-se argumentar que era simplista dividir a socie-
dade em oprimido e opressor. Evidente que essa mera divi-
são não dava conta da complexidade da sociedade. Mas a 
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questão mais importante não é esta. O fundamental é que 
no momento em que os membros do Ceas perceberam a 
opressão da estrutura classista e que as classes tinham inte-
resses contraditórios, a prática deles com as classes popu-
lares tornou-se qualitativamente diferente da de outros 
setores católicos que trabalhavam também com as bases. 
Ao assumirem que o Trabalho e o Capital tinham interesses 
contraditórios, a solução nunca passaria pela conciliação 
de classes, fazendo com que ao invés de se ter uma atitude 
assistencialista e paternalista com o povo, se lutasse pela 
transformação social. 

Se, como já foi dito, a estrutura classista era um proble-
ma, pois oprimia a maioria da população e a libertação do 
homem tinha que ocorrer na história, não é de se estranhar 
quando se lê no Caderno 64, que 

“o projeto de uma sociedade sem classes concorda com a 
inspiração fundamental do Evangelho, que é a construção 
de uma sociedade humana, baseada na comum fraternidade 
divina” (Belda, 1979, p. 63). 

Ou como afirmou Tomás Cavazzutti, a sociedade de 
classes é “anticristã”, por isso “as classes devem ser suprimi-
das” (Cavazzutti, 1984, p. 78). Então, o Reino de Cristo na 
terra só seria possível em uma sociedade aclassista. E neste 
ponto o pensamento do Ceas inovava tanto em relação ao 
catolicismo quanto ao marxismo, fazendo, na verdade, uma 
amálgama dos dois.

Como já foi demonstrado, para o Magistério Social da 
Igreja Católica, as classes eram percebidas sem problemas; 
os Papas chegaram a criticar os comunistas por defenderem 
uma sociedade aclassista. As classes eram divisões hierárqui-
cas que sempre existiram na história humana; por isso, em 
alguns documentos, afirmam ser uma lei da natureza. Agora, 
em relação ao marxismo, este sempre defendeu como fim 
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último, uma sociedade sem classes. Porém, para vários seto-
res, nessa sociedade aclassista não seria necessária a religião. 
E isso também foi defendido pelo pensamento marxiano. 

No seu trabalho Crítica da filosofia do direito de Hegel, Karl 
Marx criticava Hegel, pois ele não tinha percebido na gêne-
se da superestrutura as condições materiais. A religião só 
existiria porque os homens se encontravam perdidos; o senti-
mento religioso era entendido como um fruto da alienação 
na sociedade capitalista; assim sendo, “a abolição da religião 
enquanto felicidade ilusória do povo é uma exigência que a 
felicidade real formula”. Podemos afirmar que para Marx, 
quando o homem não estiver mais alienado pelo trabalho 
(em uma sociedade sem classes), o fenômeno religioso não 
terá mais sentido, pois “a religião não passa do sol ilusório 
que gravita em volta do homem enquanto o homem não 
gravita em volta de si próprio” (Marx, 1972, pp. 44-47). 

Devemos lembrar que Marx viveu no século XIX, então, 
como um homem de seu tempo está refletindo em uma rea-
lidade histórica definida. Porém, ainda na segunda metade 
do século XX, alguns setores marxistas continuavam defen-
dendo essa ideia. No texto Marxismo e Cristianismo do filó-
sofo Leandro Konder, ele percebia uma evolução do clero 
católico para posições mais progressistas e se surpreendia 
com alguns documentos da Igreja brasileira, por isso, defen-
dia o diálogo entre comunistas e católicos de esquerda. Ele 
avisava, entretanto, desde que a religião não venha a ser 
canalizada para a repressão, para um marxista era 

“absurdo pretender promover uma superação da ideologia 
religiosa sem que tenha sido anteriormente criado o mundo 
que, em principio pode vir a tornar desnecessária tal 
ideologia” (Konder, 1978, p. 65). 

O mundo em que a ideologia religiosa seria desnecessá-
ria era uma sociedade aclassista. 
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Enquanto os Papas defendiam uma sociedade classis-
ta, alguns marxistas afirmavam que em uma sociedade sem 
classes a religião não seria necessária. O Centro Social percor-
ria uma nova vertente na qual defendia que era justamente 
em uma sociedade sem classes que se começaria a ser pre-
parado o Reino de Cristo na Terra. Mas uma pergunta se 
faz necessária: como chegar a essa sociedade sem classes? A 
questão não era fácil de ser respondida e nem eles tinham a 
pretensão de oferecer fórmulas, mas o que eles sabiam era 
que “a solução não será oferecida pela classe dominante, 
ela será arrancada; não será uma solução concordata, mas 
conflitual” (Girardi, 1972, p. 53). 

O Ceas legitimava o uso da violência do oprimido con-
tra o opressor na luta pela sua emancipação. Para os padres 
e leigos, se as classes dominantes para continuarem no 
poder utilizavam a força para oprimirem as classes popula-
res, não era nenhum ato antievangélico a violência do opri-
mido para se libertar, pois

“a experiência histórica mostra que a classe privilegiada 
nunca renuncia espontaneamente às suas posições de poder, 
mas sempre unicamente por ser vencida por uma força 
maior” (Ceas, 1973b, p. 45). 

É necessário, entretanto, salientar que o uso da violên-
cia era legitimado, mas com muita cautela pelo Ceas. O uso 
da força pelos cristãos tinha que obedecer a um código de 
ética, pois “não se pode aceitar o uso indiscriminado da vio-
lência, a manipulação de pessoas, o proselitismo fundado 
na calúnia ou na mentira” (Belda, 1979, p. 64). A violência 
nunca era um fim em si mesmo. A força e o derramamen-
to de sangue só eram lícitos em situações extremas e em 
momentos históricos próprios, pois “é necessário evitar que 
os oprimidos de hoje se tornem os opressores de amanhã” 
(Ceas, 1973b, p. 45). 
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Pode parecer contraditório para alguns, porém, a vio-
lência praticada pelas classes populares contra os opressores 
na luta pela sua emancipação era um sinal de Amor. As pes-
soas que estranham esta afirmação estariam tendo, segundo 
os membros do Ceas, uma visão individualizante. Percebem 
o amor apenas na dimensão entre os indivíduos; porém, o 
Amor por eles pregado era um amor social, ou seja, “uma 
atitude que respeita, valoriza e promove o bem comunitá-
rio” (Ceas, 1971b, p. 52). O Amor não negava ou escondia 
o conflito na sociedade, ao contrário, revelava; e chamava o 
cristão para enfrentá-lo, para superar as divisões com “even-
tual violência” se preciso fosse, pois, como afirmou o padre 
Cláudio Perani:

“É necessário redescobrir as dimensões sociais e políticas da teologia 
do amor; reconhecer que o amor é revolucionário e deve assumir 
os conflitos. Sem uma certa luta, um determinado esforço, 
nunca se alcançará superar a sociedade dividida em classes. 
Negar a luta de classes pode significar o oposto do que 
pretende a reconciliação cristã, porque seria ratificar 
uma situação de divisões” (Perani, 1977, p. 59 – grifos no 
original). 

Um ponto em que o Ceas defendia a mesma concep-
ção da Doutrina Social Católica tradicional era em relação à 
propriedade privada. Para ficar mais claro o que está sendo 
expresso aqui, é necessário analisar a encíclica de Paulo VI, 
Populorum Progressio, de 1967. O Papa defendia nesse docu-
mento, um desenvolvimento integral do homem, colocava a 
culpa da pobreza dos países periféricos na exploração dos 
países centrais, criticava o capitalismo liberal e em relação à 
propriedade privada afirmava:

“Deus destinou a terra e tudo o que nela existe ao uso de 
todos os homens e de todos os povos [...] Todos os outros 
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direitos, quaisquer que sejam, incluindo os de propriedade 
e de comércio livre, estão-lhe subordinados [...] Quer dizer 
que a propriedade privada não constitui para ninguém um direito 
incondicional e absoluto [...] o direito de propriedade nunca 
deve exerce-se em detrimento do bem comum’’ (Paulo VI, 
1967, pp. 21-22 – grifos meus). 

É preciso reconhecer que os Papas sempre defenderam a 
propriedade privada, mas nunca deram a ela um direito abso-
luto. Tanto Paulo VI como seus predecessores defendiam a 
propriedade privada, desde que não infligisse o bem comum. 
O Superior Geral da Companhia de Jesus, Pedro Arrupe, 
também advogava o mesmo ponto de vista. Arrupe reafirma-
va “o direito de cada individuo de possuir o que é necessário 
para si e para a sua família”, mas recordava “que a Igreja não 
mantém nem manteve nunca que o direito de propriedade 
seja absoluto e sem condições” (Arrupe, 1976, p. 16). 

Essa posição com relação à propriedade privada tam-
bém era defendida pelo Centro Social. No documento Cen-
tro de Estudos e Ação Social – Princípios e orientações – 1968, 
eles quase repetiam o Papa, afirmando que “o direito de 
propriedade nunca deve exercer-se em detrimento da utilida-
de comum”. Para ficar mais claro este ponto, será analisado 
o texto Algumas considerações doutrinárias sobre propriedade e 
justiça, publicado nos cadernos do Ceas, número 12, que é 
representativo do pensamento da instituição. 

O texto lembrava que o que se queria tratar evidente-
mente era da propriedade privada dos Meios de Produção 
e não da propriedade dos bens de consumo, como roupas, 
aparelhos, instrumentos pessoais, comida entre outros. O 
bem de consumo era exclusivo já que “pertence por sua 
natureza a uma pessoa particular”. Depois de feito este 
parêntese, o texto afirmava que pela Doutrina Social Cató-
lica, a propriedade privada dos Meios de Produção era um 
direito natural, e afirmava que a Igreja “defende a proprie-
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dade privada [...] porque ela acha que é uma condição indis-
pensável para a liberdade da pessoa humana”. Mas, lembrava do 
caráter “intrinsecamente relativo da propriedade privada”.

Esse caráter relativo da propriedade privada se funda-
mentava no que o texto chamou de direito de propriedade e 
direito de uso. O homem realizava sua natureza na proprie-
dade, então era um direito dele possuir bens. Mas a pro-
priedade tinha um caráter intrinsecamente social, ou seja, 
a destinação dos bens era para todos. A terra poderia ter 
um dono (direito de propriedade), porém a produção era 
social (direito de uso). Assim sendo, “diante do direito de 
uso o direito de propriedade deve ceder completamente”. 
Por isso era tão absurda para o clero a visão liberal, pois a 
propriedade não tinha nenhuma limitação, ela se tornava 
absoluta; assim “não é mais o homem que possui, mas é ele 
que é possuído pelas coisas”. 

O texto criticava também os países comunistas que em 
suas estruturas não excluem a possibilidade de dirigentes 
de empresas abusarem de seu poder em favor dos próprios 
interesses. Então, “a única solução real é, pois a proprie-
dade relativa, controlada, limitada”. Limitada por quem? 
Deve ser controlada pela autoridade pública e também pela 
responsabilidade da consciência dos indivíduos. Eles salien-
tavam este segundo ponto já que era “o individuo que deve 
decidir dentro de sua consciência o que vai fazer com sua 
propriedade”. Pois, o direito de propriedade significava “o 
direito de tomar decisões em relação aos bens possuídos, 
respeitando sua destinação comunitária”. Mas, para evitar 
abusos dos donos, já que os homens são imperfeitos, eles 
defendiam também que deveria existir o controle da auto-
ridade pública quando o direito de propriedade não respei-
tasse sua destinação comunitária (Ceas, 1971b, pp. 45-57).

Evidentemente, uma crítica contundente feita pelo Ceas 
a setores marxistas e ao próprio pensamento marxiano é 
com relação à religião. Para Otto Maduro, no seu texto Karl 
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Marx a cem anos de distância, Marx foi precipitado ao rejeitar 
qualquer possibilidade de contribuição da religião na liber-
tação dos oprimidos, “Eu acho que está na hora de rejeitar 
esse desprezo simplista de Marx e recolocar (contra Marx) a 
importância e o valor do religioso numa perspectiva socialis-
ta” (Maduro, 1983, pp. 68-69). Eduard Huber foi ainda mais 
longe e afirmou que apesar de Marx querer a libertação do 
homem de todo poder coercitivo e de toda dominação de 
classe, ele acabou fazendo dessa libertação um fetiche ou, 
como o próprio autor chamou, fetichismo da libertação, pois:

“Somente a fé em Deus – o Deus que se revelou em Jesus 
Cristo e pagou com sua vida sua liberdade frente ao poder 
– é a garantia da luta contra toda a dominação do homem, 
contra toda exploração do homem pelo homem, contra 
qualquer tipo de fetichismo. Trata-se de uma fé vivida, fé 
naquele que é dom de si, e por isso está acima de todo 
poder [...] É o ideal de uma forma de existência que não 
pode ser dominada e que não pode querer dominar” 
(Huber, 1985, p. 83). 

À maneira de conclusão
Em uma carta confidencial enviada pelos jesuítas do Ceas 
para alguns “amigos”, eles afirmaram:

“Na caminhada feita entramos em contato e colaboramos 
com marxistas. Nós mesmos utilizamos determinadas 
categorias para análise da realidade. [...] Devemos 
reconhecer o que foi positivo na nossa experiência: 
adquirimos uma visão mais concreta da realidade, 
conseguindo pôr em prática a orientação da Doutrina Social 
da Igreja. Mais que uma aquisição teórica, a utilização de 
instrumentos marxistas ajudou a descobrir a questão do 
“poder” e a procurar atitudes mais coerentes em defesa dos 
oprimidos e, consequentemente, atitudes mais evangélicas. 
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[...] Nós pretendemos dar uma pequena colaboração na 
linha apontada por Dom Helder Câmara: “fazer, hoje, com 
Karl Marx, o que S. Tomás fez com Aristóteles”.6

Os jesuítas e leigos católicos do Ceas por motivações 
essencialmente religiosas dialogaram com o marxismo, como 
uma forma de entender as transformações pelas quais passa-
va a sociedade brasileira no sistema capitalista e para tentar 
transformá-la. Eles reinterpretaram o pensamento marxista 
com base na sua tradição cristã contribuindo para a cons-
trução de um novo pensamento social católico.

O ponto de partida do Ceas é o pensamento Social da 
Igreja. O marxismo contribuiu para o entendimento da 
realidade brasileira e para ajudar a transformá-la, porém, 
o ponto de chegada é a libertação do homem, no sentido 
do humanismo cristão que, transcendental, “ao contrário do 
humanismo marxista e existencialista, assume e finaliza o 
desenvolvimento do homem todo e de todos os homens a 
divinização em Cristo”.7 

Grimaldo Carneiro zachariadhes
é mestre em História Social pela UFBA e especialista em 
Educação pela UNEB; pesquisa o trabalho social feito pela 
Companhia de Jesus no Brasil no século XX. 
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PolÍTiCaS PÚBliCaS e eSTado: o Plano real

Marcus Ianoni 

O objetivo do artigo é demonstrar a efetividade do Plano 
Real na indução do processo de reconstrução da estrutu-
ra de poder do Estado brasileiro. O argumento explicativo 
é que o Plano Real resolve, embora não a ponto de solu-
cionar, questões-chave e interdependentes da crise multi-
dimensional então existente no país. O Plano Real resolve 
problemas relacionados: 1) à nova inserção internacional 
orientada para o mercado dos setores público e privado da 
economia brasileira; 2) à repactuação sociopolítica, que 
deixa para trás mais de uma década de crise de hegemonia, 
aberta pela ruptura da aliança desenvolvimentista; 3) à ordem 
político-institucional; 4) e à esfera ideológica, por assegurar, 
de imediato, e induzir, ao longo do tempo, a um ambiente 
nacional muito mais propício à expansão da cultura e da 
agenda liberais, sob diferentes matizes, entre os agentes de 
mercado, elites políticas e atores sociais. 

Importou para essa ampla mudança uma ação política 
de grande envergadura, síntese de vontade política, ideias 
(econômicas e políticas), conjuntura histórica e determina-
ções estruturais. Para evidenciar o caráter multidimensio-
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nal do Plano Real, o artigo expõe os conteúdos histórico-
estrutural, sociopolítico, ideológico e político-institucional 
da crise e alguns de seus desenvolvimentos e conjunturas, 
sobretudo o período corrido desde a ascensão interina de 
Itamar Franco à Presidência da República, em outubro de 
1992, durante a tramitação do impeachment de Fernando 
Collor de Mello até a posse e início de mandato presiden-
cial de Fernando Henrique Cardoso (doravante FHC). Este, 
em princípio como Ministro da Fazenda, depois como can-
didato à Presidência e no exercício do cargo de Presidente 
da República, atuando como condottiere, lidera, vinculado 
a condições econômicas, sociais e políticas específicas, a 
mobilização dos recursos de poder que suportaram a for-
mulação e implementação do Plano Real. Tal feito opera 
uma mudança histórica na crise multidimensional em que 
o país se encontrava e que tinha em seu centro, num olhar 
macroestrutural, a derrocada do padrão de financiamento 
do modelo nacional-desenvolvimentista e as transformações 
nas conexões do Estado e da economia brasileiros com os 
mercados mundiais e com o sistema internacional no con-
texto da globalização.1 

A análise do processo do Plano Real (seu ingresso na 
agenda política, sua formulação e alguns efeitos amplos 
de sua implementação), inserida no contexto macroestru-
tural, sociopolítico e político-institucional no qual intera-
giam, naquela conjuntura, atores e ideias, traz vantagens. 
Mostra que a explicação predominante na literatura de 
ciência política brasileira de então sobre a crise do Esta-
do não dava e não deu conta do que efetivamente esta-
va acontecendo no país, por se basear demasiadamente 
numa visão de autonomia da esfera político-institucional 
em relação à sociedade e à economia. Naquela ocasião, tal 

1 O artigo sintetiza, com alguma atualização, a tese de doutorado “O real no po-
der: crise de estado, estabilização econômica e reformas estruturais no Brasil”, 
defendida na PUC-SP em 1997.
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reducionismo expressou-se na supervalorização da refor-
ma política como caminho necessário para a superação dos 
grandes dilemas nacionais, que, na verdade, extrapolavam, 
embora também englobassem, as instituições políticas. O 
processo do Plano Real operou uma virada profunda na 
conjuntura sem que nenhuma medida de reforma políti-
ca precedesse a realização da estabilização monetária.2 O 
enfoque adotado também dialoga com análises pós-Plano 
Real da literatura de ciência política que concebem essa 
policy em chaves teóricas centradas em ideias e nas intera-
ções entre atores e instituições. Embora relevantes, ideias 
e instituições inserem-se num universo explicativo mais 
amplo que aqui será exposto.3 A análise política do pro-
cesso de emergência e efetividade do Plano Real requer 
uma abordagem abrangente, que incorpore perspectivas 
da sociologia política e da ciência política neoinstitucio-
nalista, para conectar duas dimensões distintas: Estado e 
regime.4

O recurso metodológico de analisar amplamente a con-
juntura de emersão do Plano Real não subentende reduzir 
o passado ao presente ou deduzir o passado partindo do 
presente. Tal como o presente possui incertezas e um leque 
de resultados políticos possíveis, uns mais outros menos 
prováveis de ocorrerem, o passado, que então foi presen-
te, estava sob tendências diversas, inclusive pelas trajetórias 
anteriormente percorridas.5 Se certas tendências prevalece-
ram com consistência, é fundamental explicá-las com um 

2 A primeira medida importante de reforma política aprovada então pelo Con-
gresso Nacional aconteceu em 1997, com a Emenda Constitucional nº 16, que 
introduziu a reeleição. A efetividade do Plano Real trouxe uma mudança político-
institucional de impacto, e não o inverso.
3 Pio (2001) centra sua análise do Plano Real nas ideias econômicas e nas condi-
ções político-institucionais. Borba (2002) faz uma revisão da literatura explicativa 
do Plano Real.
4 Para uma crítica às ciências sociais contemporâneas, consultar Brandão (1998).
5 O neoinstitucionalismo histórico traz importantes contribuições para a análise.
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método de análise comprometido, o quanto possível, com 
a densa complexidade da situação. Isso requer identificar 
as forças políticas, processos e instituições em interação no 
contexto democrático de incerteza relativa a ser investiga-
do. Evocar a incerteza relativa significa considerar que as 
ações e lutas políticas envolvendo Estado e sociedade se ins-
crevem em marcos estruturais e conjunturais que delimitam 
tanto o campo contingente das interações políticas entre os 
atores como um conjunto de variáveis relacionadas às polí-
ticas públicas. Essa abordagem é especialmente importante 
quando se analisa uma política pública de imensa enverga-
dura, como é o Plano Real.6

Procura-se evitar dois reducionismos: o hiperfuncio-
nalismo das abordagens, nas quais a política é um epifenô-
meno de estruturas econômicas e sociais, e o hiperinstitu-
cionalismo, particularmente aquele que, naquela conjun-
tura, considerava serem os problemas do país de crise de 
governabilidade, cuja superação, segundo seus teóricos, 
dependia da reforma política, sobretudo da adoção do 
parlamentarismo. A análise procura mostrar que a crise 
multidimensional foi superada muito em função da inte-
ração entre a virtù da liderança política de FHC (incluin-
do sua equipe econômica e a coalizão partidária liberal 
articulada) e as características gerais de uma conjuntura 
da crise estrutural, nela encerrada a fortuna. Não ocorreu, 
por um lado, determinismo economicista no processo 
político, nem, por outro, transformações de causalidade 
voluntarista e indeterminista na dinâmica da crise estrutu-
ral. A abordagem adotada é, portanto, pluricausal. Envolve 
a inter-relação de elementos macroestruturais, sociopolíti-
cos, político-institucionais e de ação política individual e 
coletiva. A leitura que este texto faz da crise de então, da 

6 Sobre aspectos teóricos da pesquisa em políticas públicas, consultar Reis 
(2003). 
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conjuntura de emergência do Plano Real, de seu signifi-
cado e algumas de suas consequências gerais sobre a crise 
brasileira segue a trilha da concepção teórico-metodoló-
gica presente na sociologia política de Sallum Jr. (1994, 
1995, 1999 e 2003).

As transformações encaminhadas no processo do 
Plano Real refundam o poder político, um novo Estado 
brasileiro pós-nacional-desenvolvimentista. O Plano Real 
propicia um salto histórico, uma fase distinta da revolução 
democrática brasileira, na qual passam a fluir, em novas 
bases, as incertezas, preferências e escolhas dos atores. 
Ao ser eleito em 1994, FHC disse, em discurso no Sena-
do Federal, que aquelas eleições encerraram a transição 
e consolidaram a democracia. A transição democrática 
deu-se ao mesmo tempo que a crise de poder do Estado 
desenvolvimentista. A ideia de FHC é compreensível na 
medida em que, desde o Plano Real, o regime democráti-
co passa a mover-se num novo padrão de poder de Estado, 
ao que se chegou por um processo que rearranjou as esfe-
ras sociopolítica e político-institucional. Isso não significa 
fazer juízo de valor aprobativo do Plano Real, porque a 
reforma monetária e as mudanças estruturais a ela vincu-
ladas não têm tido eficácia no cumprimento de algumas 
de suas metas e promessas fundamentais: recuperação da 
capacidade de investimento do Estado, desenvolvimento 
econômico, geração de emprego e justiça social. Novas 
e antigas contradições passam e continuam a desafiar os 
atores dominantes e dominados na etapa histórica liberali-
zante efetivada desde as eleições de 1994.7

Marques, avaliando a literatura sobre o Estado no Bra-
sil, considera que esse campo de estudos 

7 Consultar “Exposição de Motivos da Medida Provisória do Plano Real” 
(30/6/1994).
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“se encontra esgarçado entre uma produção ampla com 
preocupações teóricas e macrossociológicas e uma miríade 
de estudos de caso muito detalhados e específicos, oriundos 
em grande parte de áreas concretas de política. [...] 
Acredito que uma das principais tarefas para superarmos tal 
problema está na construção de pontes entre os modelos 
de interpretação do Estado e a análise concreta de políticas 
específicas”. (2006, pp. 16-17)

Este trabalho quer contribuir para essa perspectiva de 
mediação.

A articulação entre as esferas econômica, sociopolíti-
ca e político-institucional visa buscar ganhos panorâmicos, 
mas não se ignora que a ampliação do foco implica também 
em perdas. As contribuições deste trabalho não esgotam a 
pesquisa. Ademais, visa-se fazer uma interpretação política 
ampla da crise do Estado desenvolvimentista e de sua supe-
ração pelo Plano Real, não se tratando de um trabalho de 
ciência econômica.

Seguem-se três seções para expor o argumento expli-
cativo mencionado. Na primeira, abordarei elementos da 
origem, natureza e processo da crise multidimensional. A 
segunda seção expõe duas interpretações políticas dessa cri-
se. Por fim, será abordada a conjuntura de surgimento do 
Plano Real para responder como e por que essa policy virou 
uma página da história brasileira, o que envolverá uma ava-
liação geral do processo político desde 1994-1995.

origens e sintomas da crise
Quando Itamar Franco tomou posse, o país passava por uma 
crise multidimensional. Sua origem mais profunda remonta 
ao início dos anos 1980. Um componente desencadeador 
fundamental dessa crise foi a ruptura do padrão de finan-
ciamento do Estado desenvolvimentista, ensejada pelo dese-
quilíbrio das contas externas provocado pelo choque exter-
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no ocorrido entre 1978-1982. O choque externo inclui um 
conjunto de fatores que repercutiram profundamente nas 
condições internas e internacionais de financiamento do 
setor público brasileiro (Baer, 1993, p. 71).8 As principais 
manifestações do choque externo foram: a deterioração 
contínua das relações de troca, provocada, principalmen-
te, pela elevação dos preços internacionais do petróleo, que 
muito contribuiu para o déficit comercial brasileiro; a forte 
alta das taxas de juros nos EUA, que repercutiu em abrupta 
elevação do já então preocupante endividamento externo 
do país; por fim, a repercussão, no mercado financeiro bra-
sileiro, das mudanças no mercado internacional, que pro-
vocaram a exacerbação da tendência interna de concentrar 
as operações no curto prazo e a substituição de créditos 
externos por financiamentos internos, ensejando a “ciran-
da financeira”. Esse processo macroeconômico articulou-se 
à aceleração da inflação, especialmente a partir de 1979. A 
explicitação do choque externo ocorreu em 1982, quando, 
em resposta à decretação da moratória pelo México, ban-
cos privados internacionais cortaram o financiamento dos 
endividados e passaram a exigir o pagamento do serviço da 
dívida contraída. 

A resposta da equipe econômica à crise da dívi-
da externa ficou conhecida como “ajuste externo”. No 
final de 1980, o governo executou medidas ortodoxas de 
combate à inflação, tendo como foco principal o déficit 
público. A redução brusca nos investimentos das esta-
tais, associada a outras medidas ortodoxas restritivas ao 
crédito e ao consumo interno, levou o país a uma reces-
são histórica, entre 1981 e 1983, que marcou o início do 
colapso do Estado nacional-desenvolvimentista mais bem-
sucedido da América Latina. Estava praticamente ruído 

8 A síntese aqui apresentada sobre o choque externo e a política de ajuste está em 
Baer (1993).
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o esquema de financiamento do investimento produtivo, 
que se estruturava no endividamento externo e no inves-
timento estatal (direto e indireto), assim como nos sub-
sídios do Estado ao setor privado (Bresser Pereira, 1992, 
pp. 40-44). Após as eleições de 1982, o governo forma-
lizou acordo com o FMI visando receber empréstimos 
emergenciais para pagar os compromissos com a dívida.9 
A orientação geral da política econômica foi ajustar as 
contas públicas para saldar as obrigações com os credo-
res internacionais. Mas as políticas adotadas não debe-
laram a inflação, pelo contrário, agravaram-na, além de 
terem aprofundado a deterioração das contas públicas, 
combinando perversamente endividamento externo e 
interno. Apesar do bom desempenho exportador resul-
tante do ajuste, sobretudo desde 1983-1984, a crescente 
dívida externa desequilibrou estruturalmente as finanças 
públicas brasileiras. Assim, do ponto de vista estritamente 
macroeconômico, o choque externo e a política de ajuste 
adotada para enfrentá-lo estão na base da crise fiscal do 
Estado, de forte componente financeiro. Enfim, esse é o 
cenário de esgotamento do padrão de financiamento do 
desenvolvimentismo-autárquico.

O ajuste externo recessivo executado pelo governo 
Figueiredo teve um impacto sociopolítico crucial: a racha-
dura na estrutura de poder que sustentava o Estado desen-
volvimentista.10 Isso será retomado na próxima seção, mas 
antecipo que a opção governamental de ajustar as contas 
públicas resguardando os interesses do capital financeiro, 
em detrimento da atividade produtiva, pública e privada, 
descontentou o empresariado industrial, setores da alta 

9 Os documentos do acordo do Brasil com o FMI estão em “Documentos”, Revista 
de Economia Política, vol. 3, nº 4, 1983, pp. 139-156.
10 A exposição completa do argumento sobre a crise do pacto de dominação está 
em Sallum (1995).
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burocracia das empresas estatais e os assalariados.11 Os tra-
balhadores não faziam parte do pacto de dominação desen-
volvimentista e estavam em plena expansão de suas lutas 
sindicais e políticas contra o autoritarismo. Mas as outras 
duas forças sociais mencionadas incluíam-se no pacto. Essa 
situação de rachadura no pacto de dominação desenvol-
vimentista, combinada com a crise do regime autoritário, 
configura uma crise de hegemonia (Gramsci, 2000, pp. 60, 
95-96, 184), que atravessará a transição democrática e per-
durará até a reconstrução da hegemonia liberal no proces-
so do Plano Real.

A crise de hegemonia do pacto de dominação tem tam-
bém uma dimensão de crise ideológica.12 Durante os anos 
1980, as forças até então acomodadas na aliança desenvolvi-
mentista – aliança que nunca foi estática – dividem-se, gros-
so modo, em duas grandes posições: por um lado, as que 
perseveram no nacional-desenvolvimentismo e, por outro, 
as que aderem à perspectiva neoliberal. Mas, ao longo da 
década, forças sociopolíticas importantes do partido desen-
volvimentista vão se convertendo, de um ou outro modo, 
ao neoliberalismo internacionalmente hegemônico. Em 
especial, o grande empresariado industrial desenvolvimen-
tista, desde a Nova República, vai se incorporando ao par-
tido liberal, bloco sociopolítico heterogêneo, que se fortale-
ce, conquista posições na esfera político-institucional, mas 
encontra dificuldades para alterar as relações entre Estado, 
mercados e sociedade e recriar, ao seu modo, o poder polí-

11 Um dado empírico representativo do processo de rachadura no pacto de do-
minação é o “Documento dos Doze”, publicado em 1983, no âmbito do “Fórum 
de Líderes Empresariais”, fundado pela Gazeta Mercantil, em 1977. Evocando “a 
estratégia grandiosa do Plano de Metas”, o empresariado desenvolvimentista ofe-
rece “à Nação um conjunto articulado de ideias que possa orientar a reconstrução 
do país”. O documento está disponível em: http//www.lideres.org.br/telas/docu-
mentos/default.asp?id_interno=2. Acesso em: 15 set. 2007.
12 Para uma distinção entre hegemonia e ideologia, consultar Cardoso (1993, 
p. 184).
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tico desestruturado com a crise do modelo nacional-desen-
volvimentista.13

Doze “planos” de estabilização monetária foram produ-
zidos entre 1979 e 1991, envolvendo, de Figueiredo a Collor, 
sete ministros da Fazenda. O dinheiro se chamou Cruzeiro 
(1970-1986), Cruzado (1986-1989), Cruzado Novo (1989- 
-1990), novamente Cruzeiro (1990-1992), Cruzeiro Real 
(1992-1994) e houve um sistema bi-monetário no primeiro 
semestre de 1994 (já inserido nas etapas do Plano Real), que 
abrigou a URV e o Cruzeiro Real.14 A hiperinflacão propi-
ciou intensos e produtivos debates, na mídia, universidades 
e instituições públicas da área econômica, entre ortodoxia 
versus heterodoxia, gradualismo ou choque etc. Houve um 
longo processo de aprendizado técnico – por entre tenta-
tivas e erros, divergências (como sobre usar ou não o con-
gelamento de preços) e dificuldades políticas (como a de 
fazer o ajuste fiscal). Nesse processo, surgiu e se aprimorou 
a teoria neoestruturalista da inflação inercial. À medida que 
o cenário mudava, policy-makers brasileiros defensores dessa 
teoria (outrora vinculados aos planos Cruzado e Bresser) 
incorporaram ou puderam exteriorizar ideias liberais em 
suas formulações técnicas. Condições conjunturais e vonta-
de política ensejaram que esse legado intelectual gerasse a 
concreta formulação de uma política de estabilização que, 
executada, logrou efetividade. Do ponto de vista técnico, o 
conteúdo do Plano Real funde elementos dos pensamentos 
estruturalistas cepalinos, clássico e novo, com o mainstream 
econômico neoliberal. Mas cabe repetir que o conhecimen-
to técnico foi um dos recursos de poder mobilizados no 
processo do Plano Real. Esse recurso foi conquistado por 
uma liderança política virtuosa, numa conjuntura determi-
nada, através de ações políticas que, encadeadas a outras 

13 Consultar, por exemplo, Velasco e Cruz (1997, pp. 77-113).
14 Consultar Bresser Pereira (1994) e Oliveira (1996).
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ações estratégicas também relevantes para a vitória na dis-
puta política em curso, propiciaram a reconstrução, em 
bases neoliberais, do Estado em crise.15

Até a reforma monetária de 1994, a hiperinflação era 
tão grave quanto difícil de ser resolvida. Grave, por preju-
dicar, ainda que desigualmente, um conjunto de atores e 
interesses, abrangendo capital, trabalho, estratos médios e 
os desfavorecidos em geral. E difícil de ser resolvida, mas 
menos por motivos técnicos do que por não haver consenso 
sobre o que e como fazer para superá-la. Embora o ideá-
rio neoliberal avançasse entre elites políticas e econômicas, 
atores ligados ao velho desenvolvimentismo ainda estavam 
em cena, como o próprio Itamar Franco o foi, sobretudo 
até meados de 1993. Um exemplo das dificuldades é FHC 
ter sido o quarto ministro da Fazenda em apenas sete meses 
de governo Itamar. E, na conjuntura pós-impeachment (1992- 
-1994), os partidos de esquerda, então na oposição às refor-
mas liberais, estavam fortes perante o eleitorado, conforme 
indicavam as pesquisas de intenção de voto.

O atraso brasileiro na execução do ajuste estrutural 
desenhado no Consenso de Washington desagradava ao FMI. 
Em 1993, a inflação estava efetivamente caindo na maioria 
dos países latino-americanos que faziam as reformas liberais, 
com exceção do Brasil. Apesar de Collor ter implementado 
políticas neoliberais (abertura comercial, desregulamenta-
ção financeira, desestatização, ajuste fiscal e Mercosul), seu 
governo fracassou nas tentativas de estabilização monetária 
que realizou.16 

Alguns consideravam que havia, na sociedade civil, 
partidos e burocracia pública, uma coalizão inflacionária. 
Na sociedade civil, essa coalizão abrangeria os empresários 

15 Consultar também Filgueiras (2000, pp. 93-116).
16 A origem do Mercosul remonta à reaproximação entre Brasil e Argentina, pro-
movida por Sarney e Alfonsin. Collor deu continuidade a essa política de integra-
ção regional.
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beneficiados com a indexação e as corporações sindicais. 
Outros (mais representativos da opinião predominante) 
consideravam a hiperinflação uma situação que, por mais 
que beneficiasse, momentaneamente, a alguns, ameaçava a 
todos, sendo a sua superação boa para o conjunto da socie-
dade. Mas a dificuldade estava em definir quem perderia e 
ganharia, e quanto, com a pax monetária. Por isso, a hiperin-
flação era também um sério problema político de falta de 
consenso estratégico. As mudanças que as agências interna-
cionais e os grandes capitais globais queriam que o Brasil 
fizesse, para redefinir relações com a economia mundial, 
implicariam alterações profundas, com custos e benefícios 
incertos, ao menos em curto prazo, para agentes econômi-
cos, elites políticas, assalariados e burocracia pública. Enfim, 
se a crise produzia riscos e incertezas, os caminhos de sua 
superação, também. 

A compreensão das dificuldades de produção de con-
senso requer considerar a existência de uma sociedade 
civil complexa, diversificada – constituída na modernização 
conservadora do regime autoritário e na redemocratiza-
ção –, que conquistara relativa autonomia da tutela estatal 
corporativista instituída na Era Vargas; e requer qualificar 
a democracia brasileira, já então uma poliarquia, com direi-
tos civis, políticos e sociais, eleições regulares, voto univer-
sal e secreto, multipartidarismo e sistema federativo. Collor 
menosprezou essas transformações.17

Na esfera político-institucional, uma expressão da crise 
era, obviamente, a própria dificuldade governamental de 
superar a hiperinflação. Mas, nessa esfera, a crise também 
se expressava nas eleições e nos partidos. Na primeira elei-
ção presidencial do pós-autoritarismo, em 1989, houve vinte 
e duas candidaturas. As que chegaram ao segundo turno, 
as de Collor e Lula, eram explicitamente de oposição ao 

17 Consultar Sallum e Kugelmas (1993) e Sallum (1994). 
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combalido governo Sarney. Brizola, também de oposição, 
quase chegou ao segundo turno. As candidaturas dos dois 
principais partidos da Aliança Democrática (coalizão que deu 
sustentação institucional à Nova República), PMDB e PFL, 
correram fora do páreo e alcançaram votação inexpressiva. 
Esse resultado foi o veredicto condenatório dos eleitores a 
um governo que tomara posse erguendo para a sociedade 
a bandeira da mudança ampla, mas findara em crise. Mas 
mais ainda que uma crise de governo era uma crise ampla 
do Estado, uma crise de hegemonia, de ausência de consen-
so sociopolítico, que minava a governabilidade desde o iní-
cio dos 1980, salvo alguns momentos excepcionais de expec-
tativas esperançosas, como em 1986, no Plano Cruzado.

