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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas políticos e 

culturais, contribuindo assim para elevar o nível intelectual do deba-

te público. Em suas páginas, o leitor encontrará elaboradas incur-

sões nos campos da teoria política (clássica e contemporânea), da 

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

discussões dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus cola-

boradores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores das 

diversas áreas das Ciências Humanas, não necessariamente vincula-

dos 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 

Redalyc – Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y  

Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na Scielo e no 

portal da Capes.
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APRESENTAÇÃO

O número 83 da revista Lua Nova contempla artigos referen-

tes às áreas de antropologia, política e sociologia. Uma preo-

cupação geral atravessa todos eles: como utilizar as propostas 

teóricas disponíveis e os instrumentos metodológicos corres-

pondentes para a abordagem de novas questões? Assim, são 

enfocados temas como crime, saúde, singularidade, solidarie-

dade