Entre as sete principais candidaturas presidenciais às 
eleições de 1989, pode-se arriscar a fazer a seguinte classi-
ficação ideológica: direita-liberal, Collor (PRN), Afif (PL- 
-PDC) e Maluf (PDS); centro, Ulysses Guimarães (PMDB); 
centro-esquerda, Brizola (PDT) e Covas (PSDB); e esquerda, 
Lula (PT-PC do B-PSB). No segundo turno, o PSDB apoiou, 
dividido, a candidatura de Lula, muito mais por racionali-
dade eleitoral e valores democráticos (afinal, Collor tinha 
um passado de compromisso com o regime militar e as oli-
garquias) do que por substantivas afinidades programáticas 
com a frente de esquerda liderada pelo PT. Ficou célebre 
o discurso de despedida de mandato do então senador e 
virtual candidato à Presidência, Mário Covas, em junho de 
1989, no qual ele disse que o Brasil precisava de um choque 
de capitalismo para enfrentar seus problemas. Mas então o 
nascente PSDB apenas iniciava sua conversão liberal à qual, 
até mesmo o PT, que de 1994 a 2002 fez oposição às políti-
cas do pensamento único, também aderiu, à sua maneira, no 
âmbito da política macroeconômica.18

18 Desde 1999, a política macroeconômica compõe-se de um tripé liberal: câmbio 
flutuante, metas de inflação e superávit primário. Foge do intuito desse trabalho 
avaliar quais seriam as possibilidades efetivas da esquerda democrática, com vo-
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Collor construiu sua candidatura como um outsider. 
Equipou-se com um marketing político competente. As classes 
dominantes aderiram mesmo à sua campanha eleitoral ape-
nas no segundo turno.19 No primeiro, as preferências eleito-
rais das burguesias dividiram-se entre as principais candida-
turas da direita à centro-esquerda. O temor do empresariado 
à vitória de Lula era muito grande. Um exemplo disso foi a 
declaração do então presidente da Fiesp, Mário Amato, pro-
ferida no calor da disputa do segundo turno, ameaçando que 
800 mil empresários deixariam o país caso Lula fosse eleito. 
Assim, embora o país tenha ingressado mais claramente na 
produção de políticas públicas neoliberais com Collor, o fez 
em bases sociopolíticas e político-institucionais frágeis. De 
Sarney a Collor, ocorrem metamorfoses da agenda pública, 
que transita, desde que Funaro saiu da Fazenda, de uma pau-
ta maximalista (desenvolvimento com distribuição de renda 
e justiça social) para minimalista (mercadocêntrica).20 

Mas a crise era tão aguda que, mesmo com frágeis 
bases parlamentares e laços orgânicos com o empresaria-
do, Collor logrou aprovar no Congresso, em curto prazo, 
um invasivo e impopular plano de estabilização, que seques-
trou os ativos financeiros. A aprovação do Plano Collor no 
Congresso, com amplo respaldo da mídia, foi uma prova 
da importância que a agenda da estabilização vinha tendo 
na nova democracia brasileira. Provou também que o pre-
sidencialismo de coalizão não era a causa dos males que 
impediam a estabilização monetária.21 Mas o Plano Collor 

cação para o governo, e não para o isolamento em relação à sociedade, construir 
alternativas às poderosas tendências materiais e ideológicas neoliberais.
19 Sobre a ascensão e queda de Collor, consultar Skidmore (2000).
20 Consultar Diniz (1997) e Sallum (1995, pp. 139).
21 Sobre as relações entre as medidas de interesse do governo Collor e o Congresso 
Nacional, consultar Figueiredo e Limongi (1999). Nas pp. 120-121, podem-se ver 
as dificuldades de Collor, no Congresso, sempre que ele optou por confrontar-se 
com o PMDB. Uma crítica ao reformismo político-institucionalista de então está 
nas pp. 157-158.
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evidenciou para os atores da cena política que planos que 
violassem contratos e regras de mercado não seriam mais 
tolerados pela sociedade civil.

O impeachment foi o maior trauma que a nova democra-
cia brasileira enfrentou e uma expressão ímpar da crise e da 
ausência de projetos consistentes para um país envolto em 
perene estagflação. Embora o impedimento de Collor tenha 
ocorrido sem rupturas institucionais e em contexto de gran-
de participação da sociedade civil, Itamar Franco assumiu o 
governo de um Estado que navegava à deriva das expectati-
vas da comunidade nacional e do sistema internacional.

Essa reconstrução da crise multidimensional quis eluci-
dar, preliminarmente, os quatro pontos inter-relacionados 
do argumento explicativo mencionado no início do arti-
go: 1) o caráter estrutural da crise econômica, desencade-
ada pela ruptura do padrão de financiamento do mode-
lo nacional-desenvolvimentista e agravada pelas políticas 
implementadas para enfrentá-la; a forte tendência liberal 
das políticas reformistas postas como solução da crise por 
interesses internos e externos em contexto de globalização; 
2) a crise de hegemonia do pacto de dominação desenvol-
vimentista e a dificuldade de consolidar uma estrutura polí-
tica alternativa de poder; 3) a crescente hegemonia ideo-
lógica liberalizante entre as elites políticas, econômicas, 
grande mídia e intelectuais, embora tais forças fossem, até 
então, um bloco sociopolítico heterogêneo e desorganiza-
do; 4) a dimensão político-institucional da crise do Esta-
do, expressa na crise do regime militar, nas dificuldades 
de governabilidade na democracia (do fracasso do Plano 
Cruzado até o Plano Real) e nas debilidades das coalizões 
eleitorais e de governo.

A próxima seção abordará duas vertentes teóricas, pre-
sentes nas ciências sociais brasileiras no início dos anos 1990, 
sobre a natureza da crise para, depois, confrontá-las com o 
processo de mudança desencadeado pelo Plano Real: a visão 
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da crise como crise de hegemonia do pacto de dominação 
(já parcialmente apresentada) e a abordagem predominan-
te, de que se tratava de uma crise de natureza político-insti-
tucional. Elas serão expostas na ordem mencionada.

duas visões da crise
Nos anos 1980, operou-se uma interação entre duas crises 
políticas analiticamente distintas: a crise do Estado desen-
volvimentista e a crise do regime autoritário. Aqui se enten-
de por Estado a dimensão que “diz respeito à articulação 
entre o poder político e o conjunto do corpo social, isto 
é, a realidade social perpassada por conflitos fundados em 
diferenciações interclasses e intraclasses”, enquanto regime 
remete à esfera político-institucional, às regras, normas e 
valores que balizam a disputa, o exercício, o controle e a 
distribuição do poder político (Sallum e Kugelmas, 1993, 
pp. 280; Sallum, 1995, pp. V).22 

A origem do Estado desenvolvimentista remonta ao 
período aberto pela Revolução de 1930, desde quando se 
constrói a aliança desenvolvimentista (Cardoso, 1993, pp. 
51-78), à qual Evans (1980, pp. 42-44) denominou trípli-
ce aliança, composta pelo grande capital multinacional, a 
alta burocracia dirigente das empresas estatais e diversas 
frações das burguesias brasileiras. Essa aliança forneceu a 
base sociopolítica de sustentação do Estado que conduziu 
a industrialização. A perspectiva sociopolítica do Estado 
desenvolvimentista o concebe como expressão de um pacto 
de dominação, uma unidade contraditória e dinâmica de 
classes e frações.23 Três regimes políticos existiram na his-

22 Sallum e Kugelmas tratam Estado e regime como o fazem Cardoso & Faletto 
(2004, pp. 217).
23 O conceito de pacto de dominação é desenvolvido por Cardoso (1977) e Cardoso 
e Faletto (2004). Esse conceito tem proximidade teórica com o conceito de bloco 
no poder, de Poulantzas (1971, pp. 57-85). Consultar também Cardoso (1993, pp. 
155-184), que distingue classes dominantes e facções dirigentes.
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tória do Estado desenvolvimentista: o Estado Novo (1937- 
-1945), a Democracia Populista (1946-1964) e o Regime 
Militar-Autoritário (1964-1985). As condições político-insti-
tucionais do pacto de dominação variaram.

Não se considera que o Estado desenvolvimentista 
manteve-se imutável no tempo, tendo apenas variações 
de regime. Dos anos 1930 aos 1980, a aliança desenvolvi-
mentista apresentou relações internas e externas variadas, 
como pode ser verificado nas diferenças entre os perío-
dos populista (quando frações sociais do núcleo de poder 
do aparelho de Estado e do sistema representativo vin-
cularam-se às classes populares urbanas, através da polí-
tica de massas e das eleições) e autoritário-militar (que 
excluiu os trabalhadores do arranjo político). O Estado 
desenvolvimentista e a sociedade, mercado e economia 
capitalistas que se lhe correspondem mudaram no tempo. 
O aparelho estatal modernizou-se e diversificou-se em ter-
mos administrativos, burocráticos e institucionais – sobre-
tudo nas áreas de política econômica, financeira e social; 
os interesses econômicos do setor público ampliaram-se, 
hierarquizaram-se etc. Essas transformações encadearam-
se dialeticamente com mudanças nas relações internacio-
nais e na economia mundial, nas classes e frações e nos 
mercados internos. Mas tais mudanças não alteraram 
uma característica essencial do Estado desenvolvimentis-
ta: ser o agente estruturante e politizado do processo de 
industrialização do capitalismo brasileiro. O Estado assim 
atuou esteado numa aliança desenvolvimentista que inte-
ragia em equilíbrio dinâmico, articulando conservação e 
mudança. A co-relação de forças sociopolíticas na alian-
ça passou por alterações nos seus vínculos intrínsecos e 
extrínsecos.24 

24 Consultar Draibe (1985), Sallum (1994) e Cardoso e Faletto (2004, p. 219).
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Sallum Jr. (1994 e 1995, pp. 57-58) identifica em 1983 a 
gênese da ruptura do pacto de dominação desenvolvimen-
tista, na conjuntura de irrupção da crise estrutural desenca-
deada pelo choque externo. A equipe econômica do gover-
no Figueiredo enfrentou o choque com um ajuste ortodo-
xo, segundo diretrizes do FMI. As políticas resultaram na 
retração dos gastos correntes e dos investimentos públicos; 
resguardaram interesses do capital financeiro externo e 
interno, mas trouxeram a recessão, transferindo custos 
para as empresas estatais e para o empresariado industrial. 
A rachadura na aliança desenvolvimentista delineou duas 
vertentes estratégicas divergentes quanto aos caminhos de 
superação da crise: por um lado, os nacional-desenvolvi-
mentistas, que propõem o “saneamento financeiro do setor 
público”, entre outros, preservando a capacidade produtiva 
das empresas estatais estratégicas e o fechamento das que 
não possuíam condições de recuperação;25 por outro, os 
neoliberais, identificáveis mais claramente no setor agroex-
portador e no empresariado comercial.26

Nesse contexto, eclode uma crise do Estado de vários 
conteúdos. Em termos macroeconômicos, ela é financei-
ra e fiscal. Segundo a tradição de sociologia política aqui 
adotada, ela tem conteúdos de crise de poder (crise de 
hegemonia do pacto de dominação nacional-desenvolvi-
mentista) e de crise ideológica nas principais forças sociais 
e partidárias. Por fim, na perspectiva político-institucional, 
manifesta-se como crise do regime autoritário-militar e 
crise de governabilidade, esta última rompendo desde o 

25 Consultar o referido “Documento dos Doze”, de 1983 (ver nota 11).
26 As oscilações ideológicas e de política econômica, desde então e ao longo da 
década, expressam o curso dessa clivagem no pacto de dominação, entre, grosso 
modo, desenvolvimentistas e neoliberais. A solução dessa crise de hegemonia pas-
sou pela conversão dos desenvolvimentistas às políticas liberais, que constituiu o 
heterogêneo partido liberal, dirigente do pacto de dominação cuja reconstrução foi 
consolidada desde o Plano Real.
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colapso do Plano Cruzado e perseverando até as vésperas 
do Plano Real.27 

A crise do Estado desenvolvimentista tinha, então, qua-
tro dimensões: macroeconômica, sociopolítica, ideológica 
e político-institucional.28 O objetivo aqui é argumentar que 
o sucesso do Plano Real explica-se por ele ter sido, na ver-
dade, o carro-chefe de um programa de políticas formuladas 
e implementadas para materializar um projeto alternativo e 
estratégico de reconstrução do poder, e assim o foi a ponto de 
resolver os quatro elementos constitutivos da crise do Estado.

Por outro lado, havia então a visão político-institucional 
da crise, que a explicava como crise de governabilidade. 
Esse enfoque dirigia-se mais precisamente ao que acima foi 
definido como regime, em distinção a Estado. A principal 
bandeira política dos atores adeptos dessa interpretação da 
crise era o parlamentarismo. 

A visão político-institucional da crise era muito presente 
na ciência política brasileira, mas também entre economistas 
e elites políticas.29 Eis uma referência límpida dessa visão: 

“o problema central do sistema político brasileiro é o déficit da 
capacidade de governo. [...] a incapacidade de governar é 
um efeito da estrutura presidencialista brasileira” (Andrade, 
1993, pp. 14-15 – grifos do original). 

27 As expressões institucionais da crise do regime militar são inúmeras, como o 
desempenho eleitoral dos partidos de oposição nas eleições de 1982, a campanha 
das diretas-já e a própria vitória da candidatura de Tancredo-Sarney no colégio 
eleitoral. Ver Skidmore (1988, pp. 409-489).
28 Sobre a crise fiscal do Estado, consultar Bresser Pereira (1992). Para uma distinção 
entre crise de poder e crise de governabilidade, consultar Martins (1995). Sobre o 
conceito de governabilidade e para uma crítica ao hiperinstitucionalismo, consul-
tar Melo (1995).
29 Serra (1995, pp. 24-32) é um exemplo de economista e de político que enfatiza-
va a centralidade político-institucional da crise. Para ele, a inexistência de institui-
ções políticas adequadas era o principal obstáculo à superação da crise econômi-
ca. A solução passava pela reforma política (parlamentarismo, voto distrital misto, 
reforma partidária).
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Os defensores dessa abordagem não ignoravam os 
elementos econômicos e sociais da crise, mas a essência 
de seu diagnóstico era a esfera político-institucional. Por 
conseguinte, a estratégia de mudança deveria iniciar-se na 
reforma política, destinada a recuperar a efetividade da 
capacidade de governar. Essa perspectiva pode ser encon-
trada na própria Constituição de 1988, na qual os cons-
tituintes derrotados em plenário no intuito de aprovar o 
parlamentarismo lograram, no entanto, incluir, nas dis-
posições constitucionais transitórias, um plebiscito sobre 
forma e sistema de governo, a realizar-se em 1993. A prin-
cipal causa da ingovernabilidade estaria no sistema presi-
dencialista de governo, visto como esgotado, incapaz de 
constituir coalizões partidárias consistentes, condenado à 
paralisia decisória, sobrecarregado por demandas e esque-
mas corporativistas, mergulhado na corrupção, envolto 
num sistema federativo descentralizado e inoperante. Mas 
o diagnóstico ia além. Apontava-se a insustentável combi-
nação entre presidencialismo e sistema eleitoral propor-
cional. Defendia-se a reforma dos sistemas partidário e 
judiciário etc. As mudanças vistas como necessárias nas 
instituições políticas variavam conforme a avaliação que se 
fazia dos problemas do sistema político, tal como ainda 
ocorre hoje.30 

O enfoque pluricausal aqui adotado não nega – ao con-
trário, confirma – a existência, naquela conjuntura, de crise 
de governabilidade, nem discorda da importância de medi-
das de reforma política. Mas a agenda pública da ingover-
nabilidade era, então, hiperinstitucionalista (Melo, 1995, pp. 
23-48). Acreditava-se que a classe política precisava, primei-
ramente, reformar as instituições políticas, para dar ao sis-
tema político as condições de governabilidade e capacidade 
decisória previamente necessárias ao enfrentamento da cri-

30 Consultar Lamounier e Nohlen (1993), Andrade (1993) e Almeida (1993).
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se econômica. A crítica aqui feita a essa abordagem hipe-
rinstitucionalista considera que o processo do Plano Real 
resgatou o capital político perdido no mercado da crise por 
atingi-la em seus fundamentos mais profundos, que englo-
bavam a esfera político-institucional, mas iam além dela. É 
chegada a hora de embasar o argumento, reconstituindo e 
avaliando o processo do Plano Real.

o processo do Plano real e sua efetividade
Como um governo em crise, em paralisia decisória, produ-
ziu uma política pública que mudou a história? Por que o 
Plano Real é um marco na história brasileira atual? O desa-
fio aqui é responder a essas duas questões, que envolvem o 
arremate de todo o argumento explicativo mencionado no 
início e já parcialmente desenvolvido.31 Uma resposta sinté-
tica é que: 1) a crise de governabilidade foi superada pela 
clássica interação política entre conjuntura e liderança legíti-
ma, ou seja, pela ação política circunstanciada e de vocação 
hegemônica; 2) o Plano Real envolveu uma profunda inte-
ração entre Executivo, Legislativo, Judiciário, partidos polí-
ticos, entes federativos subnacionais, diversos agentes eco-
nômicos, grande mídia e outros atores da sociedade civil, 
resultando na emergência sincronizada, nas esferas socio-
política e político-institucional, de um pacto de dominação 
liberal que superou a crise de hegemonia e inaugurou um 
novo padrão de Estado no Brasil.

Os principais elementos conjunturais da crise, nos pri-
meiros meses do governo Itamar Franco, eram: 

1. o fortalecimento da conversão à ideologia liberal das elites 
políticas, partidos, burguesias, grande mídia e estratos supe-
riores da burocracia pública;

31 Essa seção tem forte apoio em fontes primárias, sobretudo a grande imprensa 
dos idos de 1993-1995.
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2. o atraso da estabilização brasileira em relação a outros paí-
ses latino-americanos, que incomodava as organizações mul-
tilaterais;

3. o acúmulo de aprendizado técnico com as políticas de esta-
bilização anteriormente fracassadas e um maior consenso de 
que o combate à inflação passava pelo ajuste fiscal;

4. a crescente percepção, no imaginário da opinião pública, de 
que a crise inflacionária era a grande questão a ser resolvida 
pelo governo;

5. condições econômicas favoráveis, muitas delas derivadas de 
medidas adotadas desde o governo Collor, para que uma 
estabilização liberalizante pudesse ser formulada;

6. dificuldades políticas para a implementação da estabilização 
(fraca coalizão de governo, pouco tempo restante de manda-
to, apatia);

7. um calendário constitucional que previa: 
7.a.  o plebiscito sobre forma e sistema de governo em abril 

de 1993;
7.b.  a revisão constitucional a ser iniciada em outubro de 

1993, cujas emendas não careciam de quórum qualifica-
do para aprovação;

7.c. eleições presidenciais em outubro de 1994.

Outro elemento conjuntural importante, que surgirá 
no final de 1993, será o escândalo que resultará na CPI do 
Orçamento.

A coalizão governista de Itamar Franco foi formada 
basicamente pelos partidos pró-impeachment, exceto o PT: 
PMDB, PSDB, PDT e PSB. O PFL também fez parte, embo-
ra não tenha apoiado o impedimento de Collor. Era uma 
coalizão ampla, mas sem um programa consistente. Entre 
1990 e 1992 a economia esteve em recessão e a escalada 
inflacionária prosseguia. O início do governo Itamar ocor-
reu, de fato, na reforma ministerial de maio de 1993, quan-
do FHC, deslocado do cargo de chanceler para o comando 
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da Fazenda, propôs-se a combater a inflação com políticas 
liberalizantes.32 A receptividade à nomeação de FHC foi 
muito positiva, interna e externamente. Mídia, empresaria-
do e suas principais organizações representativas, a maioria 
dos congressistas, agências multilaterais, enfim, receberam 
a nomeação de FHC com grande entusiasmo, aumentado 
ainda mais com o anúncio de sua equipe, que incluiu, ao 
longo do tempo, entre outros nomes, os seguintes technopols 
da economia: Edmar Bacha, Winston Fritsch, Gustavo Fran-
co, Pedro Malan e, sobretudo, a dupla Larida, formada por 
André Lara Resende e Pérsio Arida. Bacha, Lara Resende e 
Arida formaram a trinca do Plano Cruzado, em 1986. Nas 
eleições daquele ano, ficara evidente o grande peso polí-
tico-eleitoral da estabilização monetária. Inclusive, graças 
à onda do Cruzado, FHC elegera-se, então, senador pelo 
PMDB.

Ao assumir a Fazenda, FHC tornou-se virtual candidato 
à Presidência da República, por uma conjunção de interes-
ses, dele, do PSDB, de Itamar Franco, dos meios de comu-
nicação e do empresariado. No entanto, a candidatura de 
FHC só foi se confirmando ao longo da implementação do 
Plano Real. As eleições de 1994 se aproximavam e buscava-
se uma terceira via, uma alternativa de centro à polarização 
esquerda-direita, em razão do provável confronto que ocor-
reria entre Lula e Maluf, segundo as projeções das pesquisas 
de opinião. Assim, a conjuntura induzia o ministro tucano 
e o partido liberal no sentido da articulação das agendas eco-
nômica e política. O prazo para FHC desincompatibilizar-se 
do cargo venceria em abril de 1994. O calendário eleitoral 
praticamente impunha o abandono da perspectiva gradu-

32 Para Bacha (1998, p. 13), FHC foi escolhido para a Fazenda por ser membro 
influente do PSDB, partido da coalizão de governo, e por ter boas relações pesso-
ais com Itamar Franco. Prado (2005, p. 14), no melhor livro sobre os bastidores 
técnicos do Plano Real, avalia que FHC foi escolhido por sua capacidade de reunir 
uma equipe de economistas apta a efetivar a estabilização monetária.
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alista de combate à inflação. Mas a sociedade não aceitava 
mais medidas que violassem regras da economia de merca-
do. As cobranças por mudanças na economia passaram a 
aumentar, oriundas da mídia, empresariado, capital estran-
geiro, organizações internacionais, Força Sindical. Mas mais 
que cobrar, forças sociais, incentivadas por FHC, respalda-
ram-no na vontade de estabilizar a economia e resgatar a 
credibilidade da ação governamental. 

Em junho, o ministro anunciou o Programa de Ação 
Imediata (PAI), uma primeira sinalização de mudança 
focada no ajuste das finanças públicas e na reorganização 
das relações entre os setores público e privado.33 Após mui-
tas discussões e pressões, definiu-se a meta de cortar US$ 
6 bilhões do orçamento de 1993. Importantes interesses 
organizados da sociedade civil deram aprovação ativa ao 
ministro e formaram o movimento Decola Brasil, que rea-
lizou diversos eventos, de junho a agosto, reunindo inte-
resses organizados do capital, trabalho assalariado e classes 
médias. O intuito foi pressionar o Congresso Nacional para 
a aprovação das medidas de interesse do governo. A Revi-
são Constitucional aproximava-se e através dela pretendia-
se avançar nas reformas estruturais. O Decola Brasil é um 
exemplo representativo, mas se tornará uma ponta do ice-
berg produzido na repactuação sociopolítica liberal indu-
zida pelo processo da reforma monetária. A aglutinação 
político-partidária, para viabilizar a aprovação das medi-
das legislativas de interesse do Executivo, interagiu com a 
repactuação sociopolítica.

 A obstinação de FHC, seu empenho na persuasão da 
opinião pública e demais atores foram fundamentais. Ele 

33 Consultar “Programa de Ação Imediata”, Ministério da Fazenda, 1993. O PAI 
previa: 1) corte e maior eficiência de gastos; 2) recuperação da receita tributária; 
3) fim da inadimplência de Estados e municípios em relação às dívidas com a 
União; 4) controle e rígida fiscalização dos bancos estaduais; 5) saneamento dos 
bancos federais; 6) privatização.

10004-LN78_meio_af5a.indd   166 4/29/10   3:52:51 PM



167

Marcus Ianoni 

Lua Nova, São Paulo, 78: 143-183, 2009

constituiu, enfrentando resistências e receios, uma equipe 
de elite de assessores econômicos e políticos e administrou 
divergências em seu interior. Enfrentou obstáculos no Con-
gresso, em outras esferas do sistema político e na sociedade 
civil, como os que ocorreram durante a votação da políti-
ca salarial, em meados de 1993, e noutros momentos da 
implementação do Plano Real. O apoio da mídia ao pla-
no de estabilização foi fundamental, como o foi também a 
estratégia de comunicação adotada pelos formuladores do 
plano de estabilização.34 A essa altura, a opção parlamen-
tarista, apesar do amplo apoio que recebera da mídia e de 
elites políticas e econômicas, já havia ficado para trás, com 
a folgada vitória do presidencialismo no plebiscito de abril. 
Mas o parlamentarista FHC não se desanimou, foi à luta 
para reunir os meios técnico-econômicos, sociopolíticos e 
político-institucionais necessários à realização do plano de 
estabilização monetária tão cobrado por atores internos e 
externos ao país. FHC foi, simultaneamente, autor e perso-
nagem da superação da crise de hegemonia. 

Outros fatos relevantes naquela conjuntura, entre o 
final de 1993 e o início de 1994, foram o escândalo de cor-
rupção, que resultou na CPI do Orçamento, e a Revisão 
Constitucional. A CPI deixou o Congresso acuado perante 
o Executivo e a opinião pública e envolveu três dos prin-
cipais partidos nas irregularidades: PMDB, PFL e PPR.35 A 
revisão fracassou pelo menos por três fatores: o escândalo 
que resultou na CPI do Orçamento; a pressão dos contras 
– organizações da sociedade civil (OAB, ABI, CNBB, CUT, 
UNE) e partidos (PT, PDT, PSB, PC do B e PSTU) que se 

34 Consultar Prado (2005, pp. 226-245).
35 Lembre-se que a corrupção já havia traumatizado o país no impeachment. Sobre 
o quanto a CPI dos Anões facilitou a aprovação do Plano Real no Congresso, con-
sultar Cardoso (2006, pp. 205). Em 2007, o PFL passou a se chamar Democratas 
(DEM). O PPR surgiu em 1993, da fusão PDS-PDC. Em 1995, a fusão PPR-PP ori-
gina o PPB. Em 2003, o PPB tira o “B” da sigla e passa a se chamar PP.

10004-LN78_meio_af5a.indd   167 4/29/10   3:52:52 PM



168

Políticas públicas e Estado: o Plano Real

Lua Nova, São Paulo, 78: 143-183, 2009

opuseram a ela; e pela proximidade das eleições de 1994, 
que dispersou a presença dos parlamentares nas sessões e 
dificultou a votação de temas polêmicos. No entanto, a espe-
rança depositada nas reformas da Revisão foi-se deslocando 
para o horizonte que se abria à medida que a candidatura 
presidencial de FHC se confirmava.

O lançamento do Plano Real ocorreu em dezembro 
de 1993. Veio composto de três fases: a do ajuste fiscal, a 
de criação de um novo indexador (Unidade Real de Valor 
– URV) e a de introdução da nova moeda. Uma quar-
ta fase, que não veio detalhada, mas tinha suas diretrizes 
explicitadas, seria a das reformas estruturais.36 Na realida-
de, essas fases não são meramente sequenciais ou lineares, 
sobrepõem-se e envolvem um conjunto de políticas, moni-
toramentos das já iniciadas e formulação e implementação 
de outras. Além disso, articulam-se ao PAI, à elevação das 
taxas de juros (para aumentar as reservas cambiais que las-
treariam a nova moeda), à sobrevalorização cambial e a 
medidas de abertura comercial com fins antiinflacionários. 
Algumas ações aprofundavam políticas iniciadas por Collor, 
outras foram introduzidas em 1993 e 1994. A viabilidade do 
Plano Real pressupunha a continuidade da implementação 
e monitoramento das políticas propostas e a formulação 
de novas medidas liberalizantes. Assim, era imprescindível 
a vitória de uma candidatura presidencial comprometida 
com a manutenção e expansão desse abrangente programa 
de reformas.

A etapa fiscal do plano requeria, de imediato, a aprova-
ção, por emenda constitucional encaminhada ao Congresso 
Revisor, de um Fundo Social de Emergência (FSE), formu-
lado com a meta de alcançar equilíbrio orçamentário em 
1994. Em síntese, o FSE era uma desvinculação de 20% das 
transferências constitucionais para Estados, municípios, fun-

36 Consultar “Exposição de Motivos da MP do Plano Real”.

10004-LN78_meio_af5a.indd   168 4/29/10   3:52:52 PM



169

Marcus Ianoni 

Lua Nova, São Paulo, 78: 143-183, 2009

dos regionais e algumas políticas sociais. A previsão inicial 
era cortar US$ 16,1 bilhões do orçamento para destiná-los, 
sobretudo, ao pagamento das despesas com juros da dívi-
da pública. Ao final, chegou-se ao montante de US$ 15,5 
bilhões. As negociações para a aprovação do FSE, que não 
tinha nada de social, foram muito difíceis.37 Envolveram con-
cessão de ministérios aos partidos da base governista, perdão 
de dívidas de agricultores, redução do prazo de desincom-
patibilização para governadores se recandidatarem às elei-
ções, concessões a Estados e municípios, além da prorroga-
ção do prazo da Revisão Constitucional. Foi uma negociação 
que envolveu todo o setor político e contou com o apoio 
do empresariado.38 Itamar Franco e vários ministros mobi-
lizaram-se para aprovar o FSE. FHC dirigiu-se à população 
em cadeia de rádio e televisão e reuniu-se várias vezes com 
os parlamentares. A base aliada e seus líderes, inclusive par-
cela expressiva do PMDB, mobilizaram-se para viabilizar a 
vitória. O FSE foi aprovado pelo Congresso Revisor, em duas 
sessões unicamerais, em fevereiro de 1994, induzido por um 
poderoso e representativo processo sociopolítico e político-
institucional de construção de consenso.39 Para essa vitória, 
jogou um papel dirigente fundamental a aproximação entre 
PSDB e PFL, na qual FHC previamente se empenhou muito, 
tendo em mãos, como principal recurso de convencimento, 
o virtual capital político contido no plano de estabilização 
formulado por sua pública e notoriamente crível equipe 
técnica. Recurso tão mais precioso quando se leva em conta 

37 A primeira votação de aprovação do FSE ocorreu em 8/2/1994. Basta consultar 
os principais veículos de mídia da época para constatar a reação positiva de todo 
o grande empresariado a essa medida, assim como o anseio de que o processo de 
estabilização seguisse adiante.
38 A Revisão Constitucional foi instalada em 7/10/1993 e seu encerramento, ini-
cialmente agendado para 31/3/1994, foi prorrogado para 31/5/1994, a pedido 
de partidos da base aliada.
39 Apesar do fracasso da Revisão Constitucional, o governo federal focou-se no FSE 
e logrou aprovar essa emenda fundamental para o Plano Real.

10004-LN78_meio_af5a.indd   169 4/29/10   3:52:52 PM



170

Políticas públicas e Estado: o Plano Real

Lua Nova, São Paulo, 78: 143-183, 2009

que Lula estava colocado em primeiro lugar nas pesquisas 
de opinião sobre a sucessão presidencial. Inclusive, por con-
ta disso, uma entre as poucas emendas de revisão aprovadas 
foi a redução do mandato presidencial de cinco para quatro 
anos, de modo que, ocorrendo a vitória do petista nas elei-
ções de outubro de 1994, ele exerceria o governo por menos 
tempo. Mas esse medo esvaía-se à medida que o Plano Real 
ganhava terreno e a candidatura de FHC se concretizava, 
superando os receios dos que temiam que a substituição do 
ministro, em plena implementação da política de estabiliza-
ção, poderia prejudicar a efetividade da reforma monetária.

Aprovada a fase fiscal com uma emenda relevante na 
Constituição de 1988, entrou em vigor, em 1º de março, a 
medida provisória 434, da URV. Foi então que se desenro-
lou a chamada crise dos três poderes (Executivo, Legislativo 
e Judiciário), aberta pela austeridade fiscal requerida pelo 
Plano Real. Senadores e deputados federais decidiram auto-
conceder-se aumento salarial. Também desafiando o Plano 
Real, ministros do STF tentaram converter à URV os seus 
próprios salários e os dos funcionários do Judiciário Federal 
por meios diferentes dos propostos pelo Executivo. Os fun-
cionários do Legislativo já haviam conseguido realizar essa 
façanha. Posteriormente, a Federação dos Militares Aposentados 
e Pensionistas também impetrou ação judicial para garantir 
uma conversão mais conveniente dos salários de seus fun-
cionários à URV. Após desacordos entre Itamar Franco e 
FHC, chegou-se a uma solução negociada, conforme deseja-
va o ministro. Assim, a Medida Provisória (MP) da URV foi 
reedidata, sob o número 457. A conversão dos salários do 
setor privado à URV, pela média dos últimos quatro meses, 
também provocou mobilizações no movimento sindical. No 
entanto, o sindicalismo de então já não tinha, naquele con-
texto de desemprego estrutural, tanta capacidade de mobi-
lização, o que facilitou os planos do governo. Ademais, a 
imediata efetividade da política de estabilização, antes mes-
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mo do real entrar em circulação, ia removendo obstáculos 
políticos. Uma última reedição da MP ocorreu no final de 
abril, sob o número 482, envolvendo correções em relação 
ao salário mínimo e dívidas do setor agrícola. Assim, após 
três edições e oitenta dias de discussões, a MP da URV foi 
aprovada em 20 de maio de 1994. Enfim, os ajustes neces-
sários para operar a profunda desindexação na economia 
foram difíceis. Envolveram negociações sobre salários, pen-
sões e aposentadorias, aluguéis, cadernetas de poupança, 
financiamentos habitacionais, mensalidades escolares, pla-
nos de saúde, seguros e previdência privada, impostos, fun-
dos de investimentos, FGTS e outros contratos.

Em abril, FHC deixou a Fazenda para candidatar-se, já 
tendo negociado, desde o final de 1993, a concessão ao PFL 
do cargo de vice-presidente na chapa eleitoral.40 A aprova-
ção da URV abriu o caminho para a entrada em circulação 
do real, em primeiro de julho, concluindo uma etapa fun-
damental da estratégia política de grande envergadura. O 
impacto do plano de estabilização sobre a hiperinflação foi 
imediato.

O Plano Real apoiou-se, parcialmente, mas significa-
tivamente, em medidas liberalizantes que vinham sendo 
implementadas desde o governo Collor, ao mesmo tempo 
em que as aprofundou. No que diz respeito ao ajuste fiscal, 
o governo Collor já havia executado medidas rigorosas nes-
se sentido.41 A âncora cambial lastreou-se no nível recorde 
das reservas internacionais, propiciado por um conjunto de 
políticas: desregulamentação da conta capital e financei-
ra do balanço de pagamentos e elevação da taxa de juros, 
para atrair poupança externa financeira e produtiva; virtual 
equacionamento da dívida externa, com base no Plano Bra-
dy. A antecipação do calendário que estabelecia reduções de 

40 Consultar (Dimenstein e Souza, 1994, pp. 125-138). Ver também Cardoso (2006, 
p. 187).
41 Consultar Appy (1993a).
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tarifas de importação, a sobrevalorização do real e o aumen-
to das importações também foram medidas utilizadas para 
combater a hiperinflação. O déficit comercial e o déficit em 
conta corrente foram indicadores que caracterizaram, res-
pectivamente, o período 1995-2001 e 1995-2002.42 

Mas a situação política era, em alguns aspectos, desfavo-
rável, pela fraqueza do governo Itamar Franco, por ser ano 
eleitoral e pela própria pressão para que FHC abandonasse 
a Fazenda e se lançasse candidato a presidente. No entan-
to, pesquisas de opinião pública indicavam que o eleitorado 
priorizava a solução dos problemas econômicos, com ênfase 
na estabilidade inflacionária, mais que a redistribuição de 
renda, inclusive devido à ampla propagação ideológica de 
que o combate à inflação precedia a solução de outros pro-
blemas econômicos e sociais e exigia sacrifícios.43

A imediata efetividade do Plano Real mudou radical-
mente o quadro eleitoral. Até a primeira quinzena de julho 
de 1994, Lula ainda sustentava o primeiro lugar nas pesqui-
sas de intenção de voto. Mas, desde maio, FHC subia e Lula 
caía nessas sondagens eleitorais. O resultado é conhecido: a 
vitória, em primeiro turno, da candidatura da coligação de 
centro-direita, que reuniu PSDB-PFL-PTB, informalmente 
ampliada por inúmeros outros apoios partidários regionais. 
O resultado eleitoral mostrou uma reconstituição político-
ideológica do centro em aliança com a direita.44 Empos-

42 O Plano Brady, do secretário do Tesouro dos EUA, foi lançado no final dos anos 
1980 e estabeleceu as novas bases da renegociação da dívida externa dos países 
endividados. Manteve as condições do Plano Baker para a aquisição de novos em-
préstimos (privatizações, abertura comercial e desregulamentação financeira) e 
inovou instituindo um desconto na dívida dos países devedores.
43 Consultar Folha de S. Paulo, 16/1/1994.
44 Não é possível aqui fornecer detalhes da campanha eleitoral de 1994 e dos re-
sultados daquelas eleições. Fernandes (1995) mostra que houve então a recons-
tituição político-ideológica da centro-direita, indicando a gênese de uma nova 
hegemonia política no plano partidário. Ela pode ser verificada nos resultados 
das eleições para presidente, deputados federais e senadores, assim como para os 
governos estaduais e assembleias legislativas.
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sado, FHC formou uma coalizão de governo amplamente 
majoritária (inclusive para garantir aprovação de emendas 
constitucionais), e com farta base de apoio nos estados. Des-
de então não se fala mais em ingovernabilidade como antes 
se falava.45 

 Sallum Jr. (1999, pp. 30-31 e 2003, p. 11) esclarece 
que a aliança partidária de centro-direita dá acabamen-
to institucional ao processo sociopolítico de construção 
da hegemonia liberal. Só discordo de Sallum quando ele 
considera o Plano Real “apenas uma peça subordinada do 
‘momento maquiaveliano’, cujo elo principal foi a alian-
ça política entre partidos de centro e direita em torno de 
um projeto de tomada de poder e reconstrução do Esta-
do em uma perspectiva liberal”. Penso que o Plano Real 
viabilizou a repactuação sociopolítica, inclusive o seu aca-
bamento na esfera político-institucional pela aliança de 
centro-direita. O Plano Real foi a arma oportunamente 
desembainhada pelo príncipe para organizar um exérci-
to liberal até então sem general; foi o programa gerador 
da força centrípeta que reconstruiu o consenso do qual 
emergiu o Estado pós-nacional-desenvolvimentista. O 
Plano Real expressou e conduziu ao poder uma vontade 
“coletiva” liberal, núcleo ideológico que capturou o inte-
resse público antiinflacionário. O partido liberal dirigiu 
a estabilização monetária e a reconstrução do Estado. Se 
se pensar na concepção gramsciana de hegemonia como 
reforma intelectual e moral e também como direção, pode-se 
admitir que o Plano Real converteu em hegemonia política o 
que se difundia como hegemonia civil (Carnoy, 1994, p. 99), 
superando a sinergia entre as crises ideológica e política 
(Poulantzas, 1977, p. 13).

45 Do total arrecadado pelas seis candidaturas presidenciais à eleição de 1994, 97% 
foram provenientes de pessoas jurídicas. A candidatura de FHC recebeu 68,5% do 
total da arrecadação oficial dos presidenciáveis e 73,5% da contribuição total das 
pessoas jurídicas destinadas aos candidatos (fonte TSE).
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 O enfoque centrado na redefinição do pacto de domi-
nação permite explicar a relativa e contraditória incorpo-
ração do PT, de 2002 em diante, ao bloco hegemônico 
liberal, que tem na estrutura da política macroeconômica 
adotada uma fonte fundamental de sustentação.46 O Pla-
no Real virou uma página da história do Brasil. Seu pro-
grama de mudanças atravessou os dois mandatos de FHC, 
o primeiro governo de Lula e prossegue no seu segundo 
mandato.

Desde então, pode-se destacar a execução, entre outras, 
das seguintes políticas e mudanças institucionais econômi-
cas vinculadas à nova ordem liberal no Brasil:47

I. 1.o e 2.o mandatos de FHC (1995-2002)
1995: Quebra dos monopólios estatais do petróleo, telecomu-

nicações e distribuição de gás canalizado; fim da reserva de 
mercado na navegação de cabotagem e das diferenças entre 
empresas nacionais e estrangeiras; lei da concessão de ser-
viços públicos; ampla delegação de prerrogativas de regula-
mentação de transações econômicas para o Banco Central 
(BCB) e o Conselho Monetário Nacional (CMN); formula-
ção do Plano Diretor da Reforma do Estado.

1995: Exposição de Motivos nº 311 do Ministro da Fazenda ao 
Presidente da República (abertura bancária).

46 A “Carta ao Povo Brasileiro”, publicada por Lula em 22/6/2002, em contexto de 
campanha eleitoral e instabilidade do mercado financeiro ocasionada pelo “risco 
PT”, marca o compromisso petista com a manutenção da política macroeconômi-
ca. Nela, lê-se: “Vamos preservar o superávit primário o quanto for necessário para 
impedir que a dívida interna aumente e destrua a confiança na capacidade do 
governo de honrar os seus compromissos”.
47 As fontes do levantamento que se segue são amplas, basicamente as instituições 
públicas e a grande mídia especializada. As políticas externa e de comércio exte-
rior não serão detalhadas, mas as políticas cambial, monetária e fiscal da Era Real 
já oferecem parâmetros fundamentais para caracterizar as relações internacionais 
do país. O Plano Real é um marco na inserção do Brasil na globalização. Por razão 
de espaço, fica inviabilizada a possibilidade de comprovar o conteúdo liberalizante 
dessas policies e suas relações causais com alguns indicadores aludidos. Remeto o 
leitor à bibliografia referida, entre outras. 
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1995-2002: Profundas privatizações de empresas federais e esta-
duais em vários setores, sobretudo serviços e infraestrutura, 
com ampla participação do capital estrangeiro.48

1995-2002: Elevação da carga tributária, iniciada em 1994 
(quando alcança 29,5% do PIB), é mantida nesse patamar no 
primeiro mandato e aumenta ano a ano no segundo gover-
no, chegando a 35,53% do PIB em 2002.

1995-2002: Fundo Social de Emergência, depois Fundo de 
Estabilização Fiscal e atual Desvinculação de Recursos da 
União

1995-1997: Proer (Programa de Estímulo à Reestruturação e 
ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional – SFN) 
e Proes (Programa de Incentivo à Redução da Presença do 
Estado na Atividade Bancária).

1996: Criação do Copom (Comitê de Política Monetária) e 
aprovação da Lei de Patentes.

1996-1997: Primeiras agências reguladoras (Agência Nacional 
de Energia Elétrica, Agência Nacional de Telecomunicações 
e Agência Nacional de Petróleo).

1997: Renegociação das dívidas de estados e municípios com a 
União.

1998: Aprovação da Reforma da Gestão Pública e da Reforma 
da Previdência; acordo com o FMI.

1999: BCB substitui câmbio fixo pelo flutuante; instituição do 
sistema de metas de inflação.

1999 em diante: Fixação e cumprimento de metas de superávit 
primário.

2000: Resoluções nº 2.689 e nº 2.770 do CMN (consolidação da 
abertura financeira).

2000: Lei de Responsabilidade Fiscal.
2002: Revisão do acordo com o FMI.

48 Incluindo todas as privatizações realizadas entre 1991-2000 (PND, governos es-
taduais e telecomunicações), o capital estrangeiro adquiriu 48,2% do patrimônio 
empresarial estatal que foi vendido (fonte: BNDES).
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II. 1.o mandato de Lula (2003-2006)
2003: Aprovação da Emenda Constitucional nº 40 (modifica o 

art. 192 da CF, que trata do Sistema Financeiro Nacional).
2003: Elevação da meta de superávit primário de 3,75% para 4, 

25% do PIB; Reforma da Previdência; aprovação da Emenda 
Constitucional nº 42 (reforma tributária).

2003-2005: Continuação da política de elevação da carga tribu-
tária (alcança 37,37% do PIB em 2005).49

2004: Lei das Parcerias Público-Privadas (PPPs).
2005: Nova Lei de Falências.
2006: Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

No centro hegemônico do novo pacto sociopolítico 
estão os rentistas – detentores dos ativos financeiros, como 
os títulos públicos, cuja maior parte é remunerada pelas 
taxas de juros reais mais altas do mundo, que oneram o ele-
vado endividamento –, o empresariado financeiro e o gran-
de capital internacionalizado da indústria e dos serviços. O 
grande empresariado brasileiro de todos os setores da eco-
nomia (primário, secundário e terciário, ligados ao comér-
cio exterior ou ao mercado interno) está associado. As novas 
classes médias também estão incluídas (alta burocracia dos 
setores privado e público, profissionais liberais, jornalistas, 
publicitários, economistas, advogados, professores universi-
tários etc.). Elites organizadas dos assalariados, como as da 
Força Sindical, também foram incorporadas. Desde a posse 
de Lula, estratos sociais da elite sindical da CUT, incorpora-
dos à administração de fundos estatais e institucionais, ou a 
cargos importantes em ministérios, outros órgãos públicos e 
no parlamento, passaram, com o PT e o PC do B, a compor 
a ala esquerda do bloco hegemônico liberal, por seu apoio 
à manutenção da política macroeconômica, à qual, em certa 

49 Os dados sobre a carga tributária estão disponíveis no Ipeadata.
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medida, contrabalançam com um conjunto de outras políti-
cas contra-hegemônicas.50

O processo de construção do novo pacto de domina-
ção vai dos mercados e da sociedade ao Estado, e vice-versa; 
produz ganhadores e perdedores; modifica o padrão de 
capitalismo, de inserção internacional do país e de enri-
quecimento; implica desnacionalização e concentração de 
capitais; envolve competição, cooperação e conflito entre 
forças sociais, econômicas e políticas, inclusive nas elites da 
burocracia pública.

Concluindo as respostas às questões formuladas no 
início dessa seção, a efetividade do Plano Real deve-se ao 
caráter multidimensional de resposta à crise contido em seu 
processo de formulação e implementação, que: 1) estabi-
liza a moeda de modo market-oriented; 2) abre alas à passa-
gem de uma ampla agenda de políticas do partido liberal; 
3) produz consenso e propicia legitimidade à ação gover-
namental; 4) constrói um pacto de dominação (dinâmico) 
pós-nacional-desenvolvimentista que reconstrói o Estado; 
5) reorganiza o sistema partidário, que passa por uma con-
vergência para o centro do espectro ideológico; 6) torna o 
sistema político mais governável. São esses os argumentos 
explicativos do artigo. A interpretação da crise como crise 
de governabilidade e a avaliação de que a saída era a refor-
ma política, sobretudo o parlamentarismo, apoiava-se numa 
análise que minimizava os nexos da crise político-institucio-
nal com a crise mais ampla (sociopolítica) do Estado, que 
redefinia, há mais de uma década, relações entre o país, o 
sistema internacional, os mercados (externo e interno) e 
as forças sociais. As iniciativas de FHC, tomadas em contex-
to de presidencialismo e ingovernabilidade, resultantes no 
Plano Real, tiveram efeitos multidimensionais e confirmam 

50 Consultar Pochmann (2003 e 2005), Bresser-Pereira (2007, pp. 255-277), Força 
Sindical (1993), Oliveira (2003, pp. 146-150) e Nassif (2007, pp. 243-264).

10004-LN78_meio_af5a.indd   177 4/29/10   3:52:52 PM



178

Políticas públicas e Estado: o Plano Real

Lua Nova, São Paulo, 78: 143-183, 2009

a importância da liderança no processo político das novas 
democracias (Weffort, 1992, pp. 92-97).

A tradição anglo-saxônica distingue três dimensões da 
política: política constitucional (polity), política competiti-
va (politics) e política pública (policy). Esse artigo resgata a 
dimensão sociopolítica do Estado como pacto de dominação. 
O processo do Plano Real envolveu a interação e mudança 
de todas essas dimensões, foi uma grande obra de estrutu-
ração política, nos planos do Estado e do regime. O Pla-
no Real foi o carro-chefe de um programa de políticas que 
ensejou uma multireação à crise multidimensional, contra-
arrestando-a em seus princípios fundamentais, daí seu sig-
nificado histórico. A virtù de FHC e de sua equipe foi simul-
taneamente fundamental e ligada às circunstâncias, não se 
tratando de uma análise baseada em extremismos volunta-
ristas ou funcionalistas, nem de redução da explicação cau-
sal do sucesso do Plano Real a conhecimento técnico ou 
apenas a variáveis político-institucionais. 

A repactuação sociopolítica induzida pelo Plano Real 
não se explica pela teoria da conspiração. O FMI, por exem-
plo, em fevereiro de 1994, negou-se a apoiar formalmente 
o Plano Real, por rejeitar o componente heterodoxo de sua 
formulação (teoria da inflação inercial: URV). E embora o 
plano tenha sido anunciado em fins de 1993, sua formula-
ção foi sendo concluída e alterada na luta pela sua imple-
mentação, ao longo e depois de 1994. O Plano Real foi uma 
aposta no futuro feita na frente de batalha da disputa polí-
tica. O pacto de dominação liberal não se consolidou por 
uma adesão límpida e incondicional do grande empresa-
riado a todas as fases do Plano Real. A repactuação sociopo-
lítica ocorreu porque o programa de mudança econômica 
liderado pela estabilização da moeda agregou a diversidade 
das frações burguesas no que elas têm de comum, a preser-
vação dos interesses baseados nas relações de propriedade 
e na existência de condições econômicas de acumulação, 
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assim como o compartilhamento, em intensidades diferen-
ciadas, dos elementos ideológicos liberalizantes dominantes 
no cenário da globalização. Com o Plano Real em mãos, 
FHC, sua equipe e apoiadores operaram ações políticas de 
aproximação dos atores, mediadas por instituições políticas 
e econômicas e circunscritas numa conjuntura histórica da 
longa crise estrutural.

A grande política pública do Brasil pós-Real tem sido o 
pagamento das despesas da dívida pública (Souza, 2003, pp. 
144-146). O Plano Real surgiu procurando combater a infla-
ção simultaneamente à superação da crise fiscal do Estado, 
mas a dívida interna elevou-se muitíssimo desde 1994.

“Existe um consenso na literatura sobre análise de políticas 
públicas de que decisões tomadas no passado constrangem 
decisões futuras e limitam a capacidade dos governos de 
adotar novas políticas públicas ou de reverter a rota das 
políticas atuais” (Souza, 2003, pp. 145-146).

No caso do Plano Real, esse constrangimento tem sido 
especialmente verdadeiro. A política macroeconômica ado-
tada vem, em sua linha mestra, perdurando no tempo e 
acarretando sérias limitações orçamentárias para as políti-
cas social e industrial.51

O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), anun-
ciado no início do segundo governo Lula, pretende dar um 
rumo de desenvolvimento à economia. Além disso, Lula 
tem dado maior prioridade às políticas sociais. O Plano Real 
virou uma página da história do Brasil, refundou o Estado, 
rearranjou a esfera político-institucional e delimitou a rota 
principal das políticas públicas. Mas a dívida social continua 
imensa e ainda não há um efetivo modelo de desenvolvimen-
to sustentável, promotor do bem-estar social e da equidade.

51 Ver Bresser Pereira (2007, pp. 235-254) e Fiori (1997, pp. 221-222).
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da inFleXão PrÉ-ConSTiTUCional  

ao SUS MUniCiPalizado*

Monika Dowbor

introdução1

A análise proposta neste artigo, que contempla a trajetória 
do setor público de saúde a partir dos anos 1970 a meados 
de 2000 pelo prisma de interação entre os principais atores 
societários e o Estado, sustenta dois argumentos. O primei-
ro deles, na contramão da interpretação vigente na literatu-
ra, defende que a inflexão no setor brasileiro de saúde, no 

* A primeira versão deste trabalho foi apresentada no encontro da equipe desta 
pesquisa, em abril de 2006, e recebeu valiosas contribuições da professora doutora 
Amélia Cohn (Cedec) e Jorge Kayano (Instituto Polis). A elaboração da presente 
versão contou com a colaboração constante dos membros do projeto – Adrian 
Gurza Lavalle, Peter P. Houtzager, Fernanda Cernea, Fernanda Santos e Grazie-
la Castello, a quem agradeço pelos numerosos comentários e reflexões coletivas 
que foram substanciais para a construção do argumento. A primeira seção deste 
artigo foi publicada em 2008, no IDS Bulletin, vol. 38, n. 6, sob o título “Origins 
of Successful Health Sector Reform: Public Health Professionals and Institutional 
Opportunities in Brazil”.
1 Este artigo faz parte das atividades previstas na pesquisa internacional intitulada 
“A reforma de serviços públicos: o papel da ação coletiva e da accountability social 
(Delhi, Cidade de México e São Paulo), coordenada pelos professores doutores 
Peter P. Houtzager, Adrian Gurza Lavalle, e Anuradha Joshi. Informações gerais 
sobre o projeto e sua metodologia podem ser encontradas em: http://www.ids.
ac.uk/futurestate/research/Phase2/prog2/projects/modesofservdel.html 
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sentido da universalização de acesso gratuito e integral por 
meio da descentralização, ocorreu no início dos anos 1980, 
ainda na vigência do regime militar, e deveu-se à intensa e 
particular interação entre os profissionais de saúde e o Esta-
do. O segundo argumento refere-se ao período do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e aponta que sua implementação 
ocorreu por meio da municipalização completa da atenção 
básica, fortemente marcada pela adoção de dois programas 
federais. Ao destacar os episódios de interação entre os 
principais atores dessa fase, o processo é interpretado como 
resultado de negociações entre o Ministério da Saúde e os 
secretários municipais de saúde. 

Pautado na abordagem da polis,2 que privilegia a aná-
lise de processos pelo prisma de atores capazes de inci-
dir na política, atentando para suas formas de atuação e 
interação, interesses e propostas, o primeiro argumento 
evidencia a intensidade de interação entre o movimento 
sanitário atuante em prol das reformas e as instituições 
estatais durante o regime militar. A configuração propícia 
para as reformas no início da década de 1980 surgiu na 
medida em que, por um lado, havia profissionais de saúde 
agrupados no movimento sanitário que optaram majorita-
riamente pela prática reformista no interior das institui-
ções estatais e, por outro, quando se instalou, em 1981, 
a aguda crise financeira do setor que permitiu questiona-
mento do modelo em vigência. A conjunção desses fato-
res possibilitou a adoção de medidas de cunho reformista 
implementadas paulatinamente no país inteiro, a despei-
to dos interesses contrários do setor privado de medicina. 
As políticas adotadas conformaram mais do que um viés 
racionalizador ou apenas uma linha de ações programá-
ticas de alcance limitado; constituíram quadro de uma 

2 Para a apresentação dos principais eixos desta abordagem (polity-centred appro-
ach), ver Houtzager (2004).
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reforma original e contraditória em relação a sua época, 
que não privatizou nem estatizou o setor, mas, antes mes-
mo dos grandes consensos sobre as reformas de serviços 
públicos, iniciou a descentralização e a universalização de 
acesso integral a todos os serviços e manteve o prestador 
privado como fornecedor de serviços públicos. 

Esta interpretação contrasta com a posição mais recor-
rente adotada pela literatura preocupada com as reformas 
no setor de saúde no Brasil, que produziu a narrativa sobre 
a trajetória pautada na necessária associação do projeto 
para o setor com a democratização da sociedade e do Esta-
do e na consequente crítica ao regime autoritário instalado 
pelos militares entre 1964 a 1984. Assim, a Constituição de 
1988, que selou com sua força e legitimidade o retorno à 
democracia, é considerada como ponto de inflexão seto-
rial ao substituir com o Sistema Único de Saúde o modelo 
promovido pelo governo militar, que era excludente, cen-
tralizado, fragmentado institucionalmente, hospitalocên-
trico tendo como principal fornecedor o setor privado da 
medicina. 

O segundo argumento evidencia os termos da imple-
mentação do SUS como resultados de negociações entre 
o Ministério da Saúde (MS), órgão responsável pela coor-
denação e financiamento do sistema, e os municípios, pro-
movidos ao status de entes federados e representados pelos 
secretários municipais de saúde. O MS conduziu a munici-
palização de serviços de saúde na sua totalidade no nível 
da atenção básica, fortemente marcado pela adoção de dois 
programas federais, o Programa de Agentes Comunitários 
de Saúde (Pacs) e o Programa Saúde da Família (PSF), que 
abrangiam com suas ações 100 milhões de pessoas em 2007. 
Os secretários municipais de saúde não foram passivos nes-
se processo: cresceram como ator capaz de incidir na polí-
tica por meio de sua organização, o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (Conasems), conduziram 
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a 9.a Conferência em 1992 realçando o vetor da municipali-
zação, promoveram a instalação dos espaços de negociação 
intergovernamental participando das principais barganhas 
setoriais. 

O artigo apresenta, na primeira seção, os principais 
atores que compuseram a cena do setor nos anos 1970, 
a saber, o regime militar junto com sua tecnoburocracia 
e setor privado de medicina e movimento sanitário. Com 
esta descrição como pano de fundo, a segunda seção foca-
liza o processo das reformas que introduziram a inflexão 
no setor no início dos anos 1980. Na terceira seção apre-
senta-se a reconfiguração dos atores após a Constituição, 
com especial ênfase aos secretários municipais de saúde 
que desempenharam papel importante no estabelecimen-
to dos termos da implementação do SUS. Estes termos 
serão discutidos na quarta seção. Na conclusão, são ressal-
tadas algumas das possíveis indicações sobre as reformas 
de políticas públicas a partir desta releitura da experiência 
brasileira. 

a inflexão pré-constitucional no setor de saúde 
A análise desta seção diz respeito à trajetória do setor de 
saúde no plano nacional, na segunda metade dos anos 
1970, focalizando a atuação e propostas de atores capa-
zes de influir na elaboração da política setorial: o Estado 
junto com sua tecnoburocracia e com o setor privado de 
medicina e o movimento sanitário. A descrição revela que, 
diferentemente do que sustenta a literatura especializa-
da, o modelo de saúde implementado pelo regime militar 
apresentou alguns avanços consideráveis e as instituições 
do setor foram abertas para os profissionais com visão 
reformista. O movimento sanitário conseguiu, paulatina-
mente, uma inserção nas instituições públicas, ganhando 
experiência e aglutinando seus componentes em torno de 
uma proposta única. 
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Governo militar, tecnoburocracia e medicina privada
Os militares, que estiveram no poder no Brasil desde 1964 
a 1984, instalaram um regime autoritário no qual a restri-
ção dos direitos políticos pressupunha a manutenção de 
eleições, diretas para a maioria dos municípios e indire-
tas para o presidente, governadores e principais capitais, 
e a criação do sistema bipartidário. No campo dos direi-
tos sociais, por sua vez, o regime se caracterizou pela sua 
expansão (Carvalho, 2007). Mais especificamente no setor 
de saúde, embora o acesso à saúde não tivesse se tornado 
um direito universal, houve implementação de uma série 
de medidas que ampliavam a cobertura, fomentavam pro-
gramas de atenção básica e integravam os serviços públicos 
de saúde ao sistema federal. Esta interpretação contesta 
um dos consensos presentes na literatura do setor que ten-
de a descrever o modelo de saúde promovido pelo regime 
militar em termos de exclusão, fragmentação institucional, 
centralização, indicando seu caráter hospitalocêntrico e a 
predominância do setor privado como fornecedor de assis-
tência médico-hospitalar ao Estado (Noronha e Levcovitz, 
1994; Barros, Piola, Vianna, 1996; Cohn, 2003; Saddi, 2004; 
Cohn e Elias, 2005). 

Esta caracterização encontrada em boa parte da litera-
tura preocupada com os avanços e retrocessos do Sistema 
Único de Saúde, produzida ao longo dos anos 1990, explica-
se pelo comprometimento de seus autores com o projeto da 
reforma de saúde indissociável do projeto da democratiza-
ção da sociedade brasileira, expresso no famoso lema “Saú-
de e Democracia”. Avaliadas a partir deste ponto de vista, 
as mudanças e reformas realizadas pelo regime militar, que 
havia restringido as regras do jogo democrático e promovi-
do uma forte opressão da oposição, não puderam passar de 
medidas administrativas e racionalizadoras. 

Assim, onde a literatura lê a exclusão, isto é, a divisão da 
população entre os contribuintes da Previdência e, por isso, 
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portadores do direito à assistência médico-hospitalar e os 
não contribuintes, pode-se entrever o progressivo processo 
de inclusão de categorias cobertas pelos serviços daquela 
assistência: em 1971, foram incorporados ao benefício de 
assistência médica os trabalhadores rurais; em 1972, os 
empregados domésticos; em 1973, os trabalhadores autô-
nomos; em 1974, os maiores de 70 anos e inválidos e, em 
1975, os empregadores rurais. Embora a expansão não seja 
ignorada na literatura, raramente é demonstrada em núme-
ros, e estes indicam inegáveis avanços: entre 1968 e 1978, 
o número de segurados contribuintes praticamente tripli-
cou: passou de 7.763.058 de contribuintes para 21.166.088 
(Possas, 1980, p. 276) Se considerar o ano 1960 (antes do 
regime militar) quando se registravam 4.058.00 assegura-
dos, o crescimento até 1975 quintuplicou. A expansão da 
cobertura pode ser também expressa pelo número total dos 
beneficiados, quando incluídos no contingente dos contri-
buintes da previdência os seus dependentes: em 1977, che-
ga-se ao número de 55 milhões de pessoas de um total de 
113.208.500 habitantes do país (Possas, 1980, p. 276). No 
final da década de 1970, a assistência médica da previdên-
cia social cobria 80% da população economicamente ativa 
(Bahia, 2005, pp. 427 e 431).

A fragmentação institucional sublinhada pela literatura 
refletia a divisão de responsabilidades pela provisão dos 
serviços de saúde agrupados em dois conjuntos distintos: os 
serviços de saúde coletiva (prevenção e cuidados de alcan-
ce coletivo), que eram da responsabilidade do Ministério 
da Saúde, ao lado das secretarias estaduais e municipais de 
saúde, e os serviços de assistência médico-hospitalar indivi-
dual, vinculados ao Ministério de Previdência e Assistência 
Social (MPAS)3. No entanto, cabe frisar que essa divisão 

3 No Ministério da Previdência e Assistência Social havia quatro áreas nas quais 
eram alocados os recursos: administração, saúde, assistência e previdência. A partir 
de 1978, foram criadas novas agências, cada qual responsável por uma dessas áreas.
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institucional, sem dúvida problemática do ponto de vista 
de cuidados com a saúde, substituiu, em 1967, um sistema 
pulverizado de instituições responsáveis pelo benefício da 
assistência médica – os Institutos de Aposentadoria e Pen-
sões4 – que congregavam trabalhadores por categoria pro-
fissional e eram independentes entre si. O regime militar 
conseguiu unificar os Institutos num único órgão, o Institu-
to Nacional de Previdência Social, e uniformizou os bene-
fícios em 1977. 

A assistência médico-hospitalar, que atendia os con-
tribuintes da previdência social, foi desenvolvida tendo 
como fornecedor principal do Estado o setor privado da medici-
na, o que significou a continuidade da tendência anterior 
ao regime militar (Cohn, 2003, p. 44). Ao acompanhar os 
dados referentes ao número de leitos em séries históricas, 
pode-se observar que a proporção entre os públicos e os 
particulares, já em 1950, apontava para a predominância 
destes últimos: 46,1% contra 59,9% (Possas, 1980, p. 309). 
O regime militar expandiu em apenas 14% a presença de 
leitos privados, e a mudança mais considerável ocorreu por 
conta do aumento do segmento lucrativo da medicina, que 
chegou a ocupar mais espaço do que o tradicional fornece-
dor filantrópico. 

A lógica do modelo era sustentável e lucrativa para as 
empresas privadas na medida em que o número de estabe-
lecimentos hospitalares privados crescia na base de finan-
ciamentos públicos e baratos e o setor garantia para si, por 
meio da articulação com partes da burocracia, os contratos 
com a previdência. Se em 1960, apenas 14,4% dos leitos 
privados eram lucrativos, em 1975, estes já atingiam 45,2% 
(Possas, 1980, p. 309). No plano político-institucional, o 
crescimento do setor lucrativo da medicina refletia a articu-

4 Os Institutos abrangiam as principais categorias profissionais urbanas do país, 
tais como marítimos, comerciários, bancários, industriários, trabalhadores em 
transporte e carga e trabalhadores de ferrovias e serviços públicos. 
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lação entre os segmentos da burocracia previdenciária e os 
representantes dos interesses do complexo médico-indus-
trial (Cordeiro, 1991, p. 33) entre os quais estavam a Fede-
ração Brasileira de Hospitais (FBH), a Associação Brasileira 
de Hospitais (ABH), a Federação Nacional de Estabeleci-
mentos e Serviços de Saúde (Fenaess), os sindicatos estadu-
ais de hospitais, a representação das Medicinas de Grupo 
(Associação Brasileira de Medicina de Grupo – Abramge) 
e a Associação Médica Brasileira (AMB), ao lado dos repre-
sentantes menos evidentes da indústria farmacêutica, de 
equipamento médico-hospitalar, odontológico e de outros 
insumos. 

A concentração da avassaladora parte de recursos de 
saúde no MPAS – em torno de 85% – responsável pela pro-
moção da atenção médico-hospitalar, serviu de argumen-
to para denominar o modelo como hospitalocêntrico, isto é, 
aquele que promove as ações curativas em detrimento das 
preventivas e tem no hospital o principal equipamento de 
atendimento. Esta ênfase produz o eclipse das ações empre-
endidas pelo Ministério de Saúde, no qual se enraizaram 
interesses alternativos. Justamente a magra fatia de recursos 
deixou este Ministério numa posição marginal e, por isso, 
mais aberta às tendências da medicina comunitária e abor-
dagem racionalizadora, sintonizadas com a abordagem das 
organizações internacionais de saúde e alternativas à ênfase 
dada à assistência médico-hospitalar. Médicos sanitaristas, 
que ocuparam cargos de direção no Ministério, compu-
nham, com relativa liberdade, suas equipes e empreendiam 
programas de extensão de cobertura, principalmente nas 
áreas rurais. Esta atuação foi possibilitada pelo II Plano 
Nacional de Desenvolvimento de 1975 que colocou a pro-
blemática social no seu centro e desencadeou altos investi-
mentos. A título de ilustração, vale lembrar que o orçamen-
to do MS, em 1975, teve um aumento de 35,7% em relação 
ao ano anterior (Almeida e Oliveira, 1979, p. 5, apud Esco-
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rel, 1998, p. 58). Um outro espaço institucional ocupado 
por essa vertente foram a V e a VI Conferências Nacionais 
de Saúde – espaços de discussão técnica e governamental, 
realizadas em 1975 e 1977, respectivamente –, nas quais a 
atenção médico-sanitarista era a principal pauta (Escorel, 
1998). É importante notar que em 1974, com a eleição do 
presidente Geisel, um médico com visão reformista, Paulo 
de Almeida Machado, assumiu a pasta do Ministério de Saú-
de e compôs sua equipe pelos médicos que participaram 
do processo de reformas em São Paulo como José Carlos 
Seixas, João Yunes, Edmundo Juarez, José da Rocha Carva-
lheiro (Rodrigues Neto, 1997, p. 65). 

Em resumo, pode-se afirmar que o regime militar pro-
moveu, no setor de saúde, a ampliação considerável da 
cobertura de assistência médico-hospitalar por um lado, e, 
por outro, abrangeu em suas instituições modelos distintos 
de atenção, ainda que com pesos e recursos desiguais. Na 
seção sobre o movimento sanitário, a implementação con-
creta de programas alternativos à assistência médico-hospi-
talar evidenciarão esta última tendência. 

Movimento sanitário 
O movimento sanitário no Brasil é um ator coletivo que se 
constituiu ao longo dos anos 1970, a partir dos Departamen-
tos de Medicina Preventiva, e, paulatinamente, foi abarcan-
do diversos segmentos dos profissionais de saúde – médicos 
organizados em sindicatos, movimento estudantil de medi-
cina e academia, conformando um movimento de médicos 
e intelectuais de formação comunista, socialista e liberal 
(Escorel, Nascimento e Edler, 2005, p. 68; ver também Esco-
rel, 1998, p. 193; Barros, 2002, p. 23; Fleury, 1991). Até 1979, 
guiado pelo ideal médico-social e pautado na aguda crítica 
do modelo de saúde do regime militar, o movimento atuou 
em alguns projetos e programas, limitados em termos de 
abrangência, mas que permitiram acumular a experiência e 
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aglutinar seus integrantes. Esta atuação fazia parte da opção 
pela atuação reformista nas instituições públicas de saúde, 
que se intensificou no início dos anos 1980. 

O movimento cresceu e consolidou-se em torno de 
alguns espaços e instituições. O primeiro e importante 
espaço comum a esses atores foi a Semana de Estudos sobre 
Saúde Comunitária, realizada anualmente desde 1975, e 
que proporcionava possibilidade de discussão e debate por 
não sofrer uma atenção repressora do regime militar. A 
partir de 1979, fortaleceu-se a atuação de instituições novas 
voltadas para a pesquisa, debate e difusão das propostas 
como o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde (Cebes), 
constituído em 1976, que desempenhou, por meio de sua 
revista Saúde em Debate, um papel importante na divulgação 
de propostas e promoção de debates. O Cebes conseguiu 
uma importante capilaridade, ao abrir núcleos regionais 
espalhados pelo Brasil. O núcleo de Brasília, por exem-
plo, trabalhou com os parlamentares, o que resultou, entre 
outros, na organização dos Simpósios da Política Nacional 
de Saúde, nos quais o movimento apresentava e debatia 
suas propostas de reforma. 

Em termos dos espaços de perfil mais acadêmico, cabe 
destacar a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde 
Coletiva (Abrasco), fundada em 1979, que foi uma impor-
tante parceira do Cebes, e o Instituto da Medicina Social 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O movimento 
sindical médico, por sua vez, ao renovar suas entidades de 
representação, tornou-se bastante ativo na organização da 
categoria (Lima, Fonseca e Hochman, 2005; Escorel, 1998; 
Cordeiro, 1991; Cohn, 1989).

A estratégia de ocupação de espaços também incluía 
a escolha da “via do parlamento”. Já a partir das vitoriosas 
eleições para o partido da oposição de 1974, elegeram-se 
vários parlamentares identificados seja com o próprio movi-
mento, seja com a democratização que eram pauta comum 
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para diversos setores. A Câmara de Deputados e sua Comis-
são de Saúde foram aproveitadas para o debate público 
ou até para a organização do movimento na base de apoio 
dos parlamentares e da infraestrutura da própria Comissão 
(Rodrigues Neto, 1997, p. 64). Havia também o investimen-
to do movimento para a eleição de parlamentares federais e 
estaduais como também de prefeitos e vereadores compro-
metidos com o movimento. 

Ainda que não fosse a única tendência no movimento 
sanitário, a opção pela atuação reformista no interior das 
instituições do Estado dirigidas pelo regime militar pôde 
ganhar uma importância na medida em que, a partir de 
1975, a área social, conforme já mencionado, foi priorizada. 
O regime militar criou novas instituições e programas e, na 
falta de quadros próprios para preencher esses novos espa-
ços, abriram-se portas para os profissionais comprometidos 
com um projeto de saúde adverso ao existente (Escorel, 
Nascimento e Edler, 2005, p. 66). Constituiu-se uma relação 
mutuamente reforçadora: a burocracia progressista se apro-
priava das propostas do governo para fazer avançar as suas, 
que iam contra o modelo principal, enquanto o próprio 
regime utilizava o desenvolvimento das propostas progres-
sistas, seja para sua legitimação, seja para a implementação 
de medidas racionalizadoras (Escorel, 1998, p. 182; Arre-
tche, 2005, p. 291). 

Em três projetos desenvolvidos na década de 1970, o 
movimento sanitário pôde colocar em prática algumas de 
suas principais bandeiras como universalização, acessibili-
dade, descentralização, integralidade e participação comu-
nitária (Escorel, 1998, p. 133): o Plano de Localização de 
Unidade de Serviços (Plus), o Sistema Integrado de Pres-
tação de Serviços de Saúde no Norte de Minas Gerais (cha-
mado de Projeto Montes Claros) e o Programa de Interio-
rização de Ações de Saúde e Saneamento (Piass). O Plano 
de Localização, criado em 1975 com o objetivo da elabora-
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ção de planos de saúde para as regiões metropolitanas, foi 
concebido numa conjuntura da Previdência Social marcada 
pela modernização administrativa e planejamento raciona-
lizador. O grupo técnico convocado para realizar o Plus, 
na falta de quadros próprios na previdência, foi composto 
pelos profissionais de diversas áreas da burocracia estatal, 
ligados por um comum ideário da medicina social. Com far-
tos recursos financeiros e projeção nos estados, o “grupo do 
Plus” gerou uma forte oposição na VI Conferência Nacional 
de Saúde (1977), que resultou na interrupção do Plano em 
abril de 1979 e na dispersão de seus integrantes. Sua men-
ção deve-se ao fato de ele ter sido a primeira experiência 
comum dos profissionais identificados com a reforma no 
âmbito da assistência médica previdenciária e como exem-
plo de possibilidade de planejamento alternativo dentro da 
previdência (Escorel, 1998, pp. 135-142). 

O Projeto Montes Claros, por sua vez, iniciou-se em 
1971 e terminou em 1978 e constituiu a primeira expe-
riência e demonstração dos princípios defendidos pelo 
movimento sanitário na prática. O projeto propunha inte-
grar todas as ações de saúde, tanto as curativas quanto pre-
ventivas, numa estrutura hierarquizada, introduzindo-se o 
princípio de participação comunitária. A importância deste 
projeto para o movimento sanitário decorre do fato de con-
gregar os integrantes, promover discussões e ser objeto de 
investigação acadêmica. Apesar da grande mobilização de 
setores reformistas, por pressão do setor privado, o projeto 
foi reduzido a um sistema de atenção primária, mas consti-
tuiu uma experiência local importante para o próximo pro-
jeto do movimento sanitário, o Piass. 

O Piass de 1976 foi um programa que ilustra a mudança 
das tendências setoriais rumo à abordagem médico-social e 
evidencia a crescente capacidade de incidência do movi-
mento na política. O Piass é considerado o exemplo mais 
emblemático do encontro entre o movimento sanitário e a 
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tecno-burocracia. Pelo lado das instituições responsáveis, 
o programa simplificava o cuidado e serviço oferecidos, 
baixando os custos (Bodstein e Fonseca, 1989); enquanto 
na ótica do movimento sanitário, o programa conseguia 
propiciar um “expressivo incremento na oferta de serviços 
ambulatoriais básicos a populações completamente excluí-
das do acesso a equipamentos sociais, em especial no Nor-
deste” (Noronha e Levcovitz, 1994, p. 79), integrando as 
ações preventivas com as curativas e incentivando a parti-
cipação popular. E se, ao contrário da proposta inicial de 
oferecer o acesso a todos os níveis de atendimento, viabili-
zou-se apenas uma rede de minipostos focalizada na aten-
ção primária, atingiu-se um alto índice da cobertura – 56% 
da população nos estados onde foi implementado (Escorel, 
1998, p. 168). 

O Piass significou o fortalecimento do setor público 
de saúde na medida em que as Secretarias Estaduais de 
Saúde se tornaram responsáveis por seu gerenciamento e 
implementação e, em 1979, obteve o financiamento do Ins-
tituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 
(Inamps) – agência federal responsável pela assistência 
médico-hospitalar e reduto dos interesses privados. 

Profissionais de saúde e oportunidades institucionais
Em 1981, eclodiu a crise financeira do sistema previdenciá-
rio que financiava a saúde, trazendo à tona o esgotamento 
desse modelo de financiamento5. Com o objetivo de interfe-
rir nesse quadro, o regime militar, na pessoa do Presidente 

5 As contas negativas da previdência deviam-se à extensão de seus benefícios a 
contingentes mais amplos da população, sem que se garantissem novos mecanis-
mos de financiamento. O sistema era sustentado fundamentalmente pelos assala-
riados urbanos e suas folhas de pagamento, recurso que diminuiu drasticamente 
no quadro recessivo da economia da época. O déficit da previdência foi também 
atribuído ao desvio de recursos para a construção da infraestrutura (Arretche, 
2005, p. 291). Por outro lado, havia o descontrole de gastos com a assistência mé-
dico-hospitalar.
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da República, constituiu, no mesmo ano, o Conselho Nacio-
nal de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp), 
composto pelos representantes dos principais atores seto-
riais: segmento privado de saúde, tecno-burocracia e refor-
mistas (Cordeiro, 1991). O Conselho elaborou o Plano de 
Reorientação da Assistência à Saúde no Âmbito da Previdên-
cia Social, conhecido como o Plano do Conasp (aprovado 
em agosto de 1982), no qual foram reconhecidas as distor-
ções do modelo da organização de saúde promovido pelo 
Inamps e previstas 17 medidas de caráter racionalizador 
com o objetivo de sanear a situação por meio da redução 
de custos (Gallo, 1988, p. 77; Barros, 2002, p. 20; Cordeiro, 
1991, p. 31). Um exemplo que ilustra esse tipo de medidas 
foi a reformulação das relações com os prestadores privados 
contratados pelo Inamps por meio do Sistema de Assistên-
cia Médico-Hospitalar da Previdência Social, que passou a 
remunerar os procedimentos médico-cirúrgicos não mais 
pela soma de atos médicos fragmentados realizados em um 
dado paciente, que abria uma ampla margem para a cor-
rupção, mas pelo valor médio, estabelecido a priori, do pro-
cedimento na sua totalidade. 

No entanto, a medida mais duradoura e importante do 
Plano do Conasp foram as Ações Integradas de Saúde (AIS) 
que expressavam de forma mais evidente as propostas do 
movimento sanitário. As AIS anunciavam, em 1983, nada 
menos que a alteração da atenção à saúde, ao conter prin-
cípios da universalização de acesso, descentralização, par-
ticipação comunitária, regionalização e hierarquização das 
ações e maior participação dos prestadores públicos (Fleu-
ry, 1991, p. 78; Escorel, Nascimento e Edler, 2005, p. 75). As 
AIS consistiam, na prática, no repasse de verbas do Inamps 
aos demais níveis federativos, o que reanimou os serviços 
locais de saúde ou permitiu sua criação, principalmente 
no nível de atenção básica. O novo sistema promoveu tam-
bém a integração das ações de prestadores públicos ao criar 
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comissões interinstitucionais nos níveis locais, regionais, 
estadual e federal. 

A implementação das AIS foi possibilitada pelo resul-
tado das eleições de 1982 para os governos dos estados e 
municípios, que levaram ao poder, em diversas partes do 
país, os partidos da oposição ao regime militar. Com isso, o 
movimento sanitário intensificou a estratégia de ocupação 
de espaços nas instituições públicas. Em 1983, por exemplo, 
vários de seus integrantes estavam entregues às tarefas no 
poder público, o que resultou na não publicação da princi-
pal revista do movimento, Saúde em Debate (Gallo, 1988, p. 
77). No período entre 1983 e 1984 os convênios AIS foram 
assinados com 15 estados e 112 municípios, entre os quais 
dois importantes: São Paulo e Rio de Janeiro (Paim, 1986, 
p. 168; Fleury, 1991). 

Se as AIS, já no seu formato, atestavam a capacidade 
de incidência do movimento sanitário na política setorial, 
seu vertiginoso crescimento ocorreu no governo de tran-
sição democrática que sucedeu o regime militar em 1985. 
Para o setor de saúde, a proposta para o novo governo foi 
elaborada no V Simpósio da Política Nacional de Saúde na 
base de documentos da Cebes e reforçava a estratégia das 
AIS. Os representantes do movimento sanitário assumiram, 
nesta fase, os postos-chave nas instituições responsáveis pela 
política de saúde no país, o que resultou na ampliação da 
implementação – o número de municípios envolvidos nas 
AIS cresceu para 2.215, em 1986 – e no aprofundamento 
dos princípios norteadores das Ações (Cohn e Elias, 2005, 
p. 63; Escorel, 1998, p. 185; Brasil, apud Noronha e Levco-
vitz, 1994, p. 88; Pimenta, 1993, p. 28). 

Em 1987, as AIS foram substituídas por uma propos-
ta ainda mais imponente da descentralização financeira e 
da subtração do poder do Inamps. O Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde (Suds) foi instituído pelo decreto 
presidencial em 1987, a partir da proposta da presidência 
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do Inamps – cargo ocupado na época por um representante 
do movimento sanitário, Hésio Cordeiro. Tratava-se de uma 
política de amplitude e abrangência nacional cujas diretri-
zes reiteravam os princípios da mudança: a descentralização 
e, mais especificamente, a municipalização dos serviços de 
saúde; a universalização e equidade no acesso aos serviços 
de saúde; integralidade dos cuidados assistenciais; regio-
nalização e integração de serviços e desenvolvimento de 
instituições colegiadas (Lima, Fonseca e Hochman, 2005, 
p. 79; Noronha e Levcovitz, 1994, p. 88). Com o Suds a par-
ticipação do setor público nas despesas do Inamps passou 
de 25,8% em 1981 (considerada aqui a rede própria do 
Inamps, os serviços públicos e os hospitais universitários) 
para 45,2% em 1987, enquanto a participação do setor pri-
vado contratado e conveniado diminuiu de 64,3% para 40% 
nos mesmos anos (Cordeiro, 1991, p. 106).6

Em 1988, na promulgação da Constituição, o setor de 
saúde no Brasil já havia atravessado um longo caminho das 
reformas que universalizavam o acesso gratuito à saúde e 
descentralizavam os serviços para os estados e municípios, 
ainda que mantendo o setor privado como um dos fornece-
dores de serviços. É importante sublinhar que as mudanças 
de cunho reformista se processaram no interior da institui-
ção responsável pela assistência médico-hospitalar, diferen-
temente do que ocorrera com os projetos dos anos 1970 
sob a responsabilidade do Ministério de Saúde, e que foram 
suportadas pelo movimento sanitário, portador de uma cla-
ra proposta e atuante nas instituições estatais nos três níveis 
federativos a despeito das diferenças ideológicas em rela-

6 O Suds perdurou até 1990, isto é, até a aprovação da Lei Orgânica de Saúde 
(LOS) e, ao longo de sua vigência, enfrentou as resistências do setor privado e da 
burocracia do Inamps, principalmente quando os representantes do movimento 
sanitário foram depostos dos quadros dirigentes do MPAS e do Inamps. A continui-
dade do Suds foi garantida pelo envolvimento e pressão dos secretários estaduais e 
municipais de saúde (Escorel, 1998, p. 94; Noronha e Levcovitz, 1994, p. 94). 
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ção aos governos. Desta forma, configurou-se um desenho 
peculiar da reforma, que contemplou os projetos e interes-
ses dos relevantes atores na arena setorial, sem que fossem 
aplicados receituários internacionais que, na época, consis-
tiam na privatização ou enxugamento de gastos públicos. 

Enquanto no plano federal, os representantes do movi-
mento sanitário estavam encaminhando programas refor-
mistas, o movimento pela saúde crescia e aglutinava novos 
atores. Um marco simbólico de novas alianças foi constituí-
do pela 8.ª Conferência Nacional de Saúde da qual participa-
ram pela primeira vez os usuários, ainda que a coordenação 
e a condução do evento fosse prerrogativa do movimento 
sanitário (Vilaça, 1995, apud Goulart, 1996, p. 68). A partir 
de então, as propostas da Reforma Sanitária começaram a 
ser elaboradas por um conjunto mais amplo de atores orga-
nizados em Plenária Nacional de Entidades de Saúde, com-
posta por representantes do movimento popular, do movi-
mento sindical, dos profissionais da saúde, dos partidos 
políticos, de representantes da academia e representantes 
dos trabalhadores, com o intuito de elaborar o texto que 
informaria os trabalhos na Constituinte. 

Ainda que a literatura ressalte os interesses contrá-
rios do setor privado às propostas da Reforma Sanitária, é 
importante destacar que estas, já a partir da 8.ª Conferência, 
não continham mais a ideia da estatização setorial, embora 
houvesse grupos do movimento que a apoiavam fortemente 
como, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores (Rodri-
gues Neto, 1997, p. 69). As negociações em torno do perfil 
do setor público de saúde durante a Assembleia Constituin-
te entre os representantes da Reforma Sanitária e o setor 
privado resultaram em um desenho factível para ambas as 
partes7 e no mais avançado entre todas as políticas sociais. 

7 Nos trabalhos da Constituinte a questão da estatização foi ainda apresentada 
pelos integrantes do PT sem ser, no entanto, a grande bandeira de luta. 
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O texto da Constituição sobre o setor de saúde abrangeu 
os postulados do movimento pela Reforma Sanitária – sis-
tema unificado e hierarquizado, descentralizado, pautado 
na participação da comunidade e atendimento integral – e 
garantiu a continuidade da atuação do setor privado como 
prestador complementar de serviços públicos e com a liber-
dade para a expansão do mercado privado de medicina8. 
A contemplação dos interesses dos principais atores socie-
tários naquele momento resultou no avanço das reformas 
nos anos 1990, repetindo a dinâmica das reformas a partir 
do início da década de 1980, conforme discutido na seção 
anterior.

negociando a implementação do SUS
A análise do setor de saúde no período posterior à Cons-
tituição realça a institucionalização dos principais atores 
decorrente da redemocratização do país, do novo pacto 
federativo, do desenho do SUS e da nova configuração dos 
atores com interesse e capacidade de incidir na política 
setorial e levar as reformas adiante. 

Os termos e resultados da implementação do sistema 
indicam o papel preponderante do Ministério da Saúde e 
dos secretários municipais de saúde nas negociações em 
torno das reformas. Ambos foram responsáveis pela elabora-
ção das normas que operacionalizavam o SUS: o MS, como 
órgão executivo editor das normas, e os secretários, institu-
cionalizados numa organização nacional, como partícipes 
ativos no seu desenho. Em 2002, 99,6% dos municípios ade-
riram ao SUS (Arretche, 2003, p. 333), evidenciando uma 
tendência clara: 90% tornou-se responsável pela gestão da 

8 Ficou definido que a “assistência à saúde é livre à iniciativa privada” e que “as 
instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convê-
nio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos” (Brasil, 
1988, art. 199 – grifo nosso).
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atenção básica, adotando maciçamente dois programas 
desenhados pelo governo federal para esse nível de aten-
ção, o Pacs e o PSF. Em 2002, 4.161 dos 5.560 municípios 
possuíam as equipes do PSF implementadas (DAB, 2007), 
dando cobertura a 54,9 milhões de pessoas do total de 140 
milhões SUS dependentes. 

nova configuração de atores após 1988 
A Constituição de 1988 promoveu o município à condi-
ção do ente federado, dotado, portanto, de autonomia 
e, em termos de competências intergovernamentais, pre-
viu que a prestação de serviços de atendimento à saúde 
da população fosse de competência exclusiva municipal9 
(Brasil, 1988, art. 30), cabendo à União e aos estados a 
cooperação técnica e financeira necessária ao desempe-
nho daquela função pelo município. Ou seja, o municí-
pio se tornou o principal espaço de implementação do 
SUS, dependente, em grande parte, dos recursos federais, 
mas autônomo, a priori, no que se refere à sua aplicação. 
A nova posição do município se refletiu no fortalecimen-
to do peso político dos secretários municipais de saúde e 
de sua organização de representação na arena setorial do 
Ministério de Saúde.

Os secretários municipais de saúde, que expressavam a voz 
dos municípios, vinham se mobilizando desde o início dos 
anos 1980, ao se reunir regionalmente, e tornavam públi-
cas suas posições por meio de cartas-manifesto, sem ter, no 
entanto, expressão forte na política setorial. Esse fato pode 
ser evidenciado por sua posição marginal na 8.ª Conferên-

9 O texto da Constituição não distinguiu os níveis de atenção – básico, médio e 
complexo – referindo-se genericamente aos serviços de saúde. Esta indistinção foi 
explicitada na Norma Operacional Básica (NOB) de 1996, que definiu a capaci-
tação dos municípios para a regulação de todos os prestadores de serviços, sejam 
eles públicos ou privados. A Norma Operacional de Assistência à Saúde (Noas) de 
2001 reverteu esta tendência, ao reservar à União e aos estados a gestão da média 
e alta complexidade (Arretche, 2003, p. 337).
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cia, em 1986, e a não publicação de sua carta no relató-
rio do evento (Goulart, 1996, p. 22). Naquela época, vale 
lembrar, o desenho federativo distinguia apenas o estado 
como ente dotado de autonomia, e os programas de saú-
de o focalizavam como parceiro dos órgãos federais. Não é 
acidental que os secretários estaduais possuíam um poder 
de negociação importante na política, e sua organização, o 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), este-
ve presente de forma expressiva em momentos cruciais das 
reformas do setor.10

A institucionalização do movimento dos secretários 
municipais de saúde por meio da constituição do Conselho 
Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) 
ocorreu ao mesmo tempo da promulgação da Constituição 
em 1988. Organizados nacional e regionalmente e ampara-
dos pela prerrogativa da autonomia municipal a partir de 
então os secretários assumiram um dos principais lugares 
na negociação setorial. Do período da regulamentação do 
SUS (1988 a 1991), destaca-se a pressão bem sucedida exer-
cida por eles diante dos vetos do presidente Collor a uma 
série de artigos da Lei Orgânica de Saúde, nº 8.080, entre os 
quais a participação deliberativa da comunidade por meio 
dos conselhos e conferências, que era um dos pilares da 
proposta da reforma sanitária, e a transferência automática 
de recursos do federal aos estados e municípios que viabili-
zaria a decisão autônoma dos níveis subfederativos sobre a 
política local de saúde. Esses vetos infringiam os princípios 
constitucionais do SUS, e o Conasems iniciou uma mobili-
zação da sociedade civil e segmentos do poder público que 
resultou na negociação direta com o MS para elaborar uma 

10 O Conass foi responsável, por exemplo, pela elaboração de um dos dois docu-
mentos que informaram o plano do setor de saúde do primeiro governo após a 
ditadura, em 1985, e sua pressão foi indispensável para a manutenção do Suds, 
caracterizado como estadualização de saúde.

10004-LN78_meio_af5a.indd   204 4/29/10   3:52:54 PM



205

Monika Dowbor

Lua Nova, São Paulo, 78: 185-222, 2009

proposta alternativa para a lei. Foi a sua pressão ao Ministé-
rio da Saúde que levou o Ministro a declarar, publicamente, 
no encontro do Conasems de Fortaleza, seu compromisso 
com a causa e levou à aprovação da Lei 8.142 no final de 
1990, que complementou a 8.080, formando a Lei Orgânica 
de Saúde.

Ainda durante o mandato de Collor, no prenúncio 
de seu impeachment, os secretários foram incumbidos da 
organização e condução da 9.ª Conferência (seis anos 
depois da histórica 8.ª Conferência) cujo título marca 
a pauta de sua negociação: “Saúde: municipalização é o 
caminho”. A partir de então, sua capacidade de incidên-
cia na política setorial pôde ser observada por meio das 
normas emitidas pelo MS que operacionalizavam a imple-
mentação do SUS. 

O movimento sanitário, que se destacou na promoção 
das reformas ao longo dos anos 1980, na nova conjuntu-
ra , sofreu processo de fragmentação e reconfigurou suas 
formas de atuação. Os sindicatos se voltaram mais para 
suas lutas corporativas, e os pesquisadores centraram suas 
atividades na produção de conhecimento (Escorel, 1998). 
Uma parte dos seus integrantes se inseriu na vida política, 
seja como executivos de governos no Ministério de Saúde 
e nas Secretarias Municipais de Saúde, seja nas casas legis-
lativas em três níveis federativos. Embora sem pesquisas 
que demonstrem com rigor sua atuação política, pode-
se afirmar com certo grau de segurança que médicos e 
médicas, enfermeiros e enfermeiras ligados à Reforma 
Sanitária e com a experiência acumulada nos anos 1970 
e 1980 ocuparam cargos públicos no setor em três níveis 
federativos. 

O setor privado, por sua vez, na condição do prestador 
complementar de serviços para o Estado, continuou con-
centrado primordialmente na atenção hospitalar, sendo 
responsável, em 2002, por 63% dos leitos oferecidos no 
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SUS (Ugá e Marques, 2005, p. 194). Em termos relativos, 
sua presença espelha a distribuição dos leitos de 1975, que 
era de 32% públicos contra 68% privados (Barros e Porto, 
2002, p. 10), em plena vigência do modelo de assistência 
médico-hospitalar oferecida pelo MPAS à sua clientela con-
tribuinte. Esse dado demonstra a importância da presença 
do prestador privado no SUS, que o torna um ator com 
interesses semelhantes, em parte pelo menos, aos interes-
ses daqueles que o combatiam ferozmente, incrementando 
as fileiras dos defensores do SUS em momentos de impor-
tantes barganhas.11 Por outro lado, o setor privado ampliou 
significativamente a parcela de sua clientela privada, que 
compra os serviços de saúde por meio de planos, seguros ou 
compras eventuais: entre 1987 e 1998 o número de clientes 
cresceu em torno de 70% (Barros, 2003, p. 25) e abrange, 
atualmente, por volta de 25% da população brasileira dos 
quais 75% com o rendimento superior a 5 salários mínimos 
(Opas, 2005, p. 20). 

Os usuários de saúde, a tal chamada comunidade, agru-
pados em diversas formas organizacionais e que surgiram 
no palco nacional na 8.ª Conferência, tiveram sua partici-
pação institucionalizada por meio dos conselhos instalados 
em três níveis federativos, obrigatórios por lei e aos quais 
cabe a formulação de estratégias e controle da execução das 

11 A Federação Brasileira de Hospitais, por exemplo, ator de relevância no setor 
privado na década de 1970 e cujos associados executam hoje 62% dos procedi-
mentos oferecidos pelo SUS, explicita com todas as letras sua preocupação com 
a trajetória do SUS, enfocando a importância da atuação de hospitais privados 
associados à Federação no Sistema. Sua adesão ao SUS pode ser expressa no se-
guinte trecho: “Nas discussões para aprovar a nova Constituinte, a FBH manteve 
seu canal de negociação com os parlamentares, trabalhando para que população 
e hospitais, públicos e privados, fossem tratados com respeito. A articulação foi de 
extrema importância para ajudar a definir o capítulo referente à Saúde, que foi 
aprovado em comum acordo, sem que fosse necessária a realização de votação. 
Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), o novo texto constitucional 
mostrou estar alinhado a um novo modelo de saúde que buscava resgatar o com-
promisso do estado com o bem-estar social” (FBH, 2008).
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políticas (Escorel, Nascimento e Edler, 2005, p. 85). Con-
quistaram 50% dos assentos nos conselhos, compartilhados 
com outros setores como trabalhadores de saúde e governo. 
Um outro espaço que organiza a participação dos usuários 
são as conferências municiais, estaduais e nacional de saúde 
cuja prerrogativa é de propor diretrizes para a formulação 
de políticas. 

a municipalização do SUS
Ao analisar os termos da implementação do SUS nas déca-
das de 1990 e 2000 pelo prisma da negociação entre os prin-
cipais atores destaca-se a intensa interação entre o MS e os 
municípios. Os resultados mais evidentes da implementação 
consistiram na municipalização do SUS via atenção básica e 
adoção de programas federais deste nível de atenção pelos 
municípios e indicam a efetividade dessa interação nos ter-
mos interessantes para ambos os lados. Os municípios, orga-
nizados em uma forte organização de representação e con-
tando com espaços efetivos de negociação, não contestaram 
as regras propostas pelo MS, como o fizeram com sucesso 
na época dos vetos presidenciais em 1990 à Lei Orgânica 
de Saúde. Sua capacidade de incidir na política fica eviden-
ciada quando se leva em consideração a escassa discussão 
sobre esses programas federais nos espaços institucionaliza-
dos de participação que agregam outros atores importantes 
do setor como usuários e sindicatos. 

Após a promulgação da LOS pelo poder legislativo, as 
principais regulamentações do setor (Normas Operacionais 
Básicas 1991, 1992, 1993, 1996) foram elaboradas e publi-
cadas pelo MS e resultaram na implementação do SUS na 
totalidade dos municípios em 2002. O resultado do proces-
so consistiu primordialmente na municipalização da aten-
ção básica, adotada por 99,6% dos municípios dos quais 
apenas 10% se responsabilizaram pela gestão plena do siste-
ma municipal (Arretche, 2003, p. 33), fortemente apoiada 
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em dois programas federais – o Pacs e o PSF.12 O PSF, que 
se diferencia do Pacs por incluir na equipe de atendimen-
to, médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, além dos 
agentes comunitários, abrangeu em torno de 47% da popula-
ção em 2007, em mais de cinco mil municípios (Dab, 2007). 

Por um lado, tal resultado pode ser explicado pela capa-
cidade de negociação do MS decorrente da função da coor-
denação do processo como também de sua função de finan-
ciamento. Até 1990, os recursos de origem federal represen-
tavam 77,7% do total do gasto público com saúde e, ainda 
que essa presença assumisse uma tendência decrescente em 
função de maior comprometimento do nível municipal, a 
participação da verba federal manteve-se elevada ao longo 
da década: 60,7% em 1994; 53,7% em 1996 e 58,3% em 2000 
(Ugá e Marques, 2005, p. 216). É importante lembrar que, 
apesar do incremento da quota dos municípios no conjunto 
das receitas públicas que, quando somadas, as receitas tribu-
tárias próprias e as transferências constitucionais passaram 
de 10,8% em 1988 para 16,9% em 2000; com a exceção de 
capitais e grandes cidades, a arrecadação própria é inferior 
às transferências constitucionais que recebem da União ou 
dos estados. Em 1997, as transferências federais e estadu-
ais constituíram mais de 50% da receita de 4.876 cidades 
(Bndes, 2001, p. 2). 

Por outro lado, os termos da implementação do SUS 
nos estados e municípios e o posicionamento dos atores 

12 O Programa da Saúde da Família consiste em equipes compostas, no mínimo, 
por um médico de família, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e seis 
agentes comunitários de saúde. “Quando ampliada, conta ainda com: um dentista, 
um auxiliar de consultório dentário e um técnico em higiene dental. Cada equipe 
se responsabiliza pelo acompanhamento de cerca de 3 mil a 4 mil e 500 pessoas ou 
de mil famílias de uma determinada área, e estas passam a ter co-responsabilidade 
no cuidado à saúde” (Dab, 2008). O Programa de Agentes Comunitários de Saú-
de, por sua vez, apoia-se no trabalho de agentes comunitários de saúde que são 
acompanhados e orientados por um enfermeiro/supervisor lotado em uma uni-
dade básica de saúde. O Pacs é considerado um programa de transição para o PSF 
(Dab, 2008).
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apontam a relevância dos secretários municipais de saúde 
nessas barganhas. A primeira NOB, a de 1991, foi elabo-
rada pelo MS durante o governo de Collor, sem a partici-
pação dos demais atores do setor, e reproduziu formas de 
relacionamento anteriores ao desenho legal do SUS regula-
mentado pela Lei Orgânica de Saúde. A definição do tipo 
de repasse de recursos, que privilegiou o pagamento por 
produção de serviços13 em detrimento do perfil epidemio-
lógico do município e a classificação do setor público e do 
privado na mesma categoria de prestadores de serviços a 
serem remunerados pelos recursos federais constituíram 
dois exemplos desse viés. A NOB seguinte, a de 1992, já foi 
negociada com o Conasems e o Conass, e o representante 
do Conasems assumiu o departamento do SUS na Secreta-
ria da Assistência à Saúde do MS. Ainda assim, a adesão ao 
SUS pode ser considerada baixa: na sua vigência, somente 
1.074 municípios aderiram a esta norma. O que pode expli-
car essa baixa adesão é a insegurança de recursos – em 1993 
houve a crise de desfinanciamento por falta de repasse na 
ordem de 30% do Ministério de Previdência ao de Saúde 
(Barros, 2002). 

A NOB de 1993 originou-se de um processo distinto, 
mais participativo, e resultou no aumento de adesões. O 
novo ministro de saúde, Jamil Haddad, vinculado ao movi-
mento sanitário, reestabeleceu os canais de negociação com 
os demais atores ao convocar o Grupo Especial de Descentra-
lização, composto por representantes do Ministério de Saú-
de, secretários de saúde dos estados e municípios e Conselho 
Nacional de Saúde. O documento elaborado pelo grupo, 
intitulado “Descentralização da Saúde: a ousadia de cumprir 
e fazer cumprir a lei” informou o conteúdo dessa NOB. 

13 O pagamento dar-se-ia por meio da apresentação da fatura de atos executados 
mensalmente pelas unidades de saúde. Esta forma de financiamento foi encarada 
como uma limitação à autonomia, visto que as transferências estavam vinculadas a 
um dado tipo de atuação definido a priori pelo nível federal. 
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O desenho da descentralização ficou factível: ofereceu 
aos estados e municípios a possibilidade de adesão ao SUS 
por meio de três níveis de habilitação, cada qual para um 
tipo de capacidades administrativas e gestão. A NOB obteve 
bons resultados: a adesão dos municípios aumentou con-
sideravelmente, comparada com a taxa de adesão à NOB 
anterior, respectivamente, quase 63% em 1996, contra 22% 
em 1993 (Arretche, 2001, p. 447). A adesão se deu essen-
cialmente no nível de atenção básica, e somente 144 muni-
cípios aderiram à gestão de maior complexidade (Arretche, 
2005, p. 298).

Foi nessa NOB que os secretários municipais consegui-
ram impulsionar a instalação de espaços formais de nego-
ciação e deliberação intergovernamental. Foi instituído um 
espaço intergovernamental de negociação no nível estadual, 
a Comissão Intergestores Bipartites (CIB), que instituciona-
lizava o direito à voz dos municípios na definição das regras 
da descentralização. A CIB foi instituída como espaço tran-
sitório convocado para um determinado fim, mas se firmou 
ao longo dos anos como espaço em que são discutidas 

“praticamente todas as questões que dizem respeito ao 
financiamento, à descentralização da estrutura gestora do 
SUS e à estruturação e funcionamento do sistema de saúde 
propagados pelo nível federal e/ou estadual” (Levcovitz, 
Lima e Machado, 2001, p. 278). 

Foi ativada também a Comissão Intergestores Triparti-
te (CIT) (criada já em 1991, mas que não foi consultada 
durante o governo Collor) como espaço de negociação 
entre os três entes federados no nível federal (Arretche, 
2005; Levcovitz, Lima e Machado, 2001). 

A NOB 01/1993, por fim, consolidava a institucionali-
zação dos representantes de grupos organizados e/ou usu-
ários na formulação, acompanhamento e controle social 
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da política do setor ao condicionar a habilitação ao SUS 
dos estados e municípios à instalação dos Conselhos de 
Saúde. 

A discussão em torno da NOB 01/1996 repetiu o cará-
ter de negociações da NOB anterior, estendendo de seis 
para doze meses o processo de barganhas. Salienta-se que 
o texto original foi mudado depois pelo Ministério da Saú-
de por meio de portarias, e a mudança mais importante 
inserida após a negociação com os demais atores refere-se 
à fragmentação das transferências, isto é, sua vinculação 
aos programas definidos e regulamentados pela instância 
federal (Levcovitz, Lima e Machado, 2001, p. 282). Esse 
mecanismo já estava visível na própria NOB, justamente 
no nível de atenção básica. Para os municípios habilita-
dos no SUS foi instituído o Piso de Atenção Básica (PAB), 
divido em uma parte fixa (per capita) e um incentivo, cha-
mado depois de PAB variável, condicionado à adoção pelo 
município dos programas federais – o Programa de Agen-
tes Comunitários de Saúde e do Programa de Saúde de 
Família – ou de outra estratégia similar a ser avaliada pelo 
Ministério de Saúde. O incentivo, menor para o Pacs e 
maior para o PSF, funcionava da seguinte forma no caso do 
PSF: para cada 5% da população coberta pelo programa, o 
município ganhava um acréscimo de 3% sobre o valor do 
PAB fixo até atingir 60% da população total do município; 
um acréscimo de 5% para cada 5% da população cober-
ta entre 60% e 90% da população total do município; e 
um acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta 
entre 90% e 100% da população total do município (Nob, 
1996, p. 20). O teto para esses acréscimos era de 30% do 
PAB fixo. 

O MS conseguia, por meio desse desenho, um incen-
tivo adicional para a implementação da atenção básica, ao 
mesmo tempo em que esse incentivo servia como incentivo 
à adesão ao SUS. Para que pudesse ser firmado o convênio 
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entre o MS e o município exigia-se deste último a compro-
vação do funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, 
da operação do Fundo e, obviamente, a adesão ao SUS. A 
resposta dos municípios em termos da adesão superou as 
metas do próprio Ministério de Saúde. Em maio de 2002, 
5.537 dos 5.560 dos municípios já estavam habilitados na 
NOB 1996 (que começou a ser implementada, de fato, a 
partir de 1998), sendo 4.973 na condição da gestão plena 
da atenção básica e 564 na gestão plena do sistema munici-
pal14 (Arretche, 2003, p. 33). A adoção dos dois programas, 
o Pacs e o PSF, também deslanchou: de 567 municípios com 
as equipes do PSF em 1997 passou-se para 1.134 no primei-
ro ano da implementação da NOB 1996, para 4.161 em 
2002 quando 99,6% dos municípios já estavam habilitados 
no SUS, e, em 2007, para 5.131. Em termos da cobertura da 
população, em 1997, havia 5,6 milhões de pessoas cobertas 
pelas equipes do PSF; em 2002, havia 54,9 e, em 2007, 87,9 
(Dab, 2007). 

As transferências para a atenção básica como todo refle-
tem também um crescimento vertiginoso de investimentos: 
de 2.213.9 bilhões em 2000 para 7.034 em 2007 – quase 
300% de crescimento. A inflexão pela implementação da 
atenção básica nos municípios via programas federais se 
expressa também pela distribuição de recursos entre o PAB 
fixo e o PAB variável (condicionado à adoção dos progra-
mas). No período de 2000 a 2007, o fixo cresceu 100% e o 
variável 600%; em números absolutos, o valor do primeiro 
ficou abaixo do segundo: 2.97 bilhões contra 4.064 bilhões, 
respectivamente (Dab, 2007). 

Em resumo, a implementação do SUS, que se proces-
sou primordialmente pela municipalização da atenção bási-

14 A partir de 2000, o setor de saúde tornou-se menos vulnerável à política ma-
croeconômica na medida em que foi aprovada a Emenda Constitucional 29, que 
assegurou percentuais fixos para os estados e municípios, de 12 e 15%, respectiva-
mente, a serem atingidos, a partir de 2004 (Barros, 2002, pp. 30-31).
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ca marcada fortemente pela adoção de programas federais 
desse nível de atenção, foi conduzida no nível federal pelo 
MS em processo de negociação com a instância de negocia-
ção intergovernamental na qual estavam presentes as orga-
nizações de secretários municipais e estaduais de saúde. O 
processo ocorreu, portanto, entre os atores institucionali-
zados, e tanto os termos como resultados, parecem corro-
borar o argumento das negociações bem sucedidas entre 
o MS e os secretários municipais de saúde. O jogo de bar-
ganhas incluiu o desenho factível e os incentivos financei-
ros para adoção da atenção básica pelos municípios que o 
fizeram, adotando maciçamente programas federais desse 
nível de atenção. 

Se a demanda pela municipalização do SUS englobava 
diversos atores do setor, a adoção e massificação dos progra-
mas federais de atenção básica não absorveram muitas ener-
gias dos participantes nas Conferências Nacionais de Saúde 
e no Conselho Nacional de Saúde. Ao analisar as conferên-
cias por meio de seus relatórios, a 9a edição, em 1992, suge-
ria, genericamente, a necessidade de mudança do modelo 
assistencial sem indicar propostas concretas para a atenção 
básica, apesar da expansão do Pacs em curso. Na 10.a, apa-
receu a recomendação do debate entre as secretarias esta-
duais e municipais e os conselhos para evitar uma imple-
mentação central e vertical e insistiu-se na sua integração 
ao sistema municipal de saúde para evitar o paralelismo de 
ações e atendimento simplificado. As duas conferências rea-
lizadas na década de 2000 avaliaram o Pasf e o Pacs como 
uma alternativa de atenção básica e detalharam com mais 
cuidado as recomendações, sem, no entanto, refutar ou 
endossar de forma decisiva a estratégia. A atenção dedicada 
pelo Conselho Nacional de Saúde aos programas é quase 
inexistente quando se analisam as principais resoluções no 
intervalo de 1992 a 2007: a questão do PSF aparece uma 
única vez, referindo-se ao apoio do CNS para a implemen-
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tação do PSF e Pacs no distrito federal15 (CNS, 2007). Para 
o setor privado tradicional, por sua vez, fornecedor dos ser-
viços hospitalares, a discussão da atenção básica não repre-
sentou a priori possibilidades de atuação.

Conclusão
Analisar o setor de saúde pelo prisma de principais episó-
dios de interação entre os relevantes atores do setor de saú-
de permitiu indicar a inflexão anterior à Constituição de 
1988. Os profissionais de saúde, aglutinados sob a égide do 
movimento sanitário, aproveitaram as oportunidades insti-
tucionais existentes no regime militar para promover pro-
gramas nacionais de cunho reformista, tornando-se atores 
de relevância para disputar o desenho constitucional para 
o setor. No período posterior à Carta Magna, foi possível 
evidenciar a municipalização da atenção básica fortemen-
te marcada pela adoção de programas federais como a for-
ma de levar a implementação do SUS ao cabo na base de 
negociação entre o nível federal e os municípios. A segunda 
interpretação destaca a reconfiguração de atores no palco 
setorial decorrente da redemocratização, novo desenho 
federativo e desenho do próprio SUS, mostrando que os 
atores responsáveis pela reforma não foram os mesmos que 
a levaram adiante. 

A trajetória do setor de saúde no Brasil no que se refere 
aos seus resultados, analisados pelo prisma de atores com a 
capacidade de incidir na política, instiga algumas indicações 
no que se refere ao processo de reformas bem sucedidas 
no setor público. Sem desconsiderar a legitimidade e força 
da conquista constitucional do direito universal à saúde, a 

15 É sintomática dessa posição, parcialmente alheia, a chegada do PSF no municí-
pio de São Paulo, um dos últimos a aderirem ao SUS, em 2001. O estudo de caso 
realizado pela autora deste artigo revela a falta inicial de conhecimento sobre o 
programa e o posicionamento ambíguo dos principais atores presentes na política 
setorial: os usuários e principais sindicatos. 
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implementação do SUS, na contramão das reformas reduto-
ras de políticas sociais e da presença do Estado defendidas 
pelas agências internacionais e implementadas pelo gover-
no brasileiro em meados da década de 1990, ganha uma 
chave explicativa adicional quando se demonstra o início 
das reformas anterior à Constituição. 

Outro ponto diz respeito à estratégia dos profissio-
nais reformistas de saúde que consistiu em aproveitar 
as oportunidades institucionais no quadro do regime 
militar e resultou na promoção de amplas reformas, tais 
como as Ações Integradas de Saúde e o Sistema Úni-
co e Descentralizado de Saúde, anteriores às garantias 
constitucionais. A presença e experiência dos integran-
tes do movimento adquiridas ao ocuparem importantes 
e influentes posições nas instituições setoriais permitiu 
que estes assumissem cargos no poder público ao longo 
dos anos 1990 e 2000. Como exemplos apenas ilustrati-
vos dessa inserção, pode-se citar Roberto Gouveia, Carlos 
Neder ou Eduardo Jorge, no legislativo, ou Adib Jatene, 
como Ministro da Saúde. 

Vale ressaltar também outra característica peculiar das 
reformas em foco, que consistiu na concessão dos interes-
ses dos principais atores societários presentes na arena seto-
rial, outrora incompatíveis e antagônicos, e o que assegu-
rou razoável frente de apoio para a implementação do SUS 
(Arretche, 2005). A expressão mais sintomática da agrega-
ção dos interesses é a não estatização do setor público, a 
despeito das críticas agudas dos integrantes do movimento 
sanitário ao setor privado de medicina no Brasil ao longo 
do regime militar. Em termos de consequências, as barga-
nhas para melhorar o financiamento do SUS travadas ao 
longo das últimas duas décadas envolveram não somente 
os defensores tradicionais do setor público, mas também os 
prestadores privados, responsáveis por 63% de serviços hos-
pitalares prestados no SUS. 
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aneXo 

Quadro de siglas

ABH Associação Brasileira de Hospitais 

ABRASCO Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva

ABRAMGE Associação Brasileira de Medicina de Grupo 

AIS Ações Integradas de Saúde 

AMB Associação Médica Brasileira 

Cebes Centro Brasileiro de Estudos da Saúde 

CIB Comissão Intergestores Bipartites

CIT Comissão Intergestores Tripartite 

CIS Comissões Interinstitucionais de Saúde 

CONASP Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária

CONASEMS Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

CONASS Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde 

CPMF Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira 

FBH Federação Brasileira de Hospitais 

FENAESS Federação Nacional de Estabelecimentos e Serviços de Saúde 

IAP Instituto de Aposentadoria e Pensão

Inamps Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social

INPS Instituto Nacional de Previdência Social 

LOS Lei Orgânica da Saúde

MPAS Ministério de Previdência e Assistência Social

NOB Norma Operacional Básica

PAB Piso de Atenção Básica 

PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde

PAS Plano de Assistência à Saúde

PEC Projeto de Emenda Constitucional

Piass Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento
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PLUS Plano de Localização de Unidade de Serviços 

PMC
Sistema Integrado de Prestação de Serviços de Saúde no Norte de 
Minas Gerais(Projeto Montes Claros)

Prev-Saúde Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde 

PSF Programa Saúde da Família

QUALIS/PSF Qualidade Integrada de Saúde no Programa da Saúde da Família 

SAMHPS Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social 

SES Secretaria Estadual de Saúde

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SUDS Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

SUS Sistema Único de Saúde 

UERJ
Instituto da Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro 
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ConSTiTUCionaiS enTre eSTadoS e União 

Vanessa Elias de Oliveira

introdução1

O federalismo tem sido cada vez mais estudado e discu-
tido pela ciência política brasileira, sob os mais variados 
aspectos: fiscal, nos trabalhos sobre distribuição de recur-
sos entre estados e guerra fiscal; eleitoral, no que tange 
à questão da representatividade dos estados nas Câmaras 
Alta e Baixa; social, atinente à produção de políticas sociais 
e variações nessas políticas nos diferentes governos, estados 
ou municípios. Esses são temas indubitavelmente relevan-
tes, e suas análises têm trazido contribuições importantes 
tanto para o desenvolvimento da ciência política brasilei-
ra, quanto para o aprimoramento de políticas públicas no 
Brasil. No entanto, uma importante questão vem escapan-
do aos olhos dos estudiosos do federalismo, em que pese a 
sua relevância para a compreensão do funcionamento das 

1 Agradeço a Cláudio Couto pela revisão cuidadosa e pelos pertinentes comen-
tários, a Matthew Taylor, pelas excelentes críticas e sugestões, e a Paulo Baia e 
Emmanuel Oliveira Jr., pelas valiosas ajudas na análise dos dados. Agradeço tam-
bém os questionamentos levantados pelo parecerista anônimo, instigantes e muito 
úteis para o aprimoramento do artigo.
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federações: o papel do Judiciário nestes sistemas, como um 
importante ator político no julgamento de litígios entre 
entes federados.

O presente artigo tem por objetivo trabalhar com a 
influência do Poder Judiciário no federalismo brasileiro, 
sob um aspecto específico: a forma pela qual o Supremo Tri-
bunal Federal (STF) tem julgado as ações diretas de incons-
titucionalidade (Adins) impetradas por estados contra a 
União, ou pela União contra os estados, no período que vai 
de 1988 a 2002. Ele demonstra empiricamente que as Adins 
impetradas pela União contra os estados têm maiores chan-
ces de “sucesso” do que aquelas impetradas pelos estados 
contra a União, o que pode ser o indício do desenvolvimen-
to, no país, de um federalismo centralizador, representando 
a União um poderoso “Duque”, ao invés de um federalismo 
estadualista, com seus vários “barões”.2

Tais conflitos federativos, ou seja, conflitos diretamente 
relacionados à busca, pelos entes federados, da limitação 
do poder dos demais, são frequentes em federações, e mais 
frequentes nelas do que nos estados unitários. Conforme 
lembrou Stepan (1999), ao analisar as razões pelas quais 
as federações democráticas são restritivas do poder cen-
tral, nesses sistemas os diferentes níveis de governo (fede-
ral, estadual e, no caso brasileiro, municipal) dão pesos e 
investem esforços variados nas áreas passíveis de políticas 
públicas – saúde, educação, meio ambiente etc., gerando 
maiores conflitos de interesse, menos consenso e, portan-
to, maiores chances de questionamentos judiciais das ações 
governamentais. Nas palavras do autor, 

“os limites do que é por consenso uma área de interesse do 
governo de uma unidade territorial, ou de preocupação do 

2 Faço menção aqui ao trabalho de Abrucio (1998). Outros trabalhos também 
tratam dos governadores como os “grandes barões” da federação. Ver também 
Samuels e Mainwaring (2004).
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governo federal, estão em permanente fluxo. A adjudicação 
de limites é, portanto, mais essencial e mais difícil em um 
sistema federativo do que em um sistema unitário. Assim, 
outro importante ator político cuja competência legislativa 
não se deve à verificação periódica do conjunto de cidadãos 
da polis (demos), ou mesmo dos cidadãos das unidades 
territoriais da federação (demoi), os tribunais, geralmente 
desempenham um papel mais importante em um sistema 
federativo do que em um sistema unitário” (Stepan, 1999). 

Sendo assim, o STF tem um papel primordial no fede-
ralismo brasileiro, julgando conflitos constitucionais entre 
entes federados, nos quais está em jogo a adjudicação de 
limites aos poderes da União, estados e municípios. Em 
resumo, as ações diretas de constitucionalidade (Adins) 
expressam não apenas os conflitos federativos em si, no que 
diz respeito aos temas questionados, mas também a relação 
de poder entre as esferas de governo envolvidas – no nosso 
caso – estados e União.

A questão constitucional em sistemas federativos é tão 
importante que Riker, um dos principais teóricos do federa-
lismo, embora afirme que 

“é difícil fugir à conclusão de que as particularidades 
do federalismo (ou seja, os detalhes constitucionais e 
administrativos) não fazem nenhuma diferença”, salienta 
que “os advogados, principalmente os constitucionalistas, 
têm um pouco mais de trabalho em uma federação do que 
em um sistema unitário; salvo isso, não há muita diferença 
[entre os sistemas]” (Riker, apud Stepan, 1999). 

Isso significa que questões de ordem constitucional 
estão presentes e são de fato relevantes no processo de fun-
cionamento dos sistemas federativos, e daí a importância de 
serem analisadas pela ciência política.
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Acrescenta-se ainda o fato de que, como demonstra-
remos adiante, parece haver uma tendência a favorecer o 
poder central, em detrimento dos poderes regionais, num 
cabo de guerra no qual a União é, em geral, a vencedora. 
Esse “cabo de guerra”, em jogo no Brasil e em outras federa-
ções, torna ainda mais relevante a necessidade de compre-
ensão da relação de poder entre governos central e regio-
nais nos sistemas federativos. Conforme asseverou Wheare, 
no seu clássico estudo sobre federalismo, 

“parece-nos que, na maioria dos governos federativos, o 
apaziguamento de disputas acerca dos termos da divisão 
de poderes é confiado a um corpo vitalício, nomeado pelo 
governo central. O resultado é que as Supremas Cortes – ou 
equivalentes – têm sido acusadas, de tempos em tempos, de 
uma parcialidade indevida, em favor do governo central” 
(Wheare, 1953, p. 62).

O presente artigo lida com essa questão, procurando 
demonstrar que há uma tendência do Poder Judiciário em 
favorecer o Governo central, em detrimento dos governos 
estaduais, nas questões de ordem constitucional que che-
gam ao STF. Assim, conforme Souza (2002), em oposição 
ao que aponta parte da literatura brasileira (Abrucio, 1998; 
Abrucio e Costa, 1998), o governo federal não se tornou um 
“jogador menor” dentro do jogo federativo, marcado por 
uma centralização nos estados e nos governadores. Contra-
riamente, existe uma divisão de funções e de poder e, em 
alguns casos, como mostraremos a seguir, o governo federal 
ganha vantagem no jogo.

O trabalho está dividido em três partes: primeiramente, 
discutiremos o papel do Poder Judiciário nas federações, a 
partir da análise da literatura sobre o tema, tanto nacional 
(escassa) como internacional. Em seguida, analisaremos os 
dados atinentes à atuação do STF no julgamento das Adins 
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impetradas por estados contra o governo federal, ou deste 
contra aqueles e, então, discutiremos o papel do Judiciá-
rio brasileiro no julgamento de conflitos federativos. Por 
fim, partiremos para as conclusões acerca da relação entre 
Judiciário e Federalismo no Brasil, apontando ainda alguns 
temas relacionados, que precisam ser mais explorados pela 
ciência política brasileira, com o intuito de avançarmos no 
entendimento sobre o federalismo no Brasil.

Vale salientar que existe uma vasta literatura, tanto 
internacional quanto nacional, sobre a atuação política do 
Judiciário, a chamada “judicialização da política”.3 Embo-
ra relevante, inclusive para uma discussão sobre o papel do 
Judiciário nas federações, não iremos aqui abarcá-la, uma 
vez que o foco do trabalho não é entender se existe ou não, 
ou mesmo em que grau, um papel “político” do Judiciário. 
Tomamos como pressuposto o caráter político da atuação 
do Judiciário na resolução dos conflitos federativos entre 
estados e governo federal.

o papel do Poder Judiciário nas Federações
Um dos temas centrais no que diz respeito ao funcionamen-
to do federalismo, embora pouco trabalhado no Brasil, é o 
papel do Poder Judiciário como árbitro de conflito entre 
os níveis de governo. No Brasil, cujo sistema federativo se 
destaca por seu caráter trino (União, estados e municípios 
são entes federados), esse papel é ainda maior, dada a exis-
tência de um elevado número de atores envolvidos em pos-
síveis conflitos federativos.

Um trabalho de referência sobre o funcionamento dos 
sistemas federativos é o de Wheare (1953), no qual ele tra-
ta das federações que possuem não apenas “constituições 

3 Na literatura internacional, conferir, dentre outros, Cappelletti (1993), Tate e 
Vallinder (1995), Garapon (1999) e Shapiro (1981, 2002). Na literatura nacional, 
Castro (1997), Arantes (1997, 2005), Werneck Vianna (1999), Vieira (2002), Oli-
veira e Carvalho (2005) e Oliveira (2003, 2005).
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federativas”, mas que também apresentam uma “prática 
federativa de governo” – distinção essa fundamental para 
o autor. Dentre os países que se enquadram nessa distin-
ção e que serão analisados pelo autor estão os Estados Uni-
dos, o Canadá, a Suíça e a Austrália. O trabalho salienta 
que embora existam muitos outros países federativos, esses 
são os países que, na prática, possuem as duas característi-
cas centrais desses sistemas: independência e coordenação 
entre as esferas de governo. Ao focar-se nessas característi-
cas, ele demonstra a sua principal preocupação com relação 
às federações, qual seja, o seu funcionamento.

Não há como tratar da questão do funcionamento das 
federações sem passar pelos conflitos federativos dela resul-
tantes e, somado a isso, ao papel de árbitro desses conflitos 
exercido pelo Poder Judiciário. Esse papel varia imensa-
mente de país para país, de acordo tanto com o poder que 
é dado ao Judiciário para exercer o seu papel de árbitro, 
como com o desenho institucional adotado pelas federa-
ções, no que tange aos limites de ação das esferas de gover-
no, o que pode alterar o grau de questionamento, colocado 
à disposição dessas esferas, acerca das ações adotadas pelas 
demais esferas que com elas se coordenam. Obinger, Castles 
e Leibfried (2005a) apresentam de forma clara as principais 
diferenças entre as cortes constitucionais (ou Supremas, 
dependendo do país) de seis federações:

Quadro 1
Corte constitucional em seis federações

Austrália Áustria Canadá Alemanha Suíça EUA

Nome High Court
Verfassungs-

geristshof
Supreme 

Court
Bundesver-

fassungsgericht
Bundesgericht

Supreme 
Court

Estabelecida 1901 1920 1875 1949 1948/1874 1789

Número  

de juízes
7 14 9 16 30 9
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Recruta-

mento por
“Governor-
General”

Presidente Primeiro 
Ministro

Eleição Eleição Presidente

Influência 

das unidades 

federadas via

Consulta
Bundesrat 
(3 juízes)

Consulta
Bundesrat
(8 juízes)

Ständerat via 
Bundes-

versammlung
Senado

Revisão 

judicial
Sim Sim Sim Sim

Não 
(legislação 

federal)
Sim

Fonte: Obinger, Castles e Leibfried (2005).

A Suprema Corte do Canadá, cujos membros são apon-
tados pelo Executivo, é a corte final de apelação de todas 
as leis nacionais e decide sobre as disputas sobre divisão de 
poderes entre os entes federados. Em um caso importante 
de 1937, a Suprema Corte canadense ampliou o papel das 
províncias, ao repassar a elas a responsabilidade pelo pro-
grama de Seguridade Social, até então sob tutela federal. A 
justificativa era a de que as políticas sociais entrariam no rol 
de poderes provinciais sobre “propriedade e direitos civis” 
e “questões de natureza local ou privada” (Banting, 2005, p. 
93). Também na Austrália disputas federativas (limites dos 
poderes constitucionais da Commonwealth e dos estados) 
são decididas pela Alta Corte da Austrália.

Na Suíça, por outro lado, a última palavra sobre confli-
tos constitucionais nem sempre cabe ao Tribunal Federal. 
Este pode declarar leis cantonais inválidas, mas deve acei-
tar as leis federais como válidas. De acordo com Wheare 
(1953),

“Isso significa que, enquanto as cortes estão envolvidas, 
qualquer assertiva da legislatura federal que tenha o 
poder de legislar num determinado campo de disputa, irá 
prevalecer e ser aceita. Isso não significa, no entanto, que 
a legislatura federal tenha a última palavra numa disputa 
sobre a extensão dos seus poderes, contra os dos cantões, 
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uma vez que ainda resta o poder, exercido pelos 30.000 
cidadãos ou 8 cantões, de que qualquer lei aprovada pela 
legislatura federal deve ser submetida à aprovação popular 
pelo referendum. Assim, num caso de disputa, o eleitorado 
tem o poder, se ele optar por exercê-lo, de decidir quando 
uma lei do governo federal é ou não válida” (Wheare, 1953, 
p. 61).

Os únicos dois países (dos seis analisados acima) nos 
quais os juízes da corte constitucional não são nomeados, 
mas, sim, eleitos, são Alemanha e Suíça. Essa nos parece 
uma diferença importante no que se refere à parcialidade 
das Cortes no julgamento de questões federativas, e parece-
-nos razoável supor que a eleição de juízes produz maior 
autonomia para eles no julgamento destas questões, quan-
do comparados com juízes nomeados por uma das partes 
do litígio – em geral, o governo federal. Todavia, somente 
estudos comparativos podem medir o efeito dessa variável 
(eleição ou nomeação de juízes) sobre o resultado dos jul-
gamentos de conflitos federativos.

Nos Estados Unidos4, sobre a qual há uma grande pro-
dução acadêmica acerca da atuação do Judiciário, a última 
palavra sobre questões constitucionais e de divisão de pode-
res cabe à Suprema Corte, cujos membros são apontados 
pelo chefe do Executivo, o Presidente, com a aprovação do 
Senado. Isso remonta à Convenção de 1787, já havendo a 
concordância sobre a necessidade de um “Supremo Tribu-
nal”, federal, para efetuar a autoridade nacional e conter as 
diversidades estaduais. A Corte deveria ser a balança entre 
a Nação e os estados, protegendo os interesses legítimos de 
ambos. Nas palavras de Katz: 

4 Centraremos nossa atenção no caso norte-americano não por considerarmos 
que seja o mais próximo ao brasileiro, mas sim por ser aquele com maior produ-
ção bibliográfica na direção do enfoque aqui trabalhado.
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“Durante toda a história americana, a Suprema Corte 
tem sido uma importante instituição e tem servido para 
aumentar o poder do governo nacional, muitas vezes em 
detrimento ao dos estados” (2001, s.p.).

Neste cenário, a revisão judicial seria um mecanismo 
para proteger o governo nacional das tendências centrífu-
gas do federalismo.

O autor divide a história da Suprema Corte em três perí-
odos principais: (a) de 1803 a 1865, marcado pelos conflitos 
acerca da natureza da união que a Constituição americana 
havia criado; (b) de 1865 a 1937, caracterizado pela rápida 
expansão da industrialização e consequente problema de 
definição da relação entre o governo e a nova ordem indus-
trial; (c) de 1954 a 1968, período marcado pelos desafios de 
justiça social, equidade e liberdade individual.

Analisando a atuação da Suprema Corte nestes perío-
dos, Katz demonstra que, em todos eles, a atuação da Corte 
tendeu ao fortalecimento do governo nacional, e não à sua 
limitação, diante do poder dos estados.5 Com isso, o autor 
assevera que três grandes questões constitucionais ainda 
rondam o tema do federalismo, que são:

1. Existe alguma limitação constitucional ao governo federal, 
dada a expansão do poder deste? 

2. Dada a larga autoridade do poder central, qual o papel deixa-
do aos estados na regulamentação das esferas social e econô-
mica de seus cidadãos?

3. Se a Suprema Corte tornar-se menos atenta e “agressiva” na 
proteção das liberdades e direitos civis, as Cortes estaduais 
cobrirão esta lacuna e estarão atentas à defesa das liberdades 
individuais?

5 Peterson (1995) demonstra o especial aumento de poder do governo federal 
americano diante dos estados durante os anos Roosevelt, no processo de imple-
mentação do New Deal.
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Ainda que não apresente respostas às questões, levan-
tando-as como questionamentos a serem esclarecidos por 
pesquisas empíricas, Katz conclui:

“Durante sua história, a Suprema Corte norte-americana 
tem sido uma força integrativa e nacionalizadora na 
vida americana. Desde a sua fundação, ela esteve mais do 
lado do governo nacional do que do dos estados. Este padrão 
continua atualmente. A dificuldade é que o atual desafio 
do federalismo não é o das forças centrífugas advindas 
da diversidade dos estados; é da centralização de poder em 
Washington. [...] Dada a centralidade da Suprema Corte 
americana na política deste país, não deve haver dúvida de 
que a Corte continuará a ter um papel de fiel da balança” 
(Katz, 2001, s.p. – grifos meus).

Considerando, portanto, as semelhanças existentes nas 
estruturas federativas norte-americana e brasileira, a per-
gunta que se segue é: podemos supor que o comportamen-
to das Supremas Cortes desses dois países são semelhantes, 
no que tange às disputas federativas, ou seja, contendas 
entre estados ou de estados contra o governo federal e 
vice-versa? Embora os Estados Unidos sigam a tradição do 
direito consuetudinário, cuja regra principal é a impor-
tância da precedência, conforme lembrou-nos Tsebelis,6 ao 
passo que o Brasil segue a lógica do direito civil, segun-
do a qual “[...] os juízes interpretam as leis, mas não as 
fazem” (2009, p. 316), o autor chama a atenção para o fato 
de que, ainda que essa distinção seja importante para se 
analisar a atuação das Cortes Supremas, as análises mais 
recentes indicam uma convergência desses dois sistemas. 
O que importa, do ponto de vista dos atores com poder de 

6 De acordo com Tsebelis,“decisões tomadas por juízes anteriores em casos simila-
res são compulsórias para um juiz. Consequentemente, os juízes criam a lei, assim 
como a aplicam e interpretam” (2009, p. 316).
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veto analisados, é a capacidade das Cortes Supremas de 
interferirem nos sistemas políticos, e não tanto os sistemas 
legais nacionais. Mas não entraremos aqui nesta discussão. 
Em que pese essa diferença, vejamos como se comporta o 
Judiciário brasileiro na resolução desses conflitos, obser-
vando dados empíricos sobre o julgamento pelo STF das 
Adins que a ele chegaram, entre 1988 e 2002, envolvendo 
estados e a União.

os conflitos entre estados e governo federal no Brasil
O Supremo Tribunal Federal (STF), Corte Suprema brasi-
leira, é composto por onze Ministros e exerce a função de 
“guardião da Constituição”. Esta tarefa de velar pela Cons-
tituição tornou-se ainda mais central nas atribuições do 
STF quando se deu a criação, pela Constituição Federal de 
1988, do Superior Tribunal de Justiça, que absorveu par-
te das atribuições anteriormente conferidas ao STF, refor-
çando dessa forma a sua função de controle constitucional 
das leis.7 A Constituição de 1988 não modificou a estrutu-
ra do Supremo; o que houve foi uma redefinição de suas 
competências no sistema político-institucional brasileiro. 
Paralelamente, a Constituição ampliou a possibilidade de 
postular ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF 
(Oliveira, 2003). 

As ações diretas de inconstitucionalidade são um instru-
mento de questionamento da constitucionalidade de atos 
governamentais. De acordo com o artigo 103 da Constitui-
ção de 1988, podem propor Adin (e ação declaratória de 
constitucionalidade) (a) o Presidente da República; (b) a 
Mesa do Senado Federal; (c) a Mesa da Câmara dos Depu-
tados; (d) a Mesa da Assembleia Legislativa ou a Câmara 
Legislativa do Distrito Federal; (e) o Governador de Estado 

7 A criação do STJ retira do Supremo uma de suas funções originais, como órgão 
de cúpula do Judiciário federal, que é a defesa da lei e a uniformização da juris-
prudência federal, conforme apontou Arantes (1997).
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ou do Distrito Federal; (f) o Procurador Geral da Repúbli-
ca; (g) o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 
Brasil; (h) partido político com representação no Congres-
so Nacional; (i) confederação sindical ou entidade de classe 
de âmbito nacional.

O conjunto de dados que vamos aqui analisar é forma-
do por 305 Adins (ações diretas de inconstitucionalidade), 
impetradas no período de 1988 a 2002, e fazem parte de 
um banco de dados mais amplo,8 formado por 941 ações 
acerca de questões federativas, ou seja, ações que têm 
como requerentes e requeridos órgãos federais, estaduais 
ou municipais. Utilizamos as Adins como objeto de análi-
se, pois são elas o instrumento judicial para averiguação da 
constitucionalidade dos atos dos governos estaduais e fede-
ral, permitindo-lhes questionar, via Adin, a extensão da atu-
ação dos demais níveis de governo no que diz respeito ao 
poder de legislar.

As ações aqui analisadas são de três tipos: a) aquelas 
que têm como requerente o Procurador Geral da União, 
e como requeridos os governadores de estado ou as assem-
bleias legislativas estaduais; b) ações que têm como reque-
rentes os Governadores, e como requerido o Presidente da 
República, o Senado, o Congresso ou Ministro de Estado;9 
c) aquelas que têm como requerentes assembleias legisla-
tivas estaduais e como requerido o Presidente da Repúbli-
ca ou o Congresso Nacional. Como os dois últimos tipos se 

8 Os dados foram obtidos pela autora no site do STF (www.stf.gov.br) e organiza-
dos em um banco de dados de Adins referentes aos conflitos federativos.
9 Aqui, “Senado” e “Congresso Nacional” são tratados como órgãos que compõem 
a União, como ente federado, ainda que composto por membros que represen-
tem os estados. Levando-se em consideração que representam os estados, mas sob 
o ponto de vista dos interesses da União, ou seja, dos vários estados que compõem 
a “federação”, e não de cada membro em particular, podemos considerá-los insti-
tuições da União. As Assembleias Legislativas estaduais, por outro lado, represen-
tam os estados, e por isso podemos considerar, no caso das ações destas contra atos 
do Congresso Nacional, um “cabo de guerra” em que de um lado temos os estados 
e, de outro, a União.
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referem a ações de estados versus União, juntamos ambos 
em um único grupo, o que nos forneceu dois grandes blo-
cos de ações: aquelas impetradas por estados (governadores 
ou assembleias) contra a União, e aquelas da União contra 
os estados. Lembramos, ainda, que excluímos duas ações 
em que figurava a esfera municipal: uma de um prefeito 
contra o Presidente da República e outra de um governa-
dor contra um prefeito.

Além disso, os dados foram classificados pelo dispositi-
vo legal questionado; tais dispositivos aparecem descritos no 
banco de dados do STF e foram classificados aqui de acordo 
com o tema central ao qual se referem. Ao todo, são nove 
grandes temas de dispositivos legais questionados.

Vale salientar que há uma grande disparidade no núme-
ro de ações impetradas pela União, em comparação com 
o número de ações dos estados: a União acionou pratica-
mente quatro vezes mais o Poder Judiciário para questionar 
a constitucionalidade das leis estaduais do que os estados 
questionaram as leis federais. Esse fato demonstra que pro-
vavelmente os atos estaduais estão “avançando mais o sinal”, 
em termos de desvios constitucionais, do que o governo 
federal. Em oposição, podemos supor também que a União 
não tem interferido repetidamente na autonomia das esfe-
ras subnacionais, respeitando de certa forma os limites do 
federalismo brasileiro, dado que o número de questiona-
mentos judiciais contra a interferência federal, por parte 
dos estados, é muito menor do que os do governo federal 
contra aqueles.

o julgamento do pedido de liminar
As Adins podem ou não entrar com o pedido de liminar, o 
qual tem urgência para ser votado e, quando deferido, sus-
pende imediatamente, até o julgamento do mérito da ação, 
os atos governamentais que estão sendo questionados. Ana-
lisamos os dados das Adins por intermédio do teste de Qui-
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quadrado, o qual compara as frequências observadas com 
aquelas que seriam esperadas caso não houvesse relação 
entre as variáveis. Apresentamos na tabela o resíduo ajus-
tado padronizado, que é uma medida estatística utilizada 
como parâmetro para avaliação das frequências observadas 
em cada célula da tabela, mostrando se estas frequências 
diferem daquelas esperadas não apenas ao acaso (quando 
maior ou menor do que 2).

Tabela 1
Resultado das liminares das  

Adins impetradas, 1988-2002

Estados × 

União

União × 

Estados
Total

Resultado  

da liminar

Não 

prosperou 

nº 39 47 86

% 68,4% 22,6% 32,5%

Resíduo 
Ajustado

6,5 –6,5  

Prosperou 

nº 9 153 162

% 15,8% 73,6% 61,1%

Resíduo 
Ajustado

–7,9 7,9  

Aguardando 

julgamento 

nº 9 8 17

% 15,8% 3,8% 6,4%

Resíduo 
Ajustado

3,3 –3,3

Total*
nº 57 208 265

% 100,0% 100,0% 100,0%

* Excluídas 40 Adins que não entraram com pedido de liminar.

Pearson Chi-square: 63,3. Significância: p < .000

Fonte: www.stf.gov.br. Elaboração da autora.

Com relação ao resultado da liminar das Adins, vemos 
que 68,4% das liminares requeridas pelos estados “não pros-
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peraram”, o que significa que já foram julgadas, mas não 
foram deferidas – no todo ou em parte. Somado a isso, as 
liminares que prosperaram correspondem a apenas 15,8%, 
exatamente a mesma quantidade de liminares que se encon-
travam aguardando julgamento.

No caso das Adins impetradas pelo governo federal, 
um novo padrão se apresenta, comparado ao das Adins 
estaduais: 73,6% conseguiram deferimento, no todo ou em 
parte. Isto significa que, em quase três quartos dos casos, 
se conseguiu, por intermédio do Judiciário, suspender os 
atos estaduais considerados inconstitucionais. Mesmo que 
algumas liminares tenham sido posteriormente cassadas, 
elas tiveram um efeito imediato sobre as ações estaduais, e, 
além disso, demonstram que o Judiciário teve grande efi-
cácia no julgamento das liminares requeridas pelo gover-
no Central.

Salientamos que não estamos analisando o resultado 
encontrado pelo pedido de liminar caso a caso, assim como 
não o faremos para o resultado do mérito, com o intuito 
de sentenciarmos se houve ou não um julgamento político 
das Adins. Uma análise do resultado do mérito pode trazer 
dados interessantes sobre o âmago das decisões acerca das 
ações impetradas pelos entes federados, embora se corra 
o risco de, nesse caso, prevalecerem julgamentos pessoais 
sobre o resultado da sentença judicial – se justo ou injusto, 
se politicamente parcial ou imparcial.

Embora os dados já deixem clara a diferença entre os 
resultados das Adins, de acordo com o impetrante, apresen-
tamos as porcentagens dos resultados do pedido de liminar 
em um gráfico, tornando mais clara a comparação.

Vemos que existe uma proporção inversa entre o resul-
tado das liminares da União e o dos estados: enquanto que 
no primeiro caso 73,6% prosperaram, e somente 22,6% 
não obtiveram “sucesso”, no segundo caso, dos estados, 
68,4% não prosperaram e apenas 15,8% foram deferidas ou 
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deferidas em parte. Os resíduos ajustados comprovam que 
os pedidos de liminar impetrados pela União têm maiores 
chances de prosperar (7,9) do que os dos estados contra a 
União (–7,9). Efetivamente, a União foi mais bem sucedida 
no cabo de guerra com os estados, em seus pedidos de limi-
nar contra a inconstitucionalidade dos atos governamentais 
estaduais.

O julgamento do mérito das Adins
Analisando agora o resultado do mérito, temos que 
nenhuma ação impetrada por estados prosperou, ou seja, 
foi deferida. A maioria (61,5%) não foi sequer aprecia-
da, e encontrava-se aguardando julgamento. O restante 
(38,5%) já foi julgado e o mérito foi indeferido ou a ação 
foi extinta.

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Estados × União

Não prosperou Prosperou Aguardando julgamento

União × Estados

Figura 1
Comparação da distribuição dos resultados obtidos  

pelas liminares das Adins impetradas  
pelos estados e pela União, 1988-2002

Fonte: www.stf.gov.br.
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Tabela 2
Resultado do mérito das Adins impetradas,  

1988-2002

Estados × 

União

União × 

Estados
Total

Resultado 

do mérito

Não 

prosperou 

nº 25 58 83

% 38.5% 24,2% 24,2%

Resíduo 
Ajustado

2,3 –2,3  

Prosperou 

nº 0 54 54

% ,0% 22,5% 17,7%

Resíduo 
Ajustado

–4,2 4,2  

Aguardando 

julgamento 

nº 40 128 168

% 61,5% 53,3 55,1%

Resíduo 
Ajustado

1,2 –1,2

Total*
nº 65 240 305

% 100,0% 100,0% 100,0%

Pearson Chi-square: 19,1. Significância: p < .000.

Fonte: www.stf.gov.br. Elaboração da autora.

É ao menos curioso o fato de que nenhuma das ações 
diretas de inconstitucionalidade impetradas pelos estados 
contra o governo federal tenha sido deferida, no todo ou 
em parte. Podemos supor que nenhuma delas realmente 
agredia a Constituição, o que justifica o seu indeferimen-
to. Somente uma análise detalhada de cada uma das Adins 
poderá afirmar se havia ou não inconsistência no dispositivo 
legal questionado. Somado a isso, chama a atenção a quan-
tidade de ações que foram indeferidas: um terço do total. 
Se excluíssemos da análise aquelas ações em andamento, 
teríamos que todas as Adins julgadas foram indeferidas, ain-
da que esse número possa vir a ser revertido com os julga-
mentos futuros.
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Com relação ao resultado do mérito das Adins, uma das 
características verificadas nas ações estaduais também foi 
encontrada para o caso federal: mais da metade das ações 
ainda se encontra aguardando o julgamento do mérito, o 
que demonstra que, embora o Judiciário tenha um bom 
nível de eficiência nas respostas ao pedido de liminares, o 
mesmo não se comprova no caso do resultado do mérito. 
Neste ponto, entramos na questão anteriormente levantada, 
de que talvez o Judiciário não queira intervir em ações de 
cunho político que envolvam o conflito entre as esferas de 
governo. E, sobretudo, o STF não quer interferir nas ações 
impetradas contra a União.

Por outro lado, ao passo que nenhuma ação estadu-
al teve seu mérito julgado procedente, 22,5% das Adins 
federais tiveram seu mérito julgado e prosperaram. Isto 
demonstra que também no caso do mérito das ações, o 
governo federal tem sido mais bem sucedido junto ao Judi-
ciário do que os governos estaduais. Somado a isso, a não 
apreciação das ações da União (53,3%) é menor do que 
a porcentagem de ações dos estados que não foram apre-
ciadas (61,5%), ainda que a análise do resíduo ajustado 
demonstre que a diferença entre o esperado e o encon-
trado não é significativa. Ou seja, mesmo tendo que lidar 
com um número menor de ações dos estados, se compa-
rado à União, o STF não as aprecia, o que parece indicar 
que há uma maior “disposição” do Supremo Tribunal em 
julgar umas às outras.

Retirando da análise as ações ainda inconclusas 
(aguardando julgamento), no caso das contendas fede-
rais contra os estados temos uma distribuição mais equi-
librada: aproximadamente metade foi deferida e outra 
metade, indeferida. Embora apenas análises específicas 
possam nos explicar a razão exata para a disparidade no 
deferimento das ações, o fato é que tais números podem 
nos apontar uma tendência: o fato de nenhuma ação esta-

10004-LN78_meio_af5a.indd   240 4/29/10   3:52:56 PM



241

Vanessa Elias de Oliveira

Lua Nova, São Paulo, 78: 223-250, 2009

dual ter prosperado, em contendas contra a União, ao 
passo que metade das ações federais prosperou, contra 
os governos estaduais, pode significar um favorecimen-
to do Poder Judiciário ao governo federal, produzindo 
algum grau de centralização do federalismo brasileiro? 
Essa é uma questão a ser aprofundada e, embora não seja 
aqui esgotada, os dados comparados ajudam a clarear o 
debate.

Assim como no caso das Adins dos estados, a análise dos 
resíduos ajustados nos mostra que as Adins impetradas pela 
União prosperam mais (4,2), na apreciação de seus méri-
tos pelo Judiciário, do que aquelas impetradas pelos estados 
(–4,2). Esses dados comprovam que, para os casos analisa-
dos, a União se beneficiou mais da utilização de Adins como 
instrumento de questionamento da constitucionalidade dos 
atos dos governos subnacionais (e, portanto, do julgamento 
proferido pelo Judiciário) do que o contrário, tanto no que 
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Figura 2
Comparação do resultado do mérito das Adins  

dos estados e da união, 1988-2002

Fonte: www.stf.gov.br.
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diz respeito à obtenção de liminar, quanto no julgamento 
do mérito das Adins propriamente ditos.

Os dispositivos legais questionados
Os dados acima parecem demonstrar uma tendência do 
Poder Judiciário brasileiro em favorecer a União, em detri-
mento dos estados, no julgamento de questões de consti-
tucionalidade de ordem federativa. Todavia, uma questão 
merece ser levantada: o que faz os resultados serem dife-
rentes? Uma das possíveis respostas encontra-se no tipo de 
questionamento que a União e os estados fazem ao Poder 
Judiciário. Não podemos nos aprofundar na “qualidade” 
das Adins, em termos de consistências no questionamento 
realizado, mas podemos atentar para o tema do questionamen-
to. Assim, uma nova dúvida surge: é a União que é favoreci-
da pelo Poder Judiciário, ou são os temas que ela questiona 
que são os “vitoriosos”, nas contendas entre a União e os 
estados? Enfim, o sucesso é da União, ou dos temas de dis-
positivos legais por ela questionados? Ao desagregarmos os 
dados por tipos de dispositivos legais questionados, confor-
me classificados no Quadro 1, novidades aparecem.

Quadro 2
Descrição das categorias legais questionadas nas Adins

Categorias dos Dispositivos  

Legais Questionados

Descrição das Categorias

1. Administração Pública Regulação das instituições públicas •	
e divisão de unidades político – 
administrativas;
Conflito de atribuição entre os três •	
Poderes;
Crimes de responsabilidade do Estado.•	

2. Servidor Público Legislação sobre carreiras, remuneração, •	
organização e aposentadoria do serviço 
público;
Regime jurídico dos servidores.•	

10004-LN78_meio_af5a.indd   242 4/29/10   3:52:56 PM



243

Vanessa Elias de Oliveira

Lua Nova, São Paulo, 78: 223-250, 2009

3. Política Social Normas que tratam do sistema de •	
seguridade social não afetos ao 
funcionalismo público;
Legislação reguladora de acesso a •	
diferentes benefícios sociais.

4. Políticas Econômicas Normas de regulação da economia •	
(políticas cambial, monetária e de preços);
Propostas orçamentárias de estados e •	
municípios
Reforma agrária e direito de greve.•	

5. Privatizações Alienação de bens do Estado;•	
Concessão de serviço público;•	

6. Regulação Econômica do Setor 
Público

Dívidas, débitos e precatórios judiciais do •	
Estado;
Distribuição de verbas entre três Poderes.•	

7. Política Tributária Normas que tratam da definição da base •	
de arrecadação e da alíquota de impostos;
Lei de Responsabilidade Fiscal.•	

8. Regulação da Sociedade Civil Normas que ordenam as relações entre •	
particulares;
Produção legislativa sobre o meio •	
ambiente e populações indígenas.

9. Competição Política Normas relativas às eleições e aos •	
partidos políticos.

10. Relações de Trabalho Normas que regulam o mundo do •	
trabalho – direitos do trabalhador e 
organização sindical.

Fonte: Elaboração da autora.

Com base nessas categorias dos dispositivos legais ques-
tionados, primeiramente separamos os casos por tipo de 
impetrante da Adin, se estados (contra a União), ou União 
(contra os estados). Os resultados demonstram que as ações 
se dividem de maneira muito diferente, conforme o impe-
trante.
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Tabela 3
Dispositivos legais questionados, Adins,  

1988-2002 

Estados × 

União

União × 

Estados
Total

Dispositivo 

questionado

1. Administração 

Pública

nº 10 101 111

% 15,6% 43,2% 37,2%

2. Servidor Público
nº 9 84 93

% 14,1% 35,9% 31,2%

3. Política Social
nº 4 4 8

% 6,3% 1,7% 2,7%

4. Política 

Econômica

nº 3 8 11

% 4,7% 3,4% 3,7%

5. Privatizações
nº 6 2 8

% 9,4% ,9% 2,7%

6. Regulação 

Econômica do Setor 

Público

nº 19 10 29

% 29,7% 4,3% 9,7%

7. Política Tributária
nº 9 6 15

% 14,1% 2,6% 5,0%

8. Regulação da 

Sociedade Civil

nº 3 19 22

% 4,7% 8,1% 7,4%

9. Competição 

Política

nº 1 0 1

% 1,6% ,0% ,3%

Total*
nº 64 234 298

% 100,0% 100,0% 100,0%

* Excluídas 6 Adins, que se encaixavam em mais de uma categoria, e 1 para a qual 
não havia informação.

Fonte: www.stf.gov.br. Elaboração da autora.

Observando as ações impetradas por estados, temos que 
elas se distribuem em quatro principais questionamentos: 
em primeiro lugar, a regulação econômica do setor público; 
em segundo lugar, os dispositivos acerca da administração 
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pública; em terceiro, empatados, os dispositivos sobre o ser-
vidor público e de política tributária. Dentre os principais 
temas das disputas dos estados contra o governo federal no 
Brasil, podemos citar, como exemplos, ações que tratam do 
cálculo e do controle das liberações dos recursos do Fundo 
de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e do 
Fundo de Participação dos Municípios – FPM, ou ações ati-
nentes a medidas provisórias acerca das diretrizes e incenti-
vos fiscais para o desenvolvimento regional.

Quanto às ações impetradas pelo governo federal, 
percebemos que o “tipo de dispositivo legal questionado” 
é diferente daquele das ações do nível estadual. Nas fede-
rais, existem duas grandes áreas de concentração: admi-
nistração pública e servidor público. Podemos citar como 
exemplos de questionamentos de constitucionalidade do 
governo federal contra os governos estaduais a criação de 
cargos públicos, a criação de municípios sem a realização 
de plebiscito ou, ainda, legislação sobre “pesca artesanal” 
nos estados.

A questão que surge, a partir dessa divisão dos temas 
questionados, é: dado que as ações da União se concentram 
em duas áreas, administração pública e servidor público, 
será que o fato de ela ser mais bem sucedida do que os esta-
dos não está relacionado com o sucesso que tais dispositivos 
têm junto ao Judiciário? 

Pode até ser que não seja a União em si que tenha mais 
sucesso, mas, sim, os temas que ela propõe. O fato é que 
suas ações têm maiores chances de prosperar do que aque-
las impetradas pelos estados. Todavia, para aprofundarmos 
essa análise, incluindo os temas dos dispositivos legais ques-
tionados, precisaríamos observar caso a caso, bem como as 
especificidades do questionamento, de forma que se cap-
tasse o âmago de cada ação, e a partir de então comparar a 
atuação do Judiciário em casos que sejam similares, impe-
trados por estados e pela União. É um trabalho minucioso, 
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que pode trazer importantes descobertas sobre o padrão de 
atuação do Poder Judiciário em contendas federativas. Mais 
do que isso, considerando que nenhuma Adin dos estados 
teve seu mérito julgado como procedente, não poderíamos 
comparar, com base no banco de dados aqui utilizado, o 
sucesso das ações por temas, em relação ao seu impetran-
te. Somente trabalhos mais específicos, com análises mais 
aprofundadas de alguns casos, podem trazer avanços nesse 
campo de pesquisa.

Conclusão
Os dados acima analisados, embora deem apenas um impul-
so para discussões futuras acerca do papel do Poder Judiciá-
rio em sistemas federativos, em especial no federalismo bra-
sileiro, trazem indícios de duas possíveis hipóteses, a serem 
aprofundadas.

Em primeiro lugar, dado o alto número de ações não 
julgadas pelo STF (quase 60% do total), a questão que 
parece pertinente é: podemos dizer que o Judiciário está se 
eximindo de julgar os conflitos federativos e, portanto, não 
está cumprindo o papel de “freio e contrapeso” no cabo de 
guerra entre os entes federados no federalismo brasileiro? 
Talvez o alto número de Adins não julgadas não signifique 
uma escusa do Poder Judiciário de julgar os conflitos fede-
rativos, mas apenas demonstrem a fragilidade desse instru-
mento, como árbitro de contendas judiciais, para a resolu-
ção de questões federativas, ainda mais se consideramos a 
necessidade de respostas rápidas para casos de disputa de 
poder como, por exemplo, guerra fiscal entre estados com 
interferência do governo central.

Em segundo lugar, o Poder Judiciário brasileiro, ao pre-
por as Adins impetradas pelo governo federal, em compa-
ração àquelas dos governos estaduais, estaria favorecendo 
o desenvolvimento de um federalismo centralizador, repre-
sentando a União um poderoso “Duque”, conforme apon-
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tamos anteriormente? O trabalho de Figueredo e Limon-
gi (1999), dentre outros, mostrou que o Executivo federal 
conseguiu importantes vitórias no Legislativo, inclusive con-
trárias aos interesses dos estados, questionando a hipótese 
de que os governadores seriam os grandes “barões da fede-
ração” a partir de 1988. Talvez os dados acima apresentados 
apontem para o fato de que o governo federal venha sendo, 
também na arena judicial, o principal vencedor, embora 
isso não signifique que seja o único, sempre.

Uma justificativa possível, para a apontada propensão 
do Judiciário em atentar mais para os pedidos de revisão 
da constitucionalidade impetrados pelo governo federal 
do que àqueles dos governos estaduais, pode ser dada 
pela relação de proximidade entre o Supremo Tribunal e 
o Executivo federal, já que seus membros são nomeados 
por este. Madison (2003), no artigo 51 d’Os Artigos Federa-
listas, afirma que é sempre desejável haver uma separação 
de poderes como forma de garantir a liberdade e, para 
isso, dever-se-ia evitar que os membros de cada um dos três 
Poderes fossem nomeados por membros dos outros Pode-
res. Todavia, lembra o autor, o caso do Judiciário seria uma 
exceção, dada a necessidade de se garantir a excelência do 
profissional, e porque a garantia de permanência no car-
go “destruiria” qualquer dependência de autoridade que 
pudesse haver.

Sobre tal potencial subordinação, Wheare (1953) afir-
mou que, embora haja certo grau de dependência das 
Supremas Cortes por ele analisadas (EUA, Canadá, Austrá-
lia e Suíça) ao Executivo, isso não produz, necessariamente, 
um mau governo. Da mesma forma, a independência do 
Poder Judiciário não produziria, a priori, um bom gover-
no, podendo inclusive gerar, no extremo, uma tirania dos 
juízes. Bom ou mau, no governo, entretanto, são juízos de 
valor que dependem, ainda, de um conjunto de variáveis 
que não apenas a atuação judicial. Sendo assim, a questão 
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central não é tanto se a “dependência” do Judiciário ao Exe-
cutivo federal produz ou não um bom governo, no sentido 
mais amplo e idealizador do termo, mas se produz ou não 
distorções na divisão de poderes dos sistemas federativos, 
com o favorecimento do governo central, em detrimento 
dos governos estaduais. 

Diante dessas essas questões, e analisando o julgamen-
to das Adins dos governos estaduais e federal pelo STF, 
devemos nos perguntar até que ponto não estaria o Poder 
Judiciário brasileiro favorecendo certa centralização do 
sistema federativo brasileiro, tal como parece ocorrer na 
divisão de funções entre esferas de governo no que tange 
à elaboração de diretrizes de políticas sociais, conforme já 
aventado por Almeida (2005), como também na divisão 
de poderes legislativos mais abrangentes, sobre questões 
outras como, por exemplo, regulação econômica do setor 
público e política tributária, tornando os estados perdedo-
res reiterados no jogo do cabo de guerra federativo. Essa 
parece ser uma tendência no federalismo norte-america-
no, conforme apontamos, que talvez esteja se mostrando 
procedente também para o caso brasileiro. Enfim, esse 
é um tema atual e relevante, que merece ser aprofunda-
do pelos estudos sobre o Judiciário e sobre o federalismo 
na ciência política brasileira, objetivando uma visão mais 
abrangente acerca do funcionamento do sistema federati-
vo no Brasil, bem como sobre a chamada judicialização da 
política, avançando e indo além das questões já tratadas 
pela literatura. Os dados apresentados pretenderam ape-
nas dar o pontapé inicial para essa compreensão, buscan-
do aguçar a curiosidade dos pesquisadores envolvidos com 
estes dois temas.

Vanessa elias de oliveira
é professora de Ciência Política da Universidade Federal do 
ABC
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oS SenTidoS da deMoCraCia: CrÍTiCa, aPoSTa  

e PerPleXidade na ProdUção do CenediC

José Szwako

introdução
O debate acerca das transformações que marcaram a cons-
trução democrática brasileira foi permeado, desde fins da 
década de 1970, por dissidências e tensões intelectuais em 
torno das quais se opuseram distintas interpretações. Em 
tal contexto, a questão que afastava ou aproximava as várias 
posições era saber qual o sentido político-normativo assu-
mido pela atuação de diferentes atores e grupos sociais nos 
diferentes níveis daquela construção. Se um conjunto de 
autores se voltava para os cálculos e custos dos chamados 
“atores relevantes” e, ainda, para os limites de cunho ins-
titucional na transição, outros se perguntavam sobre a per-
formance de atores sociais tais como os trabalhadores e os 
movimentos sociais sobre e naquele contexto. Neste segun-
do eixo de reflexão e problematização, ao longo da década 
de 1980, surgiram questões que rapidamente se tornariam 
sínteses fortes no e do debate acadêmico brasileiro: qual é 
e como se dá a relação destes atores sociais com os partidos 
então em formação? Essa relação implica uma representa-
ção de classe? Quais são os efeitos advindos da mobilização 
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associativa e reivindicatória dos movimentos sociais? Eles 
devem se relacionar com o Estado, permanecer “de costas” 
para ele, ou devem se manter imaculados, como um dia pre-
tendeu Touraine? Seriam os movimentos sociais capazes de 
substituir a representação político-partidária ou mesmo de 
classe? Em todo caso, eles pretendiam tal substituição? Foi 
ao redor de questões como essas que girou parte significa-
tiva da produção da Antropologia, da Sociologia e da Ciên-
cia Política brasileiras. Grosso modo, a década seguinte foi 
marcada por uma multiplicação de categorias e de posturas 
teóricas que, partindo de autores tão diversos como Haber-
mas, Gramsci e Foucault, tentavam dar conta da complexi-
dade, das ambiguidades e, em especial, dos limites ineren-
tes à performance dos atores sociais com relação aos sentidos 
da construção democrática.

Para responder estas questões ou algumas delas, e mui-
to embora as respostas levantadas tenham variado no mes-
mo polo ideológico do campo intelectual,1 os pesquisadores 
e centros de pesquisa envolvidos no debate passaram a se 
utilizar de categorias forjadas na atuação dos movimentos 
sociais durante a redemocratização. Por um lado, noções 
como direitos e cidadania tornaram-se “ideias fundantes”2 
e foram gradualmente incorporadas ao rol de categorias ao 
debate acadêmico.3 Por outro, essa incorporação e o reco-

1 Tal como foi o caso das posições de Eunice Durham (1984) e de Ruth Cardoso 
(1983).
2 “Não é de espantar, portanto, que as ciências humanas acolham a noção de ci-
dadania e de direitos como uma das ideias fundantes sobre o Brasil de hoje” (Paoli 
1989, p. 40 – grifos no original).
3 Esse processo de incorporação e de tradução de categorias levado a cabo duran-
te a década de 1980, cujo ponto paradigmático é a reflexão de Sader (1988), me-
rece análise própria. No entanto, vale notar que a “entrada” desses personagens 
em cena e o gradual e correlato acolhimento intelectual da “novidade” encerrada 
em seus discursos, ambos levaram algum tempo para serem levados a sério. Neste 
sentido, excelente pista dos contornos do debate sobre a transição e, nela, sobre 
o papel da esquerda com relação a trabalhadores e atores populares, pode ser 
vista nas reações ao texto “Crise Política e Democracia”, de J. A. Moisés, sintetiza-
das no debate “A Democracia é Possível?”, de março de 1980. Ali, M. Chauí se 
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nhecimento da relevância de um mar de atores e anseios 
sociais trazidos a público encerravam um belo dilema teó-
rico-normativo: qual é o estatuto desses atores e de seus 
anseios? Eles merecem a designação de “político”? Isso é 
Política? – certa vez se questionou Ruth Cardoso.4 Se não, 
por quê? Se sim, o que dá a eles tal politicidade? Aceitar o 
desafio de se colocar e de responder questões desse naipe 
implicava levantar argumentos político-normativos orienta-
dos por uma matriz de tom predominantemente mais libe-
ral, mais elitista, mais republicano, mais marxista , ou, ain-
da, de uma combinação de alguns desses tons. 

Partindo do contexto de debate herdado dos anos 
1980, este artigo visa elucidar uma posição específica no 
campo de interpretações sobre as possibilidades demo-
cráticas do Brasil pós-1988. Trata-se da posição defendi-
da por um renomado grupo de sociólogos que, até fins 
da década de 1990, escolheu responder positivamente a 
uma daquelas questões: sim – diziam aqueles sociólogos –, 
os movimentos sociais têm estatuto político, mais preci-
samente, estão “em busca de tal estatuto”.5 Tal posição 
pode ser encontrada em parte da produção de Maria Célia 
Paoli, Francisco de Oliveira e Vera da Silva Telles, teóri-
cos cuja postura e reflexão são, desde então, referências 
obrigatórias no debate. Diante da produção destes auto-

indaga: “[Eu] tenho me perguntado [...], ao ver as reivindicações dos movimen-
tos populares e algumas propostas de oposição serem absorvidas pelo governo e 
transformadas em propostas governamentais, se não seria o caso de analisarmos 
o teor dessas propostas e seu modo de absorção. [...] Tenho me perguntado se 
um dos aspectos da “crise” da esquerda não está no fato de que, em nome de um 
“realismo” nunca explicitado, a esquerda nunca faça uma análise da realidade 
política, de tal modo que pudesse ter propostas cujo grau de avanço histórico 
impossibilitaria sua absorção pelo governo. Será que o “realismo” e a “cautela” 
não são sinais de uma crise que a esquerda não pode nem quer enfrentar? [...] 
E, sobretudo, porque ela [a esquerda] não está sendo capaz de compreender a 
novidade que está surgindo? Que tipo de prática a esquerda pretende, prática que 
acaba bloqueando a compreensão das coisas novas?” (1980, pp. 52-53). 
4 Veja Cardoso (1988).
5 Veja Paoli (1995).
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res e à resposta provisoriamente afirmativa nela encerra-
da quanto ao caráter político dos movimentos sociais, este 
texto pretende acompanhar a trajetória das concepções 
de “cidadania” e de “política” aí veiculadas.6 A recompo-
sição dessa trajetória se dá, por um lado, no espaço inter-
textual que aproxima e atravessa as reflexões empreen-
didas por esses sociólogos e, por outro lado, no diálogo 
travado com Roberto Schwarz e, mais indiretamente, com 
Laymert Garcia dos Santos e, ainda, em relação a alguns 
de seus adversários político-teóricos. No seu todo, o texto 
pretende elucidar a principal inflexão daquela produção 
e, a partir daí, lançar algumas hipóteses a respeito do tom 
predominante e corrente na análise dos autores agrupa-
dos, desde fins dos 1990, em torno do Centro de Estudos 
dos Direitos da Cidadania, Cenedic,7 da Universidade de 
São Paulo. A importância e a relevância de perscrutar a 
trajetória de parte do pensamento desses autores residem 
no reconhecimento de que suas reflexões ocupam posição 
estabelecida no campo de debate sociológico e vão além, 
de forma a influenciar e inspirar vários atores políticos e 
civis brasileiros.

De forma bastante concisa, nosso argumento enfatiza 
a transformação operada particularmente no uso da noção 

6 Embora a maior parte dos textos aqui utilizados tenha circulação propriamente 
acadêmica, apresentamos uma reflexão de Oliveira (1994b), orientada para discus-
são com uma organização civil. Além do texto-diálogo, por cujo acesso agradeço 
ao Centro de Estudos e Documentação da America Latina de Amsterdam, são 
dispostas aqui algumas das tomadas públicas de posição do sociólogo espalhadas 
em revistas acadêmicas e jornais brasileiros. 
7 Não cabe aqui tentar um perfil institucional do Cenedic. Para os fins desta aná-
lise, basta apenas notar que, embora teórica e internamente heterogêneo, esse 
grupo é atravessado por um repertório crítico e por um tom comum de aborda-
gem. Seus principais pesquisadores estão relacionados na dedicatória de Francisco 
de Oliveira a “O Ornitorrinco” e na introdução de “Nas tramas da cidade”(2006), 
organizado por Vera Telles e Robert Cabanes. Além de Maria Célia Paoli, Francis-
co de Oliveira e Vera da Silva Telles, fazem parte do Cenedic nomes como Cibele 
Rizek, Laymert Garcia dos Santos, Ana Amélia da Silva, Maria Carmelita Yazbek e 
Leonardo Mello e Silva, dentre outros. 
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de “política” e no raciocínio a ele subjacente: se, durante 
boa parte dos anos 1990, as potencialidades encerradas 
na performance dos movimentos sociais e na própria dinâ-
mica sociopolítica brasileira permitiam falar da política 
como construção conflituosa e historicamente possível, o 
trabalho de “desmanche”, termo alcunhado por Rober-
to Schwarz e compartilhado pelos sociólogos do Cenedic 
para designar a despolitização operacionalizada a partir 
dos dois mandatos presidenciais de Fernando Henrique 
Cardoso, desencantou a aposta naquelas potencialidades. 
Com base nessa inflexão e no tom desencantado por ela 
veiculado, o argumento do texto defende que essa trans-
formação deve ser entendida, não apenas em função da 
mudança histórica levada a cabo no bojo da mundializa-
ção do capital e de processos correlatos, mas também atra-
vés das relações político-intelectuais travadas com e con-
tra outras interpretações a respeito dos sentidos da demo-
cracia brasileira. Assim, a discussão levantada não trata 
de posições substantivamente defendidas, em particular, 
quanto à natureza do potencial dos atores civis, sejam eles 
movimentos sociais ou ONG. O argumento mais de fun-
do parte do pressuposto de que, mesmo sob condições 
de relativo desencanto cognitivo, a partir do qual estes 
e outros atores não encarnam a priori qualquer pureza 
imaculada dos valores democráticos (Dagnino, 2002), a 
análise crítica não precisa prescindir de um componen-
te utópico aberto a contradições e ambiguidades neles 
encerradas relativamente ao aprofundamento democráti-
co. Neste sentido, ao fornecer pistas para entender o cam-
po político-intelectual no qual aquela aposta foi forjada 
e, posteriormente, a possibilidade mesma da política foi 
erodida, não se está criticando seu ímpeto notadamente 
crítico, mas, muito antes, a negação categorial da qual ele 
parte, que forçosa e desnecessariamente carrega e cuja 
gênese parece negar.
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anos 1990: possibilidade política e construção hegemônica
Em “Movimentos Sociais no Brasil: em busca de um esta-
tuto político”, Paoli faz um levantamento do debate acadê-
mico que, nas décadas de 1970 e 80, buscou compreender 
a atuação dos movimentos sociais, novos e velhos, no con-
texto da redemocratização. Ali, duas posições se opunham 
no que diz respeito ao papel político desempenhado pelos 
movimentos populares, assim como pelo movimento negro 
e de mulheres/feminista. De um lado, havia o grupo de 
autores que, embora celebrasse a atuação dos movimen-
tos, sustentava que estes “jamais poderiam ou deveriam 
ameaçar as ainda frágeis negociações em direção a um 
Estado de Direito” (Paoli, 1995, p. 36). De acordo com tal 
perspectiva,8 não apenas a eficácia política dos movimentos 
era questionada, dado que não encarnavam e tampouco 
representavam os atores políticos por excelência, como sua 
atuação não era vista como politicamente desejável em um 
contexto particularmente marcado pelas “incertezas” dos 
“cenários de transição”. De outro lado,9 estavam aqueles 

8 Exemplo dessa perspectiva, embora posteriormente autocriticada (Cardoso, 
1994), está sintetizada na ideia de que “decretar o nascimento de novos atores 
políticos, portadores de uma força transformadora, sem que a análise demons-
tre concretamente a novidade de seu papel mediador entre sociedade civil e o 
Estado parece incompleto. [...] Os movimentos de bairro, quando vistos por 
sua face reivindicativa, não parecem capazes de grandes transformações, mas 
quando os vemos como expressão de uma nova identidade, é possível pensar 
que venham a ser uma nova peça no jogo político” (Cardoso, 1983, pp. 219 e 
238). Mais taxativa, no entanto, é a posição de outro Cardoso (1993), que diz: 
“É compreensível e salutar que em países como o Brasil - de tradição elitista 
[...] – haja a valorização dos movimentos sociais e que se desenvolva uma atitude 
ética de solidariedade com as bases. Mas é teoricamente insatisfatório e politica-
mente pouco eficaz imaginar uma política de transformação social que não diga 
o que fazer no e com o Estado para redirecioná-lo em benefício da maioria. Não 
obstante, existe hoje uma tendência não apenas “basista” (cega à compreensão 
destas questões), mas que se esquece de que [...] a ideologia das classes domi-
nantes e a prática da dominação marcam os dominados na sua subjetividade” 
(Cardoso, 1993, p. 265).
9 Posição que sintetiza este outro “lado” do debate está na descrição de Sader e 
Paoli: “O que parece estar saindo como um novo modo de se entender os traba-
lhadores e os movimentos populares como um conjunto de pessoas e grupos que 

10004-LN78_meio_af5a.indd   256 4/29/10   3:52:57 PM



257

José Szwako

Lua Nova, São Paulo, 78: 251-303, 2009

autores que preferiram sublinhar o “alargamento” promo-
vido pelos movimentos sociais em diferentes níveis da rea-
lidade brasileira. Tal alargamento, como aponta a autora, 
se deu no espaço das práticas consideradas propriamente 
políticas, isto é, retirou a Política dos “limites da represen-
tação democrático-formal”; e, além disso, tinha a capacida-
de de reconhecer a “legitimidade dos conflitos na esfera 
da sociedade, algo que a cultura política brasileira jamais 
aceitou” (Paoli, 1995, pp. 36-37).

Este texto, além de enfatizar algumas das novidades 
de caráter organizacional, ideológico e participativo dos 
novos movimentos, ilustra de forma exemplar o debate 
sobre a democratização. Para aquilo que nos interessa, a 
reflexão de Paoli mostra, a um só tempo, a sua posição 
e a concepção de “política” subjacente ao seu raciocínio. 
Em âmbito político-normativo, a autora se alinha àquele 
conjunto de autores que prefere afirmar positivamente o 
potencial democratizante dos novos atores coletivos. Isso, 
contudo, não se deve ao conteúdo substantivo de suas rei-
vindicações, muito antes, se deve ao estilo de mobilização 
e de organização marcado pela veiculação de “identidades 
diferenciadas”, por uma “prática coletiva identitária” e por 
“formas internas não hierárquicas” operantes nos novos 
movimentos. Essa tomada de posição, que em certo sen-
tido pode ser dita “a favor” dos movimentos, é indissociá-
vel daquilo que a autora concebe e pressupõe como sendo 
“política”. Ao descrever algumas das “invenções democrá-
ticas” impelidas pelos movimentos, seu texto fornece índi-
ces normativos em torno dos quais se age politicamente, 

têm algo em comum é, na verdade, o extraordinário momento de lutas múlti-
plas que emergiram depois de 78. Os pesquisadores das ciências sociais dos anos 
80 se viram diante de um momento político marcado por movimentos vários de 
luta contra opressões diversas, a maioria de base popular, cuja promessa tirava de 
cena os atributos de ‘alienação’ e heteronomia tradicionalmente atribuídos aos 
trabalhadores” (Sader e Paoli, 1986, p. 61).
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isto é, ele oferece pontos a partir dos quais o espaço da 
política é estruturado, redefinido e “alargado”. Tais índices 
seriam “negociação”, “interlocução”, “resolução de confli-
tos”, “explicitação”, “mobilizações”, “lutas” e “diferenças” 
(Paoli, 1995, p. 47). A descrição de Paoli sobre o signifi-
cado político dos movimentos sociais é acompanhada pari 
passu por uma noção de política que extrapola a represen-
tação institucional, rumo à constituição daquilo que ela 
designa como “campo de práticas legítimas de invenção, 
conflito e negociação” (Paoli, 1995, p. 32).

Em linhas gerais, o argumento da autora se volta para 
a atuação dos movimentos sociais de forma a destacar, 
por um lado, as “referências novas” por eles tematizadas 
para o conjunto social mais amplo, e por outro lado, o 
exercício de “invenção radical” (Paoli, 1995, p. 27) da 
democracia. Entretanto, ao falar da “invenção democrá-
tica” e do “alargamento da política”, Paoli e o conjunto 
de autores “a favor” dos movimentos parecem não saber 
se estavam tratando de uma constatação empírica ou 
de uma aposta normativa. Em seu dado contexto, esses 
autores viam pela primeira vez na história brasileira uma 
potencialidade real de construção hegemônica, desenca-
deada em parte pelo novo arranjo semântico dos movi-
mentos sociais entendido como tradução “popular” de 
demandas e conflitos sociais; esse grupo de autores via, 
não sem certo fascínio, que o

“espaço de negociação dialógica (entre governos e 
movimentos, entre classes sociais antagônicas) abre [...] 
uma dimensão insuspeitada para a criação das regras 
democráticas que levam os limites da democracia formal 
para muito além de si mesma: em direção da criação da lei 
democrática, pensada como construção de uma medida comum 
entre forças conflitantes, que expressam a criação de novos 
direitos” (Paoli, 1995, p. 46 – grifos nossos).
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Gostaria de mostrar, por meio da concepção de política, 
como essas duas dimensões textuais – aposta e constatação, 
juízos de valor e de fato – estão recíproca e fortemente impli-
cadas. Primeiramente, é possível observar que a noção de 
“política” subjacente à descrição, além e aquém de seus pres-
supostos teóricos, implica pensar que diferentes atores sociais, 
(ainda que) a partir de posições estruturalmente desiguais, 
podem potencial e realmente construir uma “medida comum” 
via reconhecimento do conflito e, por meio da ampliação de 
direitos, expandir os níveis de conflitualidade. Em segundo 
lugar, é importante notar que estes autores observavam um 
conjunto de experiências sui generis e concretas, que servia de 
base para afiançar uma aposta de tom otimista. Dentre tais 
experiências estava o chamado “acordo das montadoras”, 
que, embora tenha sido esquadrinhado em “Quanto melhor, 
melhor”(Oliveira et al., 1993), foi sintetizado de forma bri-
lhante e contundente por Francisco de Oliveira em sua “Carta 
aberta ao ministro Fernando Henrique Cardoso”:10 

“O chamado ‘acordo das montadoras’ tem sido objeto 
de críticas contundentes na imprensa nacional e em 
respeitáveis revistas acadêmicas. [...]
Este argumento, aparentemente político e democrático, 
[...] repõe em outros termos uma certa tradição [...] 
[segundo a qual] se as prioridades estatais não podem ser 
definidas com base em interesses organizados [...], então 
aquelas prioridades se devem arquitetar nos gabinetes da 
tecnocracia estatal por homens esclarecidos (economistas), 
[supostamente] capazes de dar voz a interesses ‘que não se 
podem fazer representar’. [...]

10 Com efeito, esta “carta aberta” traduz para um público mais amplo a ideia sus-
tentada em “Quanto melhor, melhor”: “O chamado Acordo das Montadoras não é 
outro raio em dia de céu azul. [...] Nele, deu-se o reconhecimento das diferenças 
e das capacidades de negociação [...] [O] acordo certamente não será a salvação 
da lavoura. [...] Há razões, sim, para uma aposta” (Oliveira et al., 1993, pp. 3-7).
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Esse viés argumentativo é francamente autoritário, e 
deixa na sombra o que há de mais importante no advento 
das câmaras setoriais, que é, de um lado, a construção 
pactuada de esferas públicas onde interesses divergentes 
possam ser negociados com alguma transparência; de outro 
lado, a disposição apresentada por capital e trabalho em 
reconhecer um ao outro na integridade de seus direitos. 
[...] Está em operação aqui algo que se poderia nomear 
‘antagonismo convergente’ numa esfera pública regulada 
por normas pactadas pelas partes em conflito. Esta matriz 
é uma novidade no calendário político nacional e traz 
consequências que nossos economistas estão longe de ver.
[...] 
Trata-se da definição de regras claras, onde atores dotados 
de interesses sirvam de medida uns aos outros, publicizando 
o conflito” (Oliveira, 1993a).

Mesmo na seara das relações entre capital e trabalho, 
o pano de fundo dessa passagem está marcado pela ênfase 
na publicização do conflito e no “antagonismo convergen-
te”. Como ficaria explicitado posteriormente,11 esse dia-
grama de leitura não está apenas direcionado contra uma 
visão decisionista de mundo, a que Oliveira denomina de 
“francamente autoritária”. Ele está também debatendo con-
tra outras perspectivas marxistas que não queriam ver na 
“disposição apresentada por capital e trabalho” uma “novi-
dade no calendário político nacional”, se quisermos, uma 
potencialidade. A ênfase na publicidade implicada na ideia 
de “construção pactuada de esferas públicas” de Chico de 
Oliveira ressoa fortemente em algumas das análises de Paoli 
e encontra eco também em Telles. Ao se voltarem para a 
relação entre movimentos sociais e o Estado, por exemplo, 
Paoli e os autores a ela afins não vêem aí 

11 Veja Oliveira (1999, p. 75).
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“cooptação, mas sim a construção de espaços públicos cuja 
estruturação se dá pela construção de referências comuns 
de justiça e de responsabilidade coletiva” (Paoli, 1995, 
pp. 47-48 – grifos nossos).

O otimismo característico no tom dessas análises 
ganha vazão através de marcadores que, a exemplo da sim-
ples noção de “construção”, enfatizam a capacidade ativa 
dos atores nesse processo. Em “Notas sobre as (difíceis) 
relações entre pobreza, direitos e democracia”, Telles afir-
ma que 

“em meio a essa espécie de síndrome do fracasso [...] 
existem sinais e acontecimentos que apontam nessa outra 
direção. [A saber,] são práticas [...] que reatualizam a 
‘invenção democrática’ que caracterizou os anos 80” (1994, 
p. 231). 

Os exemplos levantados de forma positivada pela auto-
ra – que vão desde a “esfera do trabalho” até o “terreno 
das lutas populares e das reivindicações urbanas” – atestam, 
não apenas os “registros de uma sociedade civil emergente”, 
mas, sobretudo, sua 

“potência simbólica pela qual a própria realidade é 
reinventada [...], estabelecendo regras de reciprocidades 
esperadas e os termos como interesses se representam, 
a interlocução se estabelece e os conflitos se expressam” 
(Telles, 1994, p. 233). 

A afinidade intelectual entre Vera Telles e Chico de Oli-
veira transparece no uso de dispositivos cognitivos paralelos 
e correlatos: se, nele, é enfatizada a disposição para negociar 
com um outro antagônico, com o correspondente reconhe-
cimento de seus direitos, nela, “interlocução” e “conflito” 
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são os índices que conformam a base política sobre a qual 
são posicionados, ativamente, os atores sociais e suas lutas. 
Além disso, esse texto também faz alusão à ideia de “cons-
trução de referências”, entendida como vetor potencial 
dentro de um processo hegemônico, por meio das noções 
de “nova contratualidade” e de “construção de parâmetros 
públicos”. Para a autora: 

“[o] que parece estar em jogo é a possibilidade de uma 
nova contratualidade que construa uma medida de equidade 
e as regras da civilidade nas relações sociais. E isso está 
dependendo de espaços públicos por onde interesses 
possam se fazer representar, ganhar visibilidade e 
legitimidade nas razões e valores que lhes conferem 
validade, permitindo, no cruzamento dos conflitos que 
expressam, a construção de parâmetros públicos que 
reinventem a política no reconhecimento de direitos como 
medida de negociação e deliberação de políticas que afetam 
a vida de todos” (Telles, 1994, p. 231 – todos os grifos no 
original).

Essa “nova contratualidade”, embora em registro distin-
to daquele enfatizado por Paoli, aponta para a possibilidade 
(historicamente inédita) de um arranjo e de uma articula-
ção entre forças e atores sociais orientados para a um “con-
trato social, sempre renovado e reinventado”: 

“um contrato que se estrutura num equilíbrio incerto 
em torno de uma medida de equidade a ser construída, 
reconstruída e sempre negociada entre as diferenças, 
tensões e antagonismos de interesses, valores e aspirações” 
(Telles, 1994, p. 233). 

A noção de “nova contratualidade” cumpre, em positi-
vo, uma função empírico-descritiva na medida em que con-
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juga textualmente ambiguidade e potencial de transforma-
ção social sob a expressão “equilíbrio incerto”. Ou seja, se 
a autora não celebra sem mais os movimentos sociais, ela 
também não deixa de apontar o significado político mais 
amplo implicado na sua performance e nas experiências deles 
advindas: 

“por maiores que sejam suas ambivalências e contradições, 
limites e fraquezas, essas experiências renovam – e isso 
não é pouco – o pensamento e a imaginação políticas, 
pelos horizontes que descortinam para a invenção 
histórica”(Telles, 1994, p. 233). 

Essa afirmação deve ser entendida no campo políti-
co-intelectual no qual ela é forjada: da mesma forma que 
Chico de Oliveira dialogava com e contra algumas postu-
ras marxistas incapazes de ver a “novidade” implicada no 
acordo das montadoras, Telles se volta contra as interpreta-
ções poliárquicas de democracia e de cidadania que giram 
em falso ao redor de nossa cultura pré-cívica, “predatória” 
e “de predadores”,12 do monstruoso híbrido brasileiro. Em 
direção oposta, a chave interpretativa de Telles se nutre das 
referências produzidas e veiculadas em experiências que 
abriam portas para uma política baseada na “visibilidade 
dos conflitos” e na “construção de critérios de validade e 
legitimidade dos interesses e aspirações defendidos como 
direitos” (Telles, 1994, p. 234). 

Por outro lado, ainda que sem a formação institucional 
ao redor daquilo que alguns anos depois se tornaria o Cene-
dic, a noção de “nova contratualidade” permite perceber 
o peso e a força das trocas intelectuais entre Maria Celia 
Paoli, Chico de Oliveira e Vera Telles. “Esse tipo de contra-
tualidade”, diz Chico de Oliveira em outra parte, 

12 Veja Santos (1993, p. 114).
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“é a prova dos nove da possibilidade de democratização, 
que não é o reino angelical da igualdade, mas parte 
precisamente do seu oposto para tentar radicalizar as 
próprias promessas da democracia” (Oliveira, 1994a, p. 15.). 

De forma sub-reptícia, como que desempenhando uma 
sorte de função normativa, fica implícita à noção de “nova 
contratualidade” a aposta feita por todo um grupo de inte-
lectuais na construção hegemônica que o início da década 
de 1990 parecia oferecer. Para utilizar alguns dos termos 
destes autores, diria que até então eles apostavam em um 
“horizonte” que, embora “incerto”, continha em si mesmo 
os germes potenciais de uma transformação “a ser constru-
ída, negociada”, de forma coletiva e pública. Essa foi uma 
aposta sempre crítica, concentrada na conflitualidade e na 
publicidade das experiências em curso. 

É exatamente para este sentido que aponta Francisco 
de Oliveira em seu diálogo intitulado “Estado, sociedade, 
movimentos sociais e políticas públicas no limiar do sécu-
lo XXI”, de 1994. Ao abordar o movimento democratizan-
te impelido pela performance de atores da sociedade civil, o 
autor se utiliza da noção gramsciana de “sociedade política” 
para pensar 

“[nos] termos da transformação da representação desses 
atores e da construção de uma esfera pública. [...] meu 
argumento é de que esse movimento de democratização nas 
bases da sociedade tem muitas virtualidades e cabe a nós 
explorá-las”. (Oliveira, 1994b, p. 6). 

Segundo o autor, tais “virtualidades” se expressariam 
basicamente em quatro eixos: no rearranjo da cena polí-
tica tradicional e de seus discursos; na institucionalização 
de demandas societais sob a forma de políticas públicas; na 
capacidade de negociar conflitos entre atores estrutural-
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mente desiguais (a exemplo das Câmaras Setoriais); e, por 
fim, na discussão sobre “qual Estado se quer”, ou seja, sobre 
a “capacidade de redesenhá-lo, redefini-lo e formatá-lo de 
um jeito diferente” (Oliveira, 1994b, pp. 11-13). Ao longo 
da reflexão acerca das duas últimas “virtualidades”, é possí-
vel encontrar paralelos significativos em relação àquilo que 
Paoli designou como “construção entre forças conflitantes”, 
na medida em que 

“[tal] virtualidade não é para anular os conflitos, não 
é para instaurar a harmonia nem o reino dos anjos. É 
para reafirmar os interesses de cada um. Não é o acaso 
nem o mercado que resolvem. O que resolve são atores 
estrategicamente colocados que, a partir de seus próprios 
interesses, moldam ou tentem moldar uma política 
macroeconômica” (Oliveira, 1994b, p. 13).

Essa passagem sintetiza de forma exemplar uma postu-
ra interpretativa que via nas formas e espaços de organiza-
ção ativa e, sobretudo, de participação conflitiva de atores 
econômicos, um vetor fundamental no sentido mesmo da 
construção democrático-hegemônica. “E esse processo de 
democratização é, ao meu ver, o que está de fato construin-
do essa esfera pública no Brasil” (Oliveira, 1994b, p. 15).

Para finalizar este subitem sobre os anos 1990, reme-
to-me a “Direitos Sociais: afinal do que se trata?”, de Telles 
(1998), para, em seguida, passar a uma discussão abreviada 
sobre a concepção de cidadania que a aproxima da refle-
xão de Paoli. “Direitos Sociais” interessa particularmente 
por duas razões: o texto apresenta a primeira reflexão na 
qual a influência de Jacques Rancière se torna central no 
argumento da autora e também porque, aqui, já marcada 
por aquela influência teórica, a noção de política passa a 
ser radicalizada, somando ao “conflito” e à “interlocução” a 
noção de “dissenso”. Iniciando sua reflexão sobre os “direi-

10004-LN78_meio_af5a.indd   265 4/29/10   3:52:58 PM



266

Os sentidos da democracia: crítica, aposta e perplexidade na produção do Cenedic

Lua Nova, São Paulo, 78: 251-303, 2009

tos sociais”, Telles recorre às definições clássicas desse tipo 
específico de direito: 

“direito ao trabalho, direito ao salário igual por trabalho 
igual, direito à previdência social em caso de doença, 
velhice, morte do arrimo de família e desemprego 
involuntário, direito a uma renda condizente com uma 
vida digna, direito ao repouso e ao lazer [...] e o direito à 
educação”(Telles, 1998, p. 36). 

A julgar pela sua concepção clássica euro-americana, a 
discussão sobre direitos sociais no contexto brasileiro, bem 
afirma a autora, ou leva à constatação de sua inexistência 
histórica, ou leva a se fixar na fragilidade e na perda dos 
parcos direitos aqui conquistados. Telles recusa essas duas 
saídas, que vê como um “risco de demissão do pensamen-
to”, e trata de “tomar os direitos sociais como cifra pela 
qual problematizar os tempos”(Telles, 1998, p. 37). Esse 
texto vai, então, procurar “o sentido político inscrito nos 
direitos sociais”(Telles, 1998, p. 38). É nessa procura tex-
tual que é possível encontrar outra noção de política, uma 
política rancieriana. Para falar dos direitos sociais, Telles se 
volta para aquilo que ela denomina de “sujeitos falantes”: 
“esses personagens [que] comparecem na cena política 
como sujeitos portadores de uma palavra que exige seu 
reconhecimento”(Telles, 1998, p. 39). 

Exemplos de “sujeitos falantes” são, por exemplo, o movi-
mento negro e o movimento dos trabalhadores sem-terra. Já, 
o seu recurso político é a “palavra”, que diz o justo e o injus-
to, palavra pela qual tais sujeitos “se nomeiam e dão nome ao 
mundo”,13 exigem o “reconhecimento de sua (forte) alterida-
de política” e “sua capacidade de interlocução pública”.

13 Note-se que Paoli, em seu texto sobre o “estatuto político” dos movimentos so-
ciais, já acenava para essa ideia de “nomear o que é a política”.
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Cada vez mais, o espaço da prática política é descrito em 
termos relacionais e comunicativos, entretanto, em sentido 
radicalmente não-habermasiano. A presença dos “sujeitos 
falantes” na cena política, isto é, o reconhecimento público 
da palavra desses sujeitos não é fundado em um espaço no 
qual a regra é o estabelecimento de consensos. Em movi-
mento precisamente inverso a esse, importa na conforma-
ção do espaço público a “dimensão transgressora” que leva 
à produção do “dissenso”:

“um dissenso sobre o que conta e deve ser levado em conta 
no mundo comum da política, sobre quem fala e quem tem 
ou não a prerrogativa da palavra, sobre a pertinência ou não 
pertinência das questões e realidades nomeadas por essa 
palavra”(Telles, 1998, p. 41). 

Assim, Telles associa a presença desses sujeitos falantes 
na cena política ao questionamento dos princípios univer-
sais da cidadania, “colocando tais princípios à prova”. Em 
plano analítico, dissenso, interlocução e palavra são os mar-
cadores que conformam a política, ou seja, o “terreno do 
conflito” – “construído pelas questões e temas em torno dos 
quais o conflito se arma, e a divergência e a polêmica se 
estruturam” (Telles, 1998, pp. 40-41). A meu ver, tal dispo-
sição analítica tem implicações maiores e normativamente 
positivas no âmbito explicativo. Exemplo claro dessa impli-
cação pode ser notado, por exemplo, na utilização da ideia 
de “sujeitos falantes”, na medida em que é precisamente 
a partir de tal noção que o potencial do “reconhecimento 
da alteridade” e da “conflitualidade” pode ser reconheci-
do como tal. Obviamente, essa compreensão não obsta a 
crítica, por exemplo, às graves formas de desrespeito con-
tra as diferenças em um contexto social como o brasileiro. 
Pelo contrário, por tensionarem o exercício crítico, estas 
categorias permitem adentrar com maior profundidade 
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nas tensões inerentes ao processo histórico e à função dos 
atores sociais dentro dele. Parece-me que uma noção como 
a de “sujeitos falantes” permite a complexificação no nível 
da própria explicação. Isso se deve, em grande medida, à 
concepção de “política” que subjaz a ela e, também, lhe dá 
sentido e inteligibilidade heurística. 

Mas, afinal e em suma, qual é a concepção intertex-
tual de política subjacente às aproximações e afinidades 
entre Paoli, Oliveira e Telles, nos anos 1990? Trata-se de 
uma “política” que gira necessariamente em torno do 
caráter conflituoso e contraditório da estrutura social bra-
sileira. Como já observamos, essa compreensão se dá de 
forma muito específica, e com diferentes ênfases, na argu-
mentação de cada um deles. Entretanto, como pretendia 
demonstrar, à medida que posicionavam ao mesmo tempo 
a conflitualidade, a legitimidade e a publicidade dos con-
flitos no centro da crítica, suas produções teóricas permi-
tiram pensar ou, na pior das hipóteses, apenas imaginar 
um horizonte de prática política (para falar nos termos de 
Paoli) que conferia “legitimidade aos conflitos na esfera 
da sociedade brasileira” e (como vimos com Telles) “isso 
não é pouco”. Assim, o início e boa parte da década de 
1990 foram marcados por uma “possibilidade política”, 
vale dizer, pela possibilidade de uma cena política “a ser 
construída”, de forma dissensual, pública e coletiva. Aque-
la década conformaria, essa era a aposta, um cenário posi-
tivo no qual a “invenção democrática” dos anos 1980 seria 
“alargada” ou, até mesmo, radicalizada. No campo da polí-
tica, esse “campo de práticas legítimas de invenção, confli-
to e negociação”, a palavra de “sujeitos falantes” teria (ou, 
de fato, teve?) uma dimensão transgressora, um potencial 
simbólico até então desconhecido na história brasileira. 
Em linhas gerais, foi essa a concepção de política que dava 
sustentação ao projeto teórico-normativo deste grupo de 
autores. Como veremos mais adiante, aos olhos deste gru-
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po de autores, a década de 1990 não cumpriu suas pro-
messas democrático-politizadoras e, ao frustrar os germes 
de transformação social dos 1980, “anulou” ou “aniquilou” 
a política e, com ela, a história. 

a cidadania como “construção” e como dilema
A concepção de cidadania veiculada pela produção de 
Paoli e de Telles, durante a década de 1990, só pode ser 
compreendida nos termos da “política” tal como aci-
ma descrita. A cidadania é posicionada, repetidas vezes, 
dentro daquele campo estruturado por conflito e inter-
locução, mas diferentemente do “dissenso”, não chega a 
constituir um índice normativo de tal campo. Quer dizer, 
muito mais que um índice forte, essa noção aparece como 
um dilema social indissociável de outros dilemas, nomea-
damente, direitos, trabalho e pobreza. Desta forma, embo-
ra não ocupe posição central nos argumentos daquelas 
autoras, a cidadania como que constitui um subespaço “a 
ser construído”, em um horizonte cujos referenciais são a 
construção hegemônica e a possibilidade da política, pelos 
diversos atores sociais. 

É neste sentido que Paoli, ao tratar da memória como 
espaço de luta política, fala da “cidadania”: 

“se por esta palavra entendermos a formação, informação 
e participação múltiplas na construção da cultura, da 
política, de um espaço e de um tempo coletivos” (Paoli, 
1992, p. 26). 

Neste sucinto e exemplar texto, a autora enfatiza a 
necessidade de:

“fazer com que experiências silenciadas, suprimidas ou 
privatizadas da população se reencontrem com a dimensão 
histórica” (Paoli, 1992, p. 27). 
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Não se trata, contudo, de uma mera produção de 
“novos heróis” a serem historiografados ou de somar “novas 
mitologias” à história oficial. Pelo contrário, para a autora, 
a produção cidadã da história:

“trabalha em torno da disputa pela memória social, 
que constantemente desmonta os mecanismos de 
institucionalização do significado que a sociedade constrói a 
respeito de si mesma – de seus cidadãos, de suas diferenças, 
de suas identidades e de suas desigualdades. 
O reconhecimento do direito ao passado está, portanto, 
ligado intrinsecamente ao significado presente da generalização 
da cidadania, por uma sociedade que evitou até agora fazer 
emergir o conflito e a criatividade como critérios para a 
consciência de um passado comum” (Paoli, 1992, p. 27 – 
grifos nossos).

Ao mesmo tempo que torna explícita a forma política 
inerente à construção do passado,14 Paoli recorre àquela 
concepção conflituosa de política e, mais uma vez, fornece 
pistas da aposta de que, subentendida como construção e 
como disputa, a cidadania poderia, então, se generalizar. 

Na produção de Telles, as referências a tal noção estão 
frequentemente sem uma qualificação categorial do que a 
autora entende por “cidadania”. De nenhuma forma isso 
macula sua reflexão, pois, em “Pobreza e Cidadania”, com 
ensaios elaborados entre 1996 e 99, a discussão levantada sai 
de termos formais para inquirir historicamente os limites e 
dilemas da produção de laços cidadãos. Em “Os sentidos 

14 Cabe aqui visualizar uma conexão intertextual que aproxima este texto sobre o 
“direito ao passado” àquele dos “Direitos sociais”, de Telles. Tal conexão pode ser 
entrevista quando esta autora afirma que os “sujeitos falantes” “põem em foco, 
e sob o foco do debate, diferentes modos de descrever o país em sua história e 
tradições” e que a “palavra” de tais sujeitos “tem também o poder de tornar pos-
síveis e relevantes coisas que antes não existiam em nosso horizonte cognitivo e 
valorativo” (Telles, 1998, p. 42). 
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da destituição”, ao destrinchar as relações entre “cidadania, 
civilidade e civismo”(Telles, 2001, pp. 62-78), muito embora 
a discussão se volte de forma mais enfática para os dois últi-
mos termos, é possível encontrar uma concepção análoga a 
de cidadania entendida como 

“prática que faz apelo a valores publicamente reconhecidos 
e que aposta na existência de uma ordem legal capaz de 
garantir as reciprocidades que a noção de igualdade supõe” 
(Telles, 2001, p. 77). 

Nesta breve definição, a intenção da autora parece estar 
voltada para as defasagens entre o “Brasil real” e o “Brasil 
legal”, em meio às quais a própria cidadania poderia ser 
situada como instância de mediação civilizatória entre essas 
duas realidades.

Já em seu texto sobre as “difíceis relações” entre pobreza 
e democracia, em registro próximo ao de Paoli, Telles expli-
cita o laço entre o dilema social da cidadania e a “questão dos 
direitos”, ou da falta deles, e, por essa via, permite visualizar o 
otimismo do e no horizonte dos anos 1990. Diz ela: 

“se a pobreza é questão de direitos e conquista da cidadania, 
o que parece estar em jogo hoje é a possibilidade de que, nesse país, 
se dê a construção democrática de uma noção de bem público, de 
interesse público e de responsabilidade pública que tenham 
como medida os direitos de todos” (Telles, 1994, p. 226 – 
grifos nossos). 

Mais uma vez, a reflexão aparece estruturada pela polí-
tica como possibilidade real histórica e, de outro lado, por 
este dilema social, pela cidadania ativa e publicamente cons-
truída e conquistada. 

Como veremos a seguir as concepções de cidadania 
e de política – na acepção aqui descrita, respectivamente, 
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como construção/dilema e como possibilidade/conflito –, 
no bojo da “nossa contra-revolução”, para usar os termos de 
Chico de Oliveira, “dançaram”.15

duas inflexões, uma “perplexidade” 
A despeito desse grupo de evidências histórico-políticas que 
compunham um horizonte democraticamente promissor 
para a realidade brasileira, o desenrolar histórico nacional 
e, sobretudo, internacional frustrou a expectativa de todo 
o grupo de intelectuais dentro do Cenedic e ao redor dele. 
Uma das primeiras referências textuais aos “limites” – que se 
tornaram, no decorrer da primeira década do século XXI, 
para estes autores, uma única e taxativa impossibilidade – 
da cidadania e, especialmente, da prática política pode ser 
encontrada em “Os Sentidos da democracia”, de Oliveira e 
Paoli (1999). Os termos pelos quais Paoli descreve a situa-
ção social brasileira deixam claro que não se tratava mais de 
falar em política como possibilidade de construção demo-
crático-hegemônica: a “inevitável privatização”, as “misé-
rias do presente”, a “expansão mundializada do capital”, o 
“silenciamento da política”, são todos índices que atestam 
uma mudança ocorrida e aprofundada na década de 1990 
– aquela mesma que, na esteira dos anos 1980, prometeu 
algum dia a possibilidade (sempre “incerta” e “instável”) de 
construção cidadã. 

Este tom pode ser também encontrado em “A Cidade 
e o trabalho”, de Telles (2001). Em linhas gerais, a refle-
xão aponta para a ideia de que o “poder estruturante do 
Estado”, devido à “economia globalizada” e suas exigências 
de “reestruturação produtiva”, não dava conta de questões 
sociais como a pobreza, conseguindo, no máximo, fazer 
uma “gestão pragmática” com “programas sociais compen-

15 Veja Oliveira (2006, p. 274).
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satórios”. Aqui, é notória a mudança ocorrida no tom da 
abordagem, pois, diferentemente de antes,16

 
“o fato é que estamos face a um debate público em grande 
parte tomado por uma espécie de afirmação ritualística ou 
protocolar da exigência ética da cidadania” (Telles, 2001, 
p. 34). 

O que aparece a partir do fim da década de 1990 é 
uma “perplexidade”, termo de Paoli (1999, p. 10), tanto 
mais desencantada quanto mais profunda. Então reunidos 
em função de um seminário internacional que marcaria a 
primeira formação institucional do Cenedic, os autores, tal 
como sintetiza Paoli, estavam perplexos com “uma forma de 
poder moderno que parece desistir” de 

“um mundo comum referenciado a parâmetros cidadãos, 
dentro dos quais se desenhavam os caminhos do conflito, 
das negociações, dos horizontes futuros” (1999, p. 10). 

Note-se, entretanto, que se o tom da abordagem pare-
ce pessimista, se comparado ao otimismo de boa parte da 
década de 1990, ele é radicalizado após as reflexões de O 
Ornitorrinco, e, posteriormente, como que se cristaliza em 
“A era da indeterminação”. No detalhe: ao fim da década 
passada ainda era possível, mesmo dentro de um discurso 
notadamente marcado pelo seu tom desiludido, pensar e 
falar em “alternativas” “para recuperar os direitos de uma 
cidadania que, reinventando a si própria pela discordân-
cia e pela sua própria recriação, possa reinventar novos 
caminhos da construção democrática” (Paoli, 1999, p. 10). 

16 Esse “antes”, como tentei demonstrar, tinha decididamente outro “horizonte”: 
“É nesse horizonte de problemas que a questão da pobreza atual se coloca como 
problema propriamente político de invenção e pactuação das regras da vida so-
cial” (Telles, 1994, p. 229).
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Havia, pois, espaço para um “resgate”, uma “reinvenção”, 
cujo espaço de realização possível ainda era aquele da polí-
tica dissensual, discordante, dissonante. O lugar ocupado 
pelo “conflito”, por exemplo, era ainda um parâmetro de 
discussão: 

“[O] título do seminário [do Cenedic] foi um convite para 
os autores refletirem sobre os processos atuais de construção 
de uma economia mundializada e o conflito que é travado, 
em seu interior, pelo sentido da democracia”(Paoli, 1999, 
pp. 10-11). 

Paulatinamente, no entanto, esse espaço possível da 
política de acepção gramsci-rancieriana fica cada vez mais 
esvaziado, desmontado, desativado, para tornar-se, então, 
francamente impossível. Neste sentido, cabe notar que o 
esforço de elencar categorias e adjetivos de natureza geral-
mente negativa para dar conta da complexidade sociopolí-
tica brasileira, não apenas permeia e articula as diferentes 
posições daquele conjunto de intelectuais, como também 
tem sua expressão mais evidente na recente produção de 
Telles. 

Nos primeiros textos de Telles, já marcados pela infle-
xão e pela “perplexidade”, aparece a ideia de “uma dificul-
dade [...] na construção de parâmetros críticos para orde-
nar a descrição e problematização da situação social brasilei-
ra” (2001, p. 35). Todavia, em pouco tempo, a “construção 
de parâmetros” deixa de ser uma “dificuldade” para, então, 
francamente perder seu sentido:17

17 São vários os textos, entre 2001 e 2007, nos quais Telles repete de diferentes 
formas, mas sempre com ênfase notória, tal perda de sentido, a saber, a incapaci-
dade cognitiva e categorial para (não mais) explicar as transformações sociais. Tal 
incapacidade, entretanto, é generalizada e levada pela autora a um ponto taxativo: 
“já é lugar comum dizer que nossas teorias e categorias de análise não dão conta 
das novas realidades” (Telles, 2007b, p. 504).

10004-LN78_meio_af5a.indd   274 4/29/10   3:52:58 PM



275

José Szwako

Lua Nova, São Paulo, 78: 251-303, 2009

“[As] noções de leis, direitos, cidadania e espaço público 
foram esvaziadas de sua potência crítica. Melhor dizendo: 
foi esvaziado o espaço conceitual em que essas noções se 
compunham [...]. Desativado (ou deslocado?) o plano da 
consistência em que essas noções circulavam e fincavam 
pontos de referência, elas [as noções] ficam desprovidas da 
potência de se confrontar com uma realidade que escapa 
e transborda por todos os lados. Ficam girando no vazio” 
(Telles, 2007a, pp. 201-202 – grifos nossos). 

Esse conjunto de passagens permite entrever duas infle-
xões: no plano propriamente analítico, a exemplo do “uso 
ritualístico” da cidadania e dos direitos, as noções (todas elas?) 
já não são mais dotadas de “potência crítica” e tampouco dão 
conta das “realidades em mutação” - expressão de Telles. 
Como veremos ao final do texto, subjaz à inflexão interna ao 
sentido das noções elaboradas e empregadas pelos autores do 
Cenedic uma concepção de política cujo referencial teórico-
normativo pode ser precisamente designado por concepção 
da “não Política”. Em plano externo, transcorre aguda infle-
xão na própria realidade histórica que agora parece “esca-
par e transbordar” de forma ininteligível e, principalmente, 
inelutável. Quer dizer, o tom dado externamente pela mun-
dialização do capital tem efeitos diretos sobre as orientações 
socioeconômicas assumidas pela democracia brasileira ao fim 
e após a década de 1990. Apesar da divisão interno-externo 
ter apenas um fim didático, a visualização do duplo nível de 
tais inflexões permite melhor destrinchar as bases do cenário 
que em dado momento ruiu e, por isso mesmo, causou tama-
nha “perplexidade” neste grupo de autores. É desse cenário 
em ruínas que trata em grandes linhas o próximo tópico. 

em cena, neoliberalismo e a “dominação globalizada”
Para boa parte dos autores do Cenedic, falar da recente 
transformação das questões sociais significa falar das trans-
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formações ocorridas no mundo do trabalho e dos novos 
arranjos da esfera produtiva. Neste sentido, já na primeira 
metade da década de 1990, Telles observava que 

“[a] reestruturação industrial, as mudanças no padrão 
tecnológico, as transformações na composição do mercado 
e as tendências já visíveis de flexibilização e precarização do 
trabalho redefinem a questão social” (Telles, 1994, p. 230).

Essas “tendências já visíveis” configuram as bases de 
um cenário no qual o tom predominante nas políticas de 
Estado e nas novas formas de organização do trabalho foi 
dado pelos “ajustes” neoliberais, suas práticas e projetos, e 
pela “mundialização do capital”, termo de Chesnais, equi-
vocadamente denominada globalização. No âmbito das 
orientações políticas neoliberais, o governo FHC “aprofun-
dou, num grau insuspeitado, o desmanche iniciado [por 
Collor]” (Oliveira, 2003a, p. 202). Grosso modo, três pro-
cessos paralelos e correlacionados redesenharam durante 
os anos 1990 o jogo de linhas de força e a configuração mais 
ampla nos quais se relacionavam e disputavam diferentes 
instituições e atores brasileiros: i) privatização, entendida 
como processo de desestatização e/ou retirada de empresas 
e serviços públicos nacionais; ii) desregulamentação jurídi-
ca e também cotidiana do trabalho; e, por fim, iii) a abertu-
ra ampla e irresponsável ao capital estrangeiro.18 Somado a 
esse tripé, operam outros processos no bojo da “mundiali-
zação do capital”, que, a exemplo da digitalização, da mole-
cularização e da financeirização do capitalismo, mais uma 

18 Para esboçar de forma muito sucinta esse cenário me utilizo do arcabouço de 
Oliveira 1999, 2003. Em tempo, cabe notar que “Política numa era de indetermi-
nação: opacidade e reencantamento” foi primeiramente publicado em “Repúbli-
ca, liberalismo e cidadania”, de 2003. Algo modificado, sempre e cada vez mais 
desencantado, este texto foi republicado com o título “A dominação globalizada” 
em 2006 e abre a organização de “A era da indeterminação”, de 2007. 
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vez colocam em desvantagem a posição do Brasil na divisão 
internacional do trabalho e na concorrência globalizada. 

Embora a sucinta descrição desse tripé neoliberal não 
dê conta da complexidade dos processos socioeconômicos 
transcorridos nos anos 1990, ela permite situar, ainda que 
em grandes linhas, as bases do cenário “desmanchado” e 
desencantador da aposta nas “invenções democráticas” da 
década anterior. Voltando à produção de Telles e de Paoli, é 
possível afirmar que o par privatização/desregulamentação 
foi aquele cujos efeitos sobre a luta em torno da produção 
de direitos e de cidadania foram diagnosticados como mais 
perversos e graves. 

Como observado anteriormente, Telles problematiza 
em “A Cidade e o trabalho” a incapacidade e a retirada do 
Estado no sentido de regular e de regulamentar as condi-
ções de vida urbana (no duplo sentido do adjetivo “urba-
no”) e os padrões de sociabilidade. Em um contexto marca-
do pelo ataque neoliberal à (suposta) ineficiência e disfun-
cionalidade estatal, 

“[o] Estado deixa de ser referência ou o agente de um 
projeto de integração nacional que, mito ou realidade, fazia 
a associação entre interesses nacionais, empresas estatais e 
serviços públicos”(2001, p. 36). 

Portanto, em face do discurso insidioso que defende 
a “desnecessidade do público” e que trata a pobreza e os 
“excluídos” como “problema técnico”, a crítica de Telles 
desvela de forma contundente a base discursiva do projeto 
neoliberal e sua versão mercadológica de modernidade. 

Também Paoli aponta para este sentido em sua reflexão 
acerca das relações entre cidadania e “solidariedade social 
empresarial”(2002, p. 379). Para além do ataque, sempre crí-
tico e necessário, aos laços entre “autodesresponsabilização 
estatal”, “filantropização da cidadania” e “descontratualiza-
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ção do social”, a autora sublinha que as iniciativas “sociais” 
do empresariado encerram “potencial inovador” e “podem 
ser uma experiência social e humanitária relevante diante 
das prementes necessidades e carências da população pobre 
brasileira”; se tais iniciativas podem ser “relevantes”, elas não 
podem, contudo, prescindir das “ambiguidades e ambiva-
lências” constitutivas de sua relação seja com o Estado, seja 
com seus trabalhadores, seja ainda com os projetos políticos 
a elas concorrentes (Paoli, 2002, pp. 404-414). É nesse jogo 
de relações que a análise de Paoli permite vislumbrar o cam-
po “do social” no qual o empresariado disputa legitimidade, 
bem como a significação sociológica “ambígua”19 das “ações 
sociais empresariais” atualizadoras de significados despoliti-
zados e despolitizantes de cidadania.

Desnecessário dizer que o jogo de relações a respeito do 
qual Paoli trata está definitivamente atravessado pelo “tota-
litarismo neoliberal” de que nos fala, em outro momento, 
Chico de Oliveira.20 A referência a essas reflexões de Telles 
e de Paoli serve para lembrar que a compreensão da luta 
contemporânea, por exemplo, em torno da cidadania passa 
pela compreensão daquele tripé mundialmente operante. 
Serve, além disso, para mostrar como discurso e agenda 
neoliberais tiveram efeitos inegáveis e perversos sobre a vida 
pública brasileira e sobre os sentidos de sua democracia. 
Seguramente, não está no escopo deste texto verificar como 
ou em que medida tal projeto concorreu com ou suprimiu 
projetos alternativos (projetos contra-hegemônicos, diria 
Paoli) de sociedade, de cidadania, de política... Proponho, 
no entanto, como conclusão, defender a ideia de que a pro-

19 Vale sublinhar que Paoli, utilizando-se também dessa ideia de “ambiguidade”, 
faz a leitura do papel político dos direitos trabalhistas na era Vargas. Diz ela: “[A] 
natureza ambígua dos direitos promovidos pelo Estado [varguista] [...] mostra 
uma experiência política de integração social cujo espaço é feito de práticas múl-
tiplas, que continuam vivas apesar de o espetáculo estatal ter aparecido como ato único” 
(Paoli, 1989, p. 6 – grifos nossos). 
20 Veja Oliveira (1999).
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gramática neoliberal não operou de forma exclusiva no sen-
tido de desencantar a aposta dos intelectuais do Cenedic 
nas capacidades civilizadoras dos 1990. Essa hipótese ganha 
tanto mais sentido se nos voltarmos àquela inflexão analíti-
ca da qual falávamos antes, bem como à concepção de “não 
política” a ela subjacente.

recusa, “ilusão” e negação: da aposta à perplexidade
Antes de prosseguir, um retrospecto: afirmei, primeiramen-
te, que o debate acadêmico a respeito dos rumos da demo-
cratização brasileira teve na performance dos movimentos 
sociais, novos e velhos, uma de suas principais referências. A 
qualificação político-normativa da tal performance variava de 
acordo com a postura interpretativa bastante ligada ao nível 
político-ideológico do ou da intérprete. Além disso, a inter-
pretação do significado social (mais, ou menos, amplo) dos 
movimentos no sentido assumido pela construção democrá-
tica variou em função da concepção de “política” subjacente 
às diversas e divergentes posturas interpretativas. Partindo 
daí, vimos como as reflexões de Oliveira, Paoli e Telles tra-
zem marcas intertextuais, implícitas ou explícitas, que dão 
acesso a noções de “política” e de “cidadania”. 

Expressos através de noções como “antagonismo con-
vergente” e “nova contratualidade”, conflitualidade e inter-
locução apareceram então como os principais índices na 
conformação daquilo que esses textos designavam como 
prática e espaço da política – aquele “campo de práticas 
legítimas de invenção, conflito e negociação”. Em certa 
medida, ao considerarmos sua orientação ideológica e de 
seus interlocutores mais próximos, dizer que elas enfatiza-
vam a “legitimidade do conflito” se torna algo óbvio. O que 
o conjunto de textos permitiu entrever, isso sim, foi uma 
quase confusão, uma espécie de não divisão, entre suas 
constatações empíricas e a aposta feita nessas mesmas cons-
tatações. Os exemplos fornecidos e analisados se mostraram 
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permeados por um misto de verificação e aposta, orientado 
pela possibilidade histórica de construção democrático-he-
gemônica no Brasil e por seus dilemas, tal como a cidada-
nia, “a serem” construídos, explicitados, negociados. Assim, 
até meados dos anos 1990, a produção teórica desse grupo 
de intelectuais veicula um otimismo cujas raízes podem ser 
situadas nas várias experiências nas quais os conflitos de 
interesses ganhavam expressão pública, e, como veremos ao 
final do texto, na oposição em relação àquelas posturas que 
viam a ênfase teórica nas formas e expressões populares de 
associativismo como mero “basismo”, 

A partir de “Os Sentidos da democracia”, de 1999, uma 
inflexão aguda e perplexa passa a operar no tom da aborda-
gem e nas categorias utilizadas para descrever as “mutações” 
em curso – apenas para descrever, diga-se de passagem, 
sem precisar ou pretender explicar, dado que (“já é lugar 
comum dizer”)21 as categorias não davam mais conta dessa 
novíssima realidade. No turbilhão das transformações mais 
amplas pelas quais passou o Brasil durante a década de des-
manche neoliberal, ocorreu uma guinada que sintetiza aque-
la “perplexidade” e, indiretamente, leva a uma dupla recusa, 
sociológica e utópica, particularmente mais clara na orienta-
ção assumida pelo último projeto intelectual de Telles.

“Pois bem, vinte anos depois”, nos diz esta autora, “ao que 
parece, no lugar de Claude Lefort, é Giorgio Agambem [...] 
que parece dar a pauta e acusar a virada dos tempos [...]. 
Estado de exceção e vida nua são noções que compõem 
um espaço conceitual que circunscreve outra ordem de 
problemas” (2007a, p. 200).22 

21 Segundo Telles (2007b, p. 504).
22 E prossegue ela: “Entre Claude Lefort e Giorgio Agambem há mais do que ven-
tos mutantes dos modismos intelectuais. Há de se refletir sobre o que se passa 
entre os dois registros [...]. A discussão poderia ir longe, mas isso ficará para um 
outro momento. [...] Pois, entre um e outro, quer dizer, nos vinte anos que sepa-
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Diria, antes, que no lugar da aposta é a perplexidade 
que parece dar a pauta. Aliás, nessa “virada dos tempos”, fica 
difícil falar até mesmo em “pauta” porque, junto da demis-
são das categorias que tentavam explicar o real, que agora 
escapa, escorrega, foge e transborda, também os “quadros de 
referências” e os horizontes são limitados, estão encolhidos:

“Se antes as questões urbanas eram definidas sob a 
perspectiva (e promessa) do progresso, da mudança social 
e desenvolvimento (anos 60/70) e, depois, da construção 
democrática e dos direitos sociais como cifra de uma 
modernidade pretendida como projeto (anos 80), agora 
os horizontes estão mais encolhidos, o debate em grande 
parte é conjugado no presente imediato das urgências do 
momento [...]” (Telles e Cabanes, 2006, p. 14).23

Bastante marcado por aquele desencanto teórico-políti-
co, o projeto intelectual de “Nas tramas da cidade” explora 
uma série de crises e de deslocamentos justapostos: crise da 
organização e distribuição do espaço urbano, de violência 
e de sociabilidades nesse espaço e, em especial, a crise na 
capacidade cognitivo-explicativa de dar conta dele. Uma 
das primeiras menções à crise no quadro de referências já 
estava presente em “A Cidade e o trabalho”. Ali, “impreci-
são” e “indefinição” parecem ocupar a base da “fragilidade 
de referências”. Paulatinamente, “dificuldade” e “fragilida-
de” analíticas foram substituídas pelo exercício da “etnogra-
fia experimental”. Perante essa novíssima realidade urbana 
e suas crises, ocorre um redirecionamento da perspectiva 

ram dois registros de debate, as noções de leis, direitos, cidadania e espaço públi-
co foram esvaziadas de sua potência crítica” (Telles, 2007a, p. 201).
23 E prosseguem: “[...], os problemas urbanos tendem a deslizar e a se confundir 
com a gestão urbana e a pesquisa social parece em grande parte pautada pelos im-
perativos de um pragmatismo gestionário das políticas sociais voltadas às versões 
brasileiras dos ‘quartiers difficiles’” (Telles e Cabanes, 2006, p. 14).
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de análise, voltada agora para o micro e é sob a influência 
desse exercício, no qual Telles vê um “parâmetro descriti-
vo”, que suas reflexões apresentam o nível microscópico do 
“jogo” “de crispações”, “de pulsações”, da “vida nua” e suas 
“tramas”, dessa “zona de sombra”. Dito de outra forma, 

“é justamente nessas tramas da cidade que se aloja a 
complicação atual e que será preciso, por isso mesmo, 
auscultar. É nessas tramas que os lances da vida são jogados” 
(Telles e Cabanes, 2006, p. 16). 

Enfim, no registro experimental, resta tecer de forma 
etnográfica os fios crus e violentos dessa trama, tal e qual. A 
opção por essa renovação na orientação metodológica não car-
rega em si mesma as máculas que podem ser ou não atribuídas 
ao método etnográfico. Mais importante que o próprio méto-
do, contudo, é a justificativa acionada para sua utilização: 

“[o] que antes foi dito sobre a cidade e seus problemas, 
a ‘questão urbana’, parece ter sido esvaziado de sua 
capacidade descritiva e potência crítica em um mundo que 
fez revirar de alto a baixo o solo social das questões então 
em debate” (Telles e Cabanes, 2006, p. 13). 

Na perspectiva defendida pela autora, trata-se de

“reter a cidade como plano de referência supõe uma 
estratégia descritiva que escapa aos termos correntes do 
debate atual, em grande medida polarizado entre a ênfase 
nos dispositivos transnacionais do assim chamado crime 
organizado, de um lado, e, de outro, a discussão do que se 
convencionou chamar de populações em situação de risco 
social [...]. Entre um e outro, entre fatos e ficções nessas 
duas pontas do debate atual, há toda uma trama urbana que 
resta a conhecer” (Telles e Hirata, 2007, p. 176) 
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É possível relacionar a “estratégia descritiva” de Telles 
àquilo que Roberto Schwarz denominou de “atualismo”,24 isto 
é, “o privilégio definitório do presente”, sorte de “totalização 
provisória e heurística a qual se pretende ligada ao curso efeti-
vo das coisas” (Schwarz, p. 16) Entretanto, na medida em que 
se volta para a história minúscula das microcenas, e porquanto 
permanece colada “ao curso efetivo” da “trama urbana”, o atu-
alismo de tal estratégia veicula um tipo de recusa sociológica, 
no sentido de que ela evita explicitar a forma pela qual a “tra-
ma” microscopicamente descrita se insere no quadro social 
mais amplo dentro do qual ela ganha ou mesmo, se for o caso, 
perde sentido. Quer dizer, para falar em tom estadunidense,25 
sua descrição não logra explicitar o link micromacrossocial 
na sua dialética mesma, nas contradições, ambiguidades e 
tensões inerentes a essa relação. “Nada além do aqui e ago-
ra”, nos termos de Adorno; uma vez restrita à atualidade das 
“urgências (empiricamente constatadas e descritas) da vida 
cotidiana”, a análise desenvolvida sobre as “tramas da cidade” 
não explica as formas pelas quais as cenas do microcenário 
reproduzem, redefinem o macro ou (porque não?) resistem a 
ele.26 O “atua lismo” e a urgência de incivilidade da cidade se 
travestiram, em teoria, de urgência empirista.

24 Por meio desse termo, Roberto Schwarz faz, em seu “Prefácio com perguntas”, 
um elogio a Chico de Oliveira. “O atualismo reflete uma exigência teórica, bem 
como a aspiração à efetividade do pensamento, como parte de sua dignidade mo-
derna” (Schwarz, 2003, p. 16).
25 Veja Alexander (1987).
26 Adorno mostra de forma contundente a aporia própria ao empirismo que, a des-
peito de sua disposição eminentemente descritiva e, paradoxalmente, por conta 
dela, “elimina a experiência”. Diz ele: “[o] conceito de fato que já foi discutido 
em diversas ocasiões e que é idolatrado pela Sociologia vigente tem entre uma de 
suas características a de ser representado propriamente como atemporal, como 
momento presente pontual. Quando eu afirmava que o empirismo vigente de 
modo paradoxal eliminava a experiência, então – se quiserem – aqui encontramos 
a razão disso, na medida em que essa característica pontual, esse ‘isso é o caso’ que 
abstrai de sua historicidade particular, de suas implicações históricas e converte 
o resultado de um vir-a-ser em um ‘ser-deste-modo-e-não-de-outro’ absoluto. [...] 
O que não é nada além de ser ‘aqui e agora’, endurece ou solidifica justamente 
mediante essa fixação no instante” (Adorno, 2008, pp. 334-335 – grifos nossos). 
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Vista de outro ângulo, paralela à denegação de expli-
cação, corre a recusa ou demissão utópica. Isso se expres-
sa especialmente por meio da ideia de que as recentes e 
violentas transformações sociourbanas teriam solapado o 
“solo” conceitual e categorial disponível para interpretá-las. 
Quanto a esse último ponto, apresento a incisiva crítica de 
Maria Célia Paoli a Anthony Giddens, principal ideólogo da 
chamada “terceira via”: 

“como acontece em toda tentativa política de romper com 
heranças passadas, a tentativa intelectual de ignorá-las só 
pode passar pela sinonimização abstrata do novo com o 
puro tempo presente” (2002, p. 383). 

Em diferentes e reiterados momentos, aparece a defesa 
da ideia segundo a qual “[seria] quase trivial dizer que está 
tudo muito alterado em relação às décadas anteriores” (Tel-
les e Cabanes, 2006, p. 13). Mesmo se endossarmos a ideia 
segundo a qual “tudo”, já e agora, está “muito alterado”, para 
onde quer apontar tal ideia, qual é, enfim, seu sentido? A 
“dominação globalizada” e a desestruturação por ela impeli-
da são inapeláveis, incontornáveis? Paradoxalmente, resposta 
possível a tais questões pode ser vista em um belo diagnóstico 
de Chico de Oliveira: àqueles processos, até fins dos 1990, 
existiam alternativas. “A inevitabilidade... Qual era o lema do 
Collor, por exemplo?” – nos lembra Oliveira (2000, p. 24) – 
“[...] era muito parecido com o do Pedro Mallan, o lema do 
Collor era “vencer ou vencer”. [...] É como se diz hoje: “não 
há alternativa”. Como “não há alternativa?”. Apropriando- 
-me de Oliveira, diria que a “estratégia descritiva”, porquanto 
categorialmente solapada e, ao mesmo tempo, assentada em 
registro teórico-metodológico cujo pressuposto fixa o presen-
te sob a rubrica do “nada além de ser aqui e agora”, desco-
lando-o de qualquer passado histórico ou teórico, leva quase 
que diretamente a uma espécie de “inevitabilidade”. 
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Ou seja, na medida em que defende e generaliza o parti 
pris segundo o qual

“[o] que está em pauta nos tempos que correm é a 
inviabilidade de nos fixarmos nos termos como até agora 
lidamos com as coisas do mundo” (Telles, 2007a, p. 200), 

esse tipo de postura interpretativa abre mão de qual-
quer potencial categorial ou normativo para pensar o 
“mundo das coisas”, restando-lhe então os “fios da trama” e 
ficando refém de um empirismo de cunho microscópico. Se 
esses “fios” lhe apresentam a pura e crua violência concre-
ta, cabe apenas e inevitavelmente descrevê-la. Desta forma, 
embora ganhe em riqueza e densidade de dados, lucro que 
de forma alguma pode ser subestimado, tal postura encer-
ra também um tipo de recusa utópica. Como corolário da 
recusa sociológica, o afastamento com relação a qualquer 
horizonte utópico aproxima a perspectiva “perplexa” de 
um consagrado mote neoliberal:27 “não há alternativas”, ou 
pior, “não há o que discutir” (Paoli, 1999, p. 10). No deta-
lhe: trata-se de uma postura ambivalente, dado que, por um 
lado, devido a seu caráter etnográfico e experimental, ela 
ganha ao desmistificar rótulos tais como “os excluídos” ou 
“a pobreza”, distribuídos e consagrados pelo senso comum 
acadêmico, e que têm pouco a dizer a respeito das atuais 
realidades urbanas. Por outro, no entanto, tal postura ope-
ra a partir de uma dupla recusa, utópica e sociológica, esta 
como que justificando metodologicamente aquela e autori-
zando a desutopização da perspectiva, que, como vimos, só 
pode apontar para o inapelável. Ora, se a demissão de uma 
perspectiva normativamente orientada tem sua justifica-
ção teórico-metodológica, isso não significa que essa dupla 

27 Novamente, me aproprio da elaboração de Paoli, que diz: “[O] mote liberal é, 
exatamente, a insistência na frase ‘não há alternativas’” (1999, p. 15).
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recusa esteja desprovida de seu próprio enraizamento – ela 
fala a partir de algum lugar. Esse lugar nós procuraremos na 
dissecação da concepção negativa de política hoje corrente 
no Cenedic e, por fim, na forma atualizada e assumida pelo 
debate herdado dos anos 1980, a partir de quando aquela 
aposta foi gestada, parida e, mais recentemente, morta.

Três epitáfios para um obituário: “A pobreza e a sua supe-
ração eram a nossa chance histórica!”, exclama Schwarz (2003, 
p. 19 – grifos no original). 

“Faltou vontade para aproveitar a ‘riqueza da iniquidade’ 
de ser periferia, em benefício de um projeto de nação”; e 
prossegue Laymert Garcia dos Santos, “[o] ornitorrinco que 
é o Brasil apresenta-se, portanto, como uma evolução sem 
saída” (Santos, 2007, pp. 301-302).

E, por fim, no luto da utopia, 

“[o debate dos anos 1980] mobilizava a imaginação crítica 
na aposta de que seria possível superar as mazelas da 
sociedade e trazer as maiorias [...] ao universo da cidadania 
ampliada [...]. Pois bem, essa aposta foi perdida. Ao menos, 
foram desestabilizados os termos em que foi formulada” 
(Telles, 2006a, p. 41). 

Bastante ligada ao diagnóstico de Schwarz, Telles se 
questiona se a década de 1980 teria visto o último capítulo 
de um debate que girava em torno de noções como “supera-
ção” e “aspirações à modernidade”. Tal como Laymert dos 
Santos, essa autora se utiliza da imagem d’O Ornitorrinco de 
Chico de Oliveira para 

“descrever o país: um monstrengo feito de pedaços 
desconjuntados, diferenças, defasagens, descompassos, 
desigualdades, que, não sendo mais atravessados por uma 
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virtualidade de futuro, não mais articulados por uma 
‘dialética dos contrários’, ficam onde estão, um neoatraso, 
[...], fatos irrevogáveis de nossa realidade, sem solução 
e sem superação possível no cenário do capitalismo 
globalizado [...]” (Telles, 2006a, pp. 41-42). 

Nesse cenário “sem saída” e “sem solução” não é de 
espantar que uma noção como a de cidadania, cujo potencial 
teórico-político segundo os teóricos do Cenedic teria morri-
do em algum momento da década de 1990, tenha assumido 
a função pretérita de falar do passado e daquilo que ele não 
foi. Por outro lado, entretanto, espanta a concepção de polí-
tica que, especialmente após a publicação d’O Ornitorrinco, 
passou a ser a base mesma da crítica “perplexa”. As catego-
rias em torno das quais se estruturam a versão desencanta-
da de política são várias: “trabalho sem formas”, “Estado ad 
hoc”, “exceção permanente”, “destruição da política”, “neo-
atraso”, “anulação do dissenso”, “ação anticomunicativa”, 
“antipolítica” – a lista é longa. Obviamente, já não se trata 
mais daquela noção conflituosa e dissensual, historicamente 
possível de política. Na direção precisamente oposta, a críti-
ca desses autores aponta para a própria impossibilidade de 
sua prática, aponta para a “não política”. Impossível que é, 
ela opera só e soberana pela sua negatividade: no contexto 
pós-1990, “o terreno do conflito foi modificado e, por isso, 
não há ‘política’, [há] apenas ‘polícia’ representada nos pro-
gramas dos partidos” (Oliveira, 2003a, p. 212).28 Desempe-
nhando a um só tempo função normativa e de pressuposto 
argumentativo, essa concepção negativa de política atravessa 
e alinha todas as reflexões cristalizadas em “A era da inde-
terminação”. Os exemplos empíricos variam, a constatação 
permanece: em face da administração e da despolitização 

28 Este trecho leva tom ainda mais desencantado em versão posterior: “não pode 
haver política, nem polícia: há apenas administração” (Oliveira, 2006, p. 276 – grifos 
no original).
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vencedoras, não há resistência, ambiguidade e tampouco 
contradição – no limite, tudo se passa como se não houvesse 
mais história. O que o modelo neoliberal de natureza tota-
litária produziu foi um sistema-monstro: “é uma dominação 
que se faz pelo terror, diretamente, sem mediações. É uma 
dominação sem política” (Oliveira, 2006, p. 287). O que 
a crítica perplexa quer fazer ver é a morte da política, sua 
substituição pela administração e pelas técnicas de gestão. 

Recorrendo a Laymert Garcia dos Santos, um dos mais 
presentes interlocutores do Cenedic, poderíamos dizer que, 
mesmo nesse cenário domesticado, administrado e desman-
chado, há um espaço mínimo para a política, diz ele: 

“[o] texto que anuncia a era da indeterminação não a 
considera a era do fim do conflito. Na intransparência, na 
opacidade, há luta” (Santos, 2007, p. 296). 

O próprio subtítulo do texto de Francisco de Oliveira 
assim indica – “opacidade e reencantamento”:

“A indeterminação, não significa o estancamento das 
experimentações inventivas; quer dizer apenas que elas ainda 
não cristalizaram o campo de conflitos dentro do qual os 
atores devem se movimentar doravante” (Oliveira, 2007, p.43). 

Em uma intrincada dialética, o reencanto da crítica 
desencantada se escora em “fatos” ou “raros momentos” 
fundamentalmente mediados por um “não mais e não 
ainda”,29 por um “talvez”: 

“Mas talvez, na singularidade conflituosa deste país, certos 
fatos apontem para algumas brechas significativas em relação 
à aceitação deste mundo gerido e incerto, e que aparecem 

29 Veja Paoli (2006). 
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em todos os casos citados neste texto. Os trabalhadores 
domesticados pela inédita racionalidade prática fabril 
fizeram greve que, no momento, ressuscitaram a crítica. [...] 
Um jovem entrevistado, preso entre a carência e a polícia, 
encontrou nas letras do hip hop uma identidade crítica, 
narrando sua história nesse mesmo ritmo. [...] Talvez se possa 
pensar, para esses sinais contingentes de busca de sentido, [...] 
o pequeno espaço intemporal no próprio âmago do tempo, 
em que o pensamento, a recordação e a antecipação salvam 
da ruína do tempo e constituem os raros momentos abertos 
para a possibilidade da política” (Paoli, 2007, p. 256).

Ainda que esses raros reencantamentos sejam passíveis 
de reconhecimento, o quadro teórico-normativo que dá 
inteligibilidade a eles é, relativamente ao estatuto da políti-
ca, basicamente negativo: o chamado “desmanche” é antes 
de tudo o desmanche da política, e suas extrapolação e in-
determinação são econômicas. 

“Não há volta. A economia domina inteiramente a política 
– e essa parece ser a contra-revolução do nosso tempo” 
(Santos, 2007, p. 311). 
“Na base da tecnocratização do governo, há o fato de a 
política ter sido engolida pela economia” (Paoli, 2007,  
p. 246). 

Indireta e consequentemente, 

“[a] possibilidade mesma de constituição de sujeitos 
políticos foi erodida em suas bases” (Telles, 2006b, p. 186). 

É fundamental não se enganar quanto ao ponto aqui em 
questão: a complexidade da crítica dos sociólogos do Cene-
dic prescinde de qualquer determinismo, seja ele infraestru-
tural ou tecnológico. Levar a discussão a termos de um deba-
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te caro a diferentes tradições marxistas, não apenas geraria 
uma estéril batalha teórica, como também faria perder de 
vista a maior contribuição deste grupo de teóricos para o 
debate político brasileiro: agrupados ao redor das reflexões 
de Chico de Oliveira, a crítica perplexa nos mostra as formas 
insidiosas através das quais a privatização e o confinamento 
do público e, sobretudo, do conflito político-público, tanto 
se travestem sob o rótulo de “racionais”, “do Mercado” ou 
“do Terceiro Setor”, quanto forjam um mundo pretensamen-
te harmônico e reificado, cheio de “parcerias” e de “empre-
endedores”, repleto de “vencedores”, cuja força ideológica 
se traduz na adesão via senso comum aceito, incorporado e 
reproduzido. Essa naturalização insidiosa se dá no bojo de 
uma normalização democrática transcorrida junto da trans-
formação da morfologia internacional do capital e na con-
corrência com a internalização dos interesses e “ajustes” neo-
liberais. Bem entendida, essa crítica não se confunde com 
o clichê reinante e equívoco segundo o qual “o-econômico-
determina-o-político”; ao contrário, ela aponta para o fato de 
que, em tempos neoliberais, as relações e regulamentações 
políticas perdem força civilizatória e de decisão no enquadra-
mento de um processo econômico que se pretende autôno-
mo em relação àquelas formas de regulação, que se pretende 
Mercado tout court. Para entender os sentidos da democracia 
brasileira, essa crítica e a perversão que ela explicita não são 
desimportantes e tampouco podem ser desconsideradas. 

A questão é antes os limites impostos pelo enquadra-
mento no interior do qual essa crítica se desenrola. Esse 
enquadramento está como que contornado por duas ideias-
limite: desmanche e exceção. No intervalo entre essas duas 
noções, giram outras categorias que, em negativo, tentam 
dar conta da “virada dos tempos”. 

“[As] conexões que articulavam o ‘Estado e o urbano’, 
por exemplo, foram cortadas ou viradas pelo avesso sob a 
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lógica de um duplo desmanche, por cima e por baixo [...] 
O que antes era percebido como exceção [...] transforma-se 
em regra – as desigualdades abissais, a pobreza urbana, o 
‘trabalho sem forma’ [...], bem, tudo isso está aí para ficar” 
(Telles, 2006a, p. 42). 

Essa passagem sintetiza o tom hipercrítico de aborda-
gem hoje corrente no Cenedic e, de quebra, traz algumas 
das categorias e inspirações teóricas que acabam por absolu-
tizar tendências contemporaneamente dominantes e, indi-
retamente, por fixá-las em algo como um fim – como se isso 
fosse possível. Note: à crítica do neoliberalismo perverso 
sustentada por esses teóricos corresponde uma reconstru-
ção igualmente crítica: a reconstrução da experiência vivi-
da pelos sujeitos na era do desmanche. Exemplo brilhante 
dessa dupla tarefa está, a meu ver, na análise feita por Chico 
de Oliveira, em “Os sentidos da democracia”, a respeito das 
novas formas de subjetivação de dominantes e de domina-
dos relativamente à aparente, falsa e desmoralizante desne-
cessidade do público, levadas a cabo nos 1990. No entanto, 
a despeito da força de tal reconstrução, resta ainda algo. 
Se permanece satisfeita com isso, a crítica fica, por assim 
dizer, capenga, ela não chega a se completar. Isso porque 
no recalque do componente utópico se dá o encapsulamen-
to da crítica, que, embora seja capaz de lançar luz sobre as 
tendências e leis essenciais de nossa sociedade, não é capaz 
de ver que aí 

“também se encerram a possibilidade ou o potencial  
para que a sociedade cesse de ser a associação coercitiva 
em que nos encontramos e possa ser diferente” (Adorno, 
2008, p. 87). 

Ou seja, após ter descortinado a perversão neoliberal 
e o ego desfigurado por ela exigido e produzido, a postura 
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perplexa fica sem horizontes e, porquanto limitada a nega-
tividades categoriais múltiplas, cujas raízes vão de Benja-
min a Zizek a Agambem, pode até “mobilizar nos fenô-
menos o que fez que estes se tornaram aquilo em que se 
converteram”, mas não chega a “apreender [nesses fenô-
menos] uma outra possibilidade de vir-a-ser e converter-se 
em algo outro” (Adorno, 2008, pp. 336-337). Laymert dos 
Santos (2006) sintetiza: “o presente é duplamente excep-
cional”, nele se desenha um “horizonte puramente nega-
tivo”, precisamente quando o “povo queria ver o raiar de 
um novo dia”.

Se, nesses termos, o “novo” é nada menos que uma 
impossibilidade, poderíamos recorrer àquela passagem 
marcada por um pontencial “talvez” e procurar alguma for-
ma de luta ou raros reencantamentos. Isso, no entanto, não 
ajudaria muito, pois, ainda que seja possível ver nas letras 
do hip hop uma forma de resistência, o tom geral da orques-
tra cognitiva está mais próximo de um réquiem, que toca 
mais ao fundo, muito parecido com funk do tipo “...tá tudo 
dominado!”. Dados e fatos da concretude vivida não can-
sam de provar: tânatos, o que há hoje é violência e adminis-
tração da pobreza, anomia durkheimiana em estado puro. 
Em tempo de exceção e de pobreza funcional e funcionali-
zada, o Estado é dominado por uma classe ornitorrínquica 
e, no mundo vida, para os sobreviventes movimentos sociais 
e ONGs, fica o papel de “parceiros”, coadjuvantes da priva-
tização do público e da anulação do dissenso. Resta pouco 
e o pouco que resta, a começar pela própria metáfora do 
ornitorrinco, “um bicho que não é isso nem aquilo”, “este 
não-ser” (Schwarz, 2003, pp. 12 e 15), só pode ser explicado 
em negativo. É neste ritmo que rege o crítico: 

“é vertiginoso e inusitado o andamento das categorias: estão 
em formação, já perderam a atualidade, não vieram a ser, 
trocam de sentido, são alheias etc.” (Schwarz, 2003, p. 16). 
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Essa vontade de explicar o “Brasil” ou a realidade bra-
sileira pelas suas ausências, pelas suas privações, por aqui-
lo que não conseguimos ser, que já não somos e não sere-
mos, como notou Chauí, vem de longa data na história das 
interpretações de nossas indeterminações. Em nossa era, 
mais uma indeterminação: “do lado de cima, o vazio, e do 
lado de baixo, o desvio” (Chauí, 1978, p. 21 – grifos no ori-
ginal); e no meio (ou seja, nas arenas nas quais debatem e 
se debatem atores civis e estatais), nada ou, ao menos, nada 
que encerre virtualidades, contradições e potencialidades. 
Não se trata de negatividade determinada, cujo corolário 
é uma produtividade contraditória, se trata de uma nega-
tiva pura.30 Entre a exceção e o desmanche, e ao redor da 
política agora sepultada, circulam várias quasi categorias 
que podem entrar para um consagrado rol de ideias “como 
atraso, tardio, vazio, despreparo, imaturidade, importação 
de ideias, etc.” (Chauí, 1978, p. 25).

Como compreender a perplexidade dessa versão nega-
tiva e impossível de política? Responder tal questão torna-se 
ainda mais complexo uma vez considerado o tom predo-
minante pouco tempo antes nessa mesma posição de crí-
tica. Como entender uma postura que ora enfatiza a cons-
trução pública e conflituosa do consenso, ora enfatiza uma 
“hegemonia às avessas”?31 Como dialogam a ideia de que 
atualmente transcorre a “funcionalização da pobreza” e a 

30 Mesmo se lembrarmos que em Adorno, do ponto de vista da análise, a negação 
é a única postura digna do adjetivo “crítico”, nada permite que a análise seja ab-
solutizada pelas tendências dominantes, falsas e falsificantes, do mundo adminis-
trado. Dito de outra forma, a reificação do mundo não implica necessariamente a 
demissão da crítica, que pode explorar dialeticamente o par ilusão/potência. “Os 
sujeitos”, diz Adorno, “são hoje como se fossem momentos negativos [...]. Pode-
ríamos afirmar que, em sua conformação vigente, o sujeito é ambas as coisas: de 
um lado, ideologia, justamente porque ele não é decisivo e simplesmente porque 
sentir-se como sujeito nessa sociedade já é algo ilusório; de outro, contudo, ele é 
potencial, o único potencial por meio do qual essa sociedade pode se transformar, 
em que se acumula não só toda a negatividade do sistema, como também tudo o 
que aponta para além deste em sua forma vigente” (2008, pp. 341-342).
31 Veja Oliveira (2007b). 
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perspectiva anterior de que mesmo garantias formais são 
fundamentais?32 

A resposta oferecida para a compreensão do desen-
canto é inequívoca: “Desconhecer a tendência nova”, afir-
ma Roberto Schwarz, “ou [desconhecer] a data vencida de 
convicções que estão na praça seria uma ignorância”. Daí 
decorre em registro materialista que 

“[o] atualismo sem otimismo ou ilusões é uma posição 
complexa, profundamente real, base de uma consciência 
que não se mutila, ao mesmo tempo que é rigorosa” 
(Schwarz, 2003. pp. 16-17). 

O conjunto de reflexões de “A era da indeterminação” 
endossa a posição do crítico: a “virada dos tempos” ou o 
“trabalho de desmanche” desencantou a aposta dos e nos 
1990. 

Essa, contudo, é apenas uma meia resposta. Reconhe-
cer a orientação de fato perversa assumida pela “tendên-
cia nova”, isto é, pela democracia brasileira no contexto do 
capitalismo globalizado e da implementação do modelo 
neoliberal e, por essa via, indicá-la como única ou principal 
variável na produção do desencanto teórico-político, não 
responde inteiramente àquelas questões. Seguramente, não 
se trata de “desconhecer a data vencida das convicções”, tra-
ta-se, antes, de historicizar as próprias convicções e, nelas, 
o seu prazo de validade. Do contrário, bastaria dizer que as 
posturas dos anos 1990 seriam ou menos “profundamente 
reais” ou apenas ideologizadas e ilusórias. Ora, desde sua 
síntese paradigmática no fim dos 1980, na reflexão empre-

32 “Não fiquemos de novo com a velha história que dizia, durante a minha for-
mação de esquerda, que as garantias eram burguesas e, portanto, nada tinham 
a ver com os ideais de esquerda. As garantias são fundamentais. (Quem passou 
pelas prisões do Estado sabe a diferença entre garantias formais e não garantias 
formais.) Isso faz uma diferença enorme” (Oliveira, 1994b, p. 15).
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endida por Sader, a aposta dos intelectuais de esquerda 
democrática já continha sua autocrítica naquilo que ela 
poderia ser ou mesmo queria ser iludida: refiro-me menos à 
hoje célebre afirmação de Francisco Weffort sobre a neces-
sidade de se inventar uma sociedade civil, e mais à capaci-
dade reflexiva de Sader de lidar com os ataques dirigidos 
contra a promessa encerrada naqueles “novos personagens” 
e contra a aposta nesses mesmos atores. 

“[O] projeto político implícito nos movimentos sociais 
do fim da década de 1970 sofreu uma derrota. E é por isso 
mesmo que hoje suas promessas são vistas frequentemente como 
ilusões, mistificações, erros de avaliação. Mas a verdade é que 
toda representação passada contém ‘ilusões’, [...] [e ainda] 
que não tenhamos mais as ‘ilusões’ que tínhamos há 8 
anos, não podemos cancelar o fato de que efetivamente 
aqueles movimentos eram portadores daquelas promessas 
e tiveram aqueles significados enquanto possibilidades 
postas numa situação aberta.” (Sader, 1988, pp. 314-315 – 
grifos meus).

O diagnóstico da potencialidade encerrada naqueles 
“portadores” jamais se configurou como uma confusão 
impensada, quer dizer, em nenhum momento, diferente-
mente do que afirmou F. Cardoso (1993), a assim rotula-
da postura “basista” foi “cega”. Bem entendida, a aposta de 
construção político-hegemônica não foi mera “ilusão” ou 
meramente “ideológica”. Essa passagem de Sader dá uma 
incômoda, e atualmente bastante necessária, sensação de 
déjà vu: ontem, da mesmíssima forma que hoje, o projeto 
dos movimentos sociais sofreu uma derrota, mais uma – e 
dizer isso, de fato, se tornou lugar comum.33 Como postura 

33 O mais recente obituário dos movimentos sociais – porque supostamente e total-
mente cooptados, é claro – pode ser visto na Folha de S.Paulo de 20 de outubro de 
2009.
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teórico-política, a aposta daqueles intelectuais de esquerda 
democrática era uma postura consciente alicerçada em uma 
utopia cujo ponto de partida não pretendia de antemão 
negar as “promessas”, as possibilidades encerradas naque-
las novas personagens e nas mudanças assinaladas por sua 
entrada no mundo público. Ter essa “ilusão” própria, tê-la 
de forma provisória e autocriticada, ou seja, apegar-se à “ide-
ologia dos movimentos sociais” sem qualificá-la sob rótulos 
absolutizantes, sejam eles positivos ou negativos, é condição 
de possibilidade intelectual para criticamente ver aí mesmo 
suas contradições e ambiguidades, sejam elas potenciais 
ou reais. A afirmação positiva e positivada daqueles “por-
tadores de promessas” foi uma posição político-intelectual 
defendida, na esteira de autores como Chauí, Sader e Paoli, 
pelo conjunto dos intelectuais hoje agrupados no Cenedic. 
Tais positividade e potencialidade podem ser entendidas na 
relação de oposição aos ataques contra sua postura inter-
pretativa e contra as dúvidas colocadas quanto à “política 
dos outros” (na sintomática alcunha de Teresa Caldeira) 
que deram o tom daquela pugna intelectual, gestada nos 
1980 e fortemente atualizada na década seguinte. 

De um lado estavam as perspectivas que, bastante afins 
à cautela metodológica de Ruth Cardoso, afirmavam que 
adjetivar de “político” os movimentos sociais – como vimos, 
“decretar o nascimento de novos atores políticos”(Cardoso, 
1983, p. 219) – e imputar-lhes qualquer “força transforma-
dora” era no mínimo “incompleto”, ainda que eventualmen-
te eles pudessem vir a ser uma “nova peça no jogo político” 
já dado. Nesta mesma toada, Renato Boschi, por exemplo, 
sustentava que, 

“embora o conjunto de trabalhos tenha o mérito de 
registrar diversos casos e experiências, a avaliação do 
impacto político dos movimentos sociais é geralmente 
inadequada” (Boschi, 1987, p. 43). 
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Segundo ele, tal “inadequação” se deve aos “pressupos-
tos ideológicos” das análises, à valorização da “participação 
em detrimento da representação”, bem como ao “exagero 
sobre a real extensão dos movimentos”; contra tais equívo-
cos, o autor exige e parte de uma “teoria dos efeitos polí-
tico-institucionais da ação coletiva” (Boschi, pp. 43-44), 
de forma a reduzir mais uma vez a política ao seu âmbi-
to institucional. Ora, como vimos, a afirmação do caráter 
político das relações então instauradas pela performance dos 
movimentos sociais dependia da capacidade e da vontade 
intelectuais de vê-los e situá-los dentro de uma conflituo-
sa e pública arena de relações. É, portanto, a partir dessa 
posição no outro lado da pugna em torno da “real extensão 
dos movimentos” que deriva a adequada adjudicação do seu 
caráter político. A visada dos intelectuais posteriormente 
agrupados no Cenedic era, pois, ousada a ponto de “pensar 
a política como algo que não se reduz a um único espaço, 
prefixado e determinado ao Estado e das relações institu-
cionalizadas de poder” (Telles, 1988, p. 281). 

É na relação de oposição àquele tipo de postura, que 
cínica ou iludidamente desideologizada se voltava para os 
limites e velhos clientelismos e conservadorismos atuali-
zados pelos “novos” movimentos,34 que a aposta nos 1990 
tem uma de suas raízes. Neste sentido, evidência do peso do 
debate sobre a orientação político-normativa das respectivas 
interpretações pode ser encontrada no diálogo travado por 
Chico de Oliveira com uma organização civil: 

“Uma certa Sociologia [...] e uma Ciência Política bastante 
formalizada não conseguia[m] captar [o processo de 
democratização], [...], ambas olhavam com desprezo os 
movimentos sociais e viam neles o basismo. O melhor título 
para essa arrogância intelectual talvez seja o de um velho 

34 Veja Perruso (2009, cap. 4, em especial). 
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filme do neorrealismo italiano: ‘Feios, Sujos e Malvados’. A 
Sociologia e a Ciência Política olhavam para os movimentos 
sociais como uma coisa persistente, chata, exigente de 
transparência e que foi denunciada muitas vezes como um 
movimento da antipolítica” (Oliveira, 1994b, p. 11).

De outro lado, estão as críticas que, na esteira de Olivei-
ra, se dirigem à “arrogância intelectual” daqueles que viam a 
performance dos movimentos sociais como “antipolítica” e cuja 
interpretação enfatizava o “basismo” – definido por R. Cardo-
so como a “ideologia da valorização das bases” (1983, p. 287); 
dirigem-se à indicação sub-reptícia de que, a despeito da luta 
antiautoritarismo ser “comum a todos”, o espaço da política 
seria teoricamente adequado se reservado a atores suposta-
mente mais competentes que as bases. Da mesma forma que 
em sua “Carta aberta” dirigida ao então Ministro-sociólogo, a 
crítica de Chico de Oliveira, na passagem acima, se volta con-
tra o ranço elitista, decisionista e “autoritário” de tais tipos de 
interpretação e de ação políticas, justamente porquanto tal 
ranço oblitera, de saída, a compreensão do sentido (na dupla 
acepção do termo) da disputa pelos significados e pelos limi-
tes da política. Quase uma década depois, Ruth Cardoso se 
perguntou se aquilo que via nas reivindicações dos movimen-
tos sociais de frente para o Estado era política, mas, àquela 
altura, ela já estava disposta a presentear esses “outros” com 
uma resposta positiva. 

Essas passagens bastam para ilustrar como, apesar de 
ampla produção ter atravessado e adensado quase uma 
década de debate, a dinâmica de oposição e de não comple-
mentaridade entre as partes deu o tom das respectivas posi-
ções. É em relação a essa dinâmica específica, ou seja, é em 
relação ao caráter antitético assumido pela disputa teórica, 
sintetizado de forma exemplar na adjudicação daquilo que 
merecia ou não o adjetivo “político”, que se pode compre-
ender o otimismo veiculado pela produção de parte central 
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do grupo de autores que, posteriormente, se agrupou em 
torno do Cenedic. Quer dizer, o conjunto de índices nor-
mativos e de dispositivos analíticos por eles acionado para 
dar inteligibilidade aos rumos da democracia deita suas raí-
zes na antítese constitutiva das trocas, até então, em debate. 
Certamente, para além do mundo acadêmico, as subjetivi-
dades investidas e envolvidas na disputa do que é ou não é 
político se implicaram em vários outros campos de força, 
seja na sociedade civil seja no universo político-partidário. 
As experiências por eles vividas e analisadas durante os anos 
1990 levavam à constatação do potencial democratizante e 
civilizatório dessa década. No entanto, no meio do cami-
nho, a forma perversa do neoliberalismo à brasileira dei-
xou tal crítica em estado perplexo. E aqui voltamos àquela 
antítese: o desencanto teórico-político, a desutopização da 
perspectiva e a concepção negativa de política não são ape-
nas, e tampouco, sobretudo, resultado do desmanche neoli-
beral. Imputar à “virada dos tempos” ou ao “movimento do 
real” a mudança ocorrida na própria postura interpretativa 
é seguir negando a autoanálise, é evitar a análise da teia de 
relações nas quais aquela aposta foi feita. Nesse mesmo sen-
tido, dizer dela ideológica ou ilusória opera apenas como 
mecanismo de defesa intelectual, na medida em que sua 
desqualificação corresponde a uma forma de denegação e, 
por essa via, autoriza o uso irrefletido da concepção negativa 
de política. Ambas, aposta e perplexidade, são as duas faces 
da mesma moeda, de uma só subjetividade. Dando outro 
rumo a uma pista dada por Telles, diria que a questão não 
é tanto refletir sobre “dois registros”, sobre um Lefort lá e 
outro Agambem cá, mas tomá-los como um único e mesmo 
registro, pois a perplexidade é em grande medida produ-
to da atualização do debate dos anos 1980 e uma “inversão 
dos sinais”35 daquele debate – dado que hoje, infelizmente, 

35 Veja Dagnino (2004, pp. 139-140).
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cabe à crítica perplexa a liderança na disputa pela posição 
de algoz da política. 

Quem disse “não há alternativas”? À postura crítica res-
ta, mais uma vez, contestar essa negativa. 

José Szwako
é doutorando em Ciências Sociais – Unicamp
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muDANÇAs DA INserÇÃo BrAsILeIrA NA AmÉrICA LATINA

Tullo VigeVani 

HaRoldo Ramanzini JúnioR 

O objetivo deste trabalho é analisar os aspectos políticos 
e econômicos internacionais que influenciam as posições 
brasileiras em relação aos processos de integração regional 
na América do Sul, particularmente do Mercosul nos anos 
noventa e no início do século XXI. A dinâmica do sistema 
internacional e a evolução que produziu na percepção das 
elites a respeito do papel que o país deveria desempenhar 
no mundo são variáveis importantes para a compreensão 
dessas posições. As posturas do Estado em relação à inte-
gração foram e continuam sendo pautadas por um real 
interesse, mas esse interesse vincula-se, também, ao objeti-
vo de garantir melhores condições de inserção em outras 
arenas internacionais. Partindo da hipótese de que as trans-
formações do cenário mundial influenciaram fortemente 
as posturas do Brasil, serão identificados os elementos de 
continuidade e de mudança no comportamento que o país 
adotou em relação à região. A crise financeira e econômica 
internacional desencadeada a partir do segundo semestre 
de 2008, parece não alterar a tendência de busca do fortale-
cimento do papel do país no mundo.

Palavras-chave: Mercosul; Política externa brasileira; Integra-
ção regional; Economia política Internacional.

cHaNGEs OF braZILIaN INtEGratION IN LatIN aMErIca

This article aims to analyze the international political and economic 
aspects that influence Brazilian positions regarding regional 
integration processes in South America, particularly the Mercosur, 
in  the 1990s and in the first decade of the 21st century. The 
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dynamics of the international system and the evolution it produced 
in the perception of the elites, concerarning the role that the country 
should play in the world, is an important variable to understand 
brazilian positions on regional integration. State’s position related 
to integration were and still are connected to a real interest, but 
this interest is not disconected to the objective of guaranteeing better 
conditions of insertion in other international arenas. We aim to 
identify the elements of continuity and change in Brazilian behavior 
towards the Mercosur and integration, based on the hypothesis that 
transformations in the world setting have influenced country’s 
positions. The financial and economic crisis beginning in the second 
half of 2008, does not seem to change the tendency to search for a 
strenghtening in the country positions in the world.

Keywords: Mercosur; Brazilian foreign policy; Regional integration; 
International political economy. 

os ATores suBNACIoNAIs No merCosuL:  
o CAso DAs PaPELEras

maRcelo de almeida medeiRoS

miRiam gomeS SaRaiVa

A constante e progressiva participação de governos subna-
cionais na esfera internacional chama atenção para uma 
nova dimensão das relações internacionais. As razões para 
esta implicação de governos subnacionais no cenário exter-
no são vinculadas tanto às mudanças que ocorreram na 
esfera internacional, às reformas no interior dos Estados, 
quanto às modificações que têm lugar no comportamento 
dos governos subnacionais. A proposta deste artigo é ana-
lisar o conflito, resultante da construção de usinas Papele-
ras, de uma conjunção entre o governo nacional argentino, 
o governo provincial de Entre Ríos e setores da sociedade 
civil de Gualeguaychú contra o governo uruguaio. O caso 

10004-LN78_fim_AF5a.indd   308 4/29/10   3:54:07 PM



Lua Nova, São Paulo, 78: 305-316, 2009

309

Resumos / Abstracts

das papeleras revela-se um objeto de pesquisa que reflete os 
desafios enfrentados pelo Estado-nação na contemporanei-
dade. Esses desafios perpassam: (i) a questão da governance, 
a saber, uma forma ótima de gerenciar problemas socioe-
conômicos aliando mecanismos políticos de legitimidade e 
dispositivos econômicos eficientes; (ii) o tema da emergên-
cia paulatina de níveis concorrentes de gerenciamento da 
coisa pública em nível global, os agentes infraestatais des-
pontando como vetor de legitimidade da ação cidadã; (iii) 
o tópico relativo à ecologia e a seu regime internacional ati-
vo balizando a tendência de reformulação da concepção do 
conceito de soberania, tanto no seu flanco interno, quanto 
no externo.

Palavras-chave: Papeleras; Paradiplomacia; Argentina; Uruguai; 
Mercosul. 

sUbNatIONaL actOrs WItHIN MErcOsUr:  
tHE casE OF PAPeLerAs

The constant and progressive participation of subnational 
governments at the global level indicates an additional dimension of 
international relations. The reasons of this participation are linked 
to: the metamorphosis which took place at the international sphere, 
the Nation-state reforms and the transformation of subnational 
government behavior. This article seeks to study the conflict, due 
to the building of papeleras plants, between: on the one hand, the 
central Argentinean government, the provincial government of 
Entre Ríos and some civil society sectors of Gualeguaychú and, on 
the other hand, the Uruguayan central government. The papeleras 
case stresses the challenges the Nation-state should face at present 
days. These challenges affect: (i) the issue of governance, i.e., an 
optimal form to manage social and economical problems through 
the association of political mechanisms of legitimacy and efficient 
economical devices; (ii) the theme of the progressive emergence 
of concurrent echelons of political administration at the global 
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level, the subnational agents coming out as a legitimate vector of 
citizen action; (iii) the topic concerning the environment and its 
international regime which constrain both the internal and external 
concept of sovereignty. 

Keywords: Papeleras; Paradiplomacy; Argentina; Uruguay; 
Mercosur.

Que FeZ sÃo TomÁs De AQuINo DIANTe De KArL mArX

gRimaldo caRneiRo zacHaRiadHeS

O artigo aborda o diálogo de setores da Igreja Católica com 
o pensamento marxista. É privilegiado neste trabalho o Cen-
tro de Estudos e Ação Social (Ceas), uma instituição funda-
da pelos jesuítas na Bahia. Procurarei demonstrar como esta 
instituição da Companhia de Jesus reinterpretou o marxismo 
com base na sua visão cristã, contribuindo para a construção 
de um novo pensamento social católico no Brasil, durante a 
segunda metade do século XX.

Palavras-chave: Companhia de Jesus; Marxismo; Ceas; Igreja 
Católica.

WHat saINt tHOMas aQUINas DID IN tHE PrEsENcE  
OF KarL MarX

The article will approach the dialogue of sections of the Catholic 
Church with the Marxist thought. It’s privileged in this work the 
Center of Studies and Social Action (Ceas), an institution founded 
by the Jesuits in Bahia. The text demonstrate how this institution 
of the Society of Jesus reinterpreted the Marxism on the basis of its 
Christian view, contributing to the construction of a new Catholic 
social thought in Brazil, during the second half of the twentieth 
century.

Keywords: Society of Jesus; Marxism; Ceas; Catholic Church.
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PoLÍTICAs PÚBLICAs e esTADo: o PLANo reAL

maRcuS ianoni

O artigo aborda o papel do Plano Real na reconstrução do 
Estado brasileiro. A tese principal é que havia então uma crise 
sociopolítica do Estado (crise de hegemonia do pacto de domi-
nação) e não apenas uma crise de governabilidade, segundo 
avaliava o pensamento predominante na literatura da ciência 
política brasileira à época. O sucesso do Plano Real explica-se 
por ele ter sido o carro-chefe de um programa de mudança 
que foi conduzido num processo de repactuação sociopolítica 
liberal do poder de Estado. O envolvimento da esfera político-
institucional nesse processo de mudança logrou a superação 
da crise de governabilidade existente até 1993. No período 
histórico aberto pelo Plano Real, até o principal partido de 
esquerda, o PT, foi induzido a aderir, ao seu modo, desde a 
campanha eleitoral de 2002, a uma política macroeconômica 
liberal, embora o governo de coalizão de Lula esteja executan-
do também políticas contra-hegemônicas. A análise identifica 
a origem e os determinantes da crise e algumas conjunturas de 
seu processo, com ênfase no governo Itamar Franco. O argu-
mento mostra a importância da liderança política de Fernando 
Henrique Cardoso no processo do Plano Real, mas não adere 
a uma explicação voluntarista ou indeterminista, pois insere as 
ações dos sujeitos nos constrangimentos estruturais.

Palavras-chave: Plano Real; Políticas públicas; Estado desenvol-
vimentista; Crise de Estado; Hegemonia; Pacto de domina-
ção; Neoliberalismo.

PUbLIc POLIcY aND statE: tHE rEaL PLaN 

The article discusses the role of the Real Plan in the reconstruction 
of the Brazilian State. The main thesis is that there was now a 
socio-political crisis (crisis of hegemony of the pact of domination), 
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and not just a  governability crisis, according to assessed the 
prevailing thought in the literature of the Brazilian political science 
at the time. The success of the Real Plan was due to it being the 
flagship of a change program that was conducted in a process of 
liberal sociopolitical renegotiation of the state power. The involvement 
of the political-institutional change process that has succeeded in 
overcoming the governability crisis that had existed until 1993. 
In the historical period opened by the Real Plan, even the main 
leftist party, the PT, was induced to join in her way, since the 2002 
election campaign, the liberal macroeconomic policy, although the 
coalition government of Lula is running also counter-hegemonic 
policies. The analysis identifies the origin and the determinants of 
the crisis and some conjunctures in the process, emphasising Itamar 
Franco government. The argument shows the importance of political 
leadership of Fernando Henrique Cardoso in the Real Plan, but does 
adhere neither to a voluntaristic nor indeterministic explanation, 
since it inserts the subject actions in structural constraints.  

Keywords: Real Plan; Public policy; Developmental State; Crisis of 
state hegemony; Pact of domination; Neoliberalism.

DA INFLeXÃo PrÉ-CoNsTITuCIoNAL Ao sus 
muNICIPALIZADo 

monika dowboR

Este artigo adota a análise das reformas do setor de saúde pelo 
prisma da atuação de atores capazes de incidir na política. Esse 
recorte permitiu, em primeiro lugar, identificar a inflexão pré-
constitucional na primeira década de 1980, possibilitada pelo 
aproveitamento de oportunidades institucionais pelos profis-
sionais reformistas de saúde, e anterior à Constituição de 1988, 
considerada como divisor de águas na literatura preocupada 
com o setor público de saúde. O segundo argumento refere-
se ao processo da implementação do Sistema Único de Saúde 
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(SUS) e focaliza a mudança de atores com capacidade de levar 
as reformas adiante. Os termos e resultados da implementação 
do sistema via municipalização de atenção básica com maciça 
adoção de programas federais aparece como fruto de negocia-
ção entre dois dos atores institucionalizados – o Ministério de 
Saúde e os secretários municipais de saúde. 

Palavras-chave: Política pública; Reformas; Movimento social; 
Saúde.

FrOM PrE-cONstItUtIONaL tUrNING-POINt tO 
MUNIcIPaLIZED PUbLIc HEaLtH sYstEM

In this paper, the health reform process in Brazil is analyzed through 
the lens of the interaction of social and State Actors. This approach 
enabled one to identify two main features. It is argued that the key 
changes in the Brazilian health sector took place in the early 1980s, 
while health professionals organized into the ‘sanitário’ movement, 
opted for a reformist strategy within State institutions. This finding 
contrasts with literature that defends the 1988 Constitution as 
a watershed for this sector. The implantation of the new system 
consisted mostly of transferring to municipal control of basic health 
provision and the widespread adoption of federal programs. This 
process appears to be the result of negotiations between the Ministry 
of Health and municipal secretaries with the same portfolio. 

Keywords: Public policy; Reforms; State-society relations; Social 
movement; Health.

PoDer JuDICIÁrIo: ÁrBITro Dos CoNFLITos 
CoNsTITuCIoNAIs eNTre esTADos e uNIÃo 

VaneSSa eliaS de oliVeiRa

O Poder Judiciário tem um importante papel nos siste-
mas federativos, atuando como ator político central no 
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julgamento de litígios entre entes federados. O presente 
artigo tem por objetivo trabalhar com a influência deste 
Poder no jogo federativo brasileiro, sob um aspecto especí-
fico: a forma pela qual o Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou as ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) 
impetradas por estados contra a União e pela União contra 
os estados, entre 1988 e 2002. Demonstra empiricamente 
que as Adins impetradas pela União contra os estados têm 
maiores chances de “sucesso” do que aquelas dos estados 
questionando a constitucionalidade de atos da União. Com 
isso, discutimos o papel do Judiciário no federalismo brasi-
leiro, o qual parece ter contribuído, no período analisado, 
para o robustecimento do governo federal, em detrimento 
dos governos estaduais.

Palavras-chave: Poder Judiciário; Federalismo; Ação direta de 
inconstitucionalidade (Adin); relações intergovernamen-
tais; Estados e governo federal.

JUDIcIarY: cONstItUtIONaL cONFLIcts bEtWEEN tHE 
statEs aND tHE UNION 

The Judiciary has an important role in federal systems for it acts as 
the central political actor in disputes between federal entities. This 
article aims to work with the influence of this branch in the Brazilian 
federal game, and it takes into consideration one particular aspect: 
the way in which the Federal Supreme Court (STF) judged Direct 
Petitions of Unconstitutionality (Adins) issued by the States against 
the Union, and the Union against the Member States, between 
1988 and 2002. It demonstrates empirically that the Adins issued 
by the Union against the Member States have greater chances of 
“success” than those of the States questioning the constitutionality 
of acts of the Union. Based on this analysis we discuss the role of the 
Judiciary branch in the Brazilian federalism, which seems to have 
contributed, in the period examined, for the federal Government’s 
reinforcement, to the detriment of States’ Governments.
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Keywords: Judiciary; Federalism; Direct Petitions of Unconstitutionality 
(Adins); Intergovernmental relations; States and federal 
government.

os seNTIDos DA DemoCrACIA: CrÍTICA, APosTA e 
PerPLeXIDADe NA ProDuÇÃo Do CeNeDIC

JoSé Szwako 

O texto acompanha a trajetória das noções de “política” e 
“cidadania” na reflexão de Maria Célia Paoli, Vera da Silva 
Telles e Francisco de Oliveira, do começo dos anos 1990 até 
a publicação de A era da indeterminação, de 2007. Ao início 
desse percurso, a série de afinidades e aproximações entre 
estes sociólogos permite observar o tipo de aposta por eles 
feita no potencial democratizante encerrado nos movimen-
tos sociais e, mais amplamente, na construção político-hege-
mônica que então se desenhava. Após ter acompanhado tan-
to o desencanto com as promessas daquela década quanto 
a principal inflexão normativa ocorrida na produção destes 
intelectuais, hoje reunidos no Cenedic, o argumento final 
se volta para a concepção negativa de política corrente em 
suas análises e a situa no espaço dos embates, oposições e 
“ilusões” que, desde os anos 1980, marcaram as interpreta-
ções sobre os sentidos da democracia brasileira.

Palavras-chave: Crítica; Democracia brasileira; Utopia.

tHE PatHWaYs OF DEMOcracY: crItIQUE, ENGaGEMENt 
aND DIsENcHaNtMENt IN cENEDIc WOrK

This article follows the trajectory of notions of “politics” and 
“citizenship” in the work of  Maria Célia Paoli, Vera da Silva 
Telles and Francisco de Oliveira, from the early 1990s through the 
publication of The era of the indeterminate, 2007. At an early 
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stage,  the approximations and affinities between these sociologists 
enable us to observe their belief in the democratizing potential 
of social movements and, in broader terms, their engagement 
with an ideal of political construction. After examining both  
disenchantment with the promise of that decade as well as the main 
normative inflection that emerges in the production of this group of 
intellectuals, gathered today within the Cenedic, our final argument 
returns to the negative conception of politics that is common in their 
analyses. This thus situates them within the space of conflicts, 
oppositions and alleged illusions around the interpretations of the 
pathways of Brazilian democracy. 

Keywords: Critique; Brazilian democracy; Utopia.

10004-LN78_fim_AF5a.indd   316 4/29/10   3:54:07 PM



AgrADeCImeNTos

Os artigos publicados por Lua Nova foram propostos ao 
comitê de redação da revista por seus autores e examinados 
e aprovados por pareceristas externos. Relacionamos abaixo 
aqueles que atuaram nos últimos dois anos e assim garanti-
ram a qualidade da revista. A todos nossos agradecimentos.

Adrian Gurza Lavalle (USP)
Alexandro Dantas Trindade (UFPN)
Álvaro de Vita (USP)
Ana Paula Cavalcanti Simioni (USP)
Ana Paula Tostes (Michigan State University)
André Botelho (UFRJ)
Andreas Hofbauer (Unesp)
Antonio Carlos Peixoto (UERJ)
Bernardo Ferreira (UERJ)
Bernardo Ricupero (USP)
Brasilio Sallum (USP)
Carolina Hirano (USP)
Celi Regina Jardim Pinto (UFRGS)
Cicero Araujo (USP)
Clarissa Baeta (UFRGS)
Denilson Werler (UFSC)
Denis Bernardes (UFPE)
Elide Rugai Bastos (Unicamp)
Gabriel Cohn (USP)
Gildo Marçal Brandão (USP) †
Glaucia Villas Boas (UFRJ)
Jefferson Goulart (Unesp)
José Álvaro Moises (USP)
José Eisenberg (UFMG)
José Eli da Veiga (USP)
José Reinaldo de Lima Lopes (USP)

Laymert Garcia dos Santos (Unicamp)
Leonel Itaussu de Almeida Mello (USP)
Luis Soares (IUPERJ)
Luis Eduardo Wanderley (PUC-SP)
Luiz Paulo Rouanet (PUC-Campinas)
Marcelo Ridenti (Unicamp)
Marco Aurélio Nogueira (Unesp)
Marcos Costa Lima (UFPE)
Maria Aparecida Abreu (IPEA)
Maria Cristina Pompa (USP)
Maria Inês Barreto (CEDEC)
Marta Teresa da Silva Arretche (USP)
Milton Lahuerta (Unesp)
Newton Bignotto (UFMG)
Oscar Adolfo Sanchez (CEDEC)
Rafael Vila (USP)
Renato Monseff Perissinotto (UFPR)
Robert Wegsser (FIOCRUZ)
Sérgio Cardoso (USP)
Shiguenoli Miyamoto (Unicamp)
Simone Meucci (UFPR)
Tullo Vigevani (Unesp)
Vera Cepeda (UFSCAR)
Vera Chaia (PUC)
Wagner Mancuso (USP)
Walquiria Leão Rego (Unicamp)

10004-LN78_fim_AF5a.indd   317 4/29/10   3:54:08 PM



NormAs PArA APreseNTAÇÃo De ArTIgos*
Lua Nova aceita propostas de artigos, mas todas as colabora-
ções serão submetidas ao Conselho Editorial da revista, ao 
qual cabe a decisão final sobre a publicação. O Conselho 
Editorial reserva-se o direito de sugerir ao autor modifica-
ções, com o objetivo de adequar o artigo às dimensões da 
revista ou ao seu padrão editorial. Salvo casos excepcionais, 
os originais não deverão ultrapassar 25 laudas (em espaço 
dois, de 2.100 caracteres). O autor deverá enviar ainda um 
resumo analítico do artigo, em português e inglês, que não 
ultrapasse 10 linhas, com palavras-chave.

O autor deverá encaminhar à redação da revista o arti-
go via correio eletrônico ou correio impresso, neste caso 
acompanhado do arquivo em disquete. com o mínimo de 
formatação, observando especialmente o padrão para apre-
sentação de notas e bibliografia. 

A publicação de um artigo é de inteira responsabilida-
de do autor, não exprimindo, portanto, o endosso do Con-
selho Editorial. 

Seguem abaixo as normas bibliográficas, através de 
exemplos:

Livro:
GOMES, L. G. F. F. 1998. Novela e sociedade no Brasil. 3ª ed. Niterói: Cortez.

Capítulo de livro:
ROMANO, G. 1996. “Imagens da juventude na era moderna”. In: LEVI, 

G.; SCHIMIDT, J. (orgs.). História dos jovens 2. São Paulo: Companhia 
das Letras. 

Artigo e/ou matéria de revista:
GURGEL, C. 1997. “Reforma do Estado e segurança pública”. Política e 

Administração, Rio de Janeiro, vol. 3, nº 2, pp. 15-21.
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Artigo e/ou matéria de revista em meio eletrônico:
VIEIRA, C.; LOPES, M. 1994. “A queda do cometa”. Neo Interativa, Rio de 

Janeiro, nº 2, inverno. CD-ROM.
VIEIRA, C.; LOPES, M. 1998. “Crimes da era digital”. Net, Rio de Janeiro, 

nov. Seção Ponto de Vista. Disponível em: http://brazilnet.com.br/
contexts/brasilrevistas.htm 

Observações: 
1. As referências bibliográficas não devem ser consideradas 

notas de rodapé. Assim, elas deverão ser inseridas no final 
do artigo. 

2. As fontes de citações ou remissões a obras devem ser fei-
tas no corpo do texto, entre parênteses, colocando-se o(s) 
sobrenome(s) do(s) autor(es), data e página(s) onde 
se encontram as citações. Exemplos: (Romano, 1996); 
(Gurgel, 1997, p. 17); (Vieira e Lopes, 1994). No caso de 
haver mais de uma obra do mesmo autor com a mesma 
data, pedimos para identificá-las tanto na citação quanto 
na bibliografia com o acréscimo de letras em minúsculo. 
Exemplo: (Said, 2007a) ou (Said, 2007b, p. 35) no caso 
de:
SAID, Edward W. 2007a. Humanismo e crítica democrática. São Paulo: 

Companhia das Letras. 
_______. 2007b. Orientalismo. São Paulo: Companhia das Letras.

3. No rodapé devem constar apenas as notas propriamente 
ditas.

O artigo deve ser encaminhado ao Cedec, à rua Airosa Gal-
vão, 64, Água Branca, CEP 05002-070, São Paulo, SP, Bra-
sil. Fones: +55(11) 3871.2966 e 3569.9237 – Fax: +55(11) 
3871.2123. E-mail: luanova@cedec.org.br.
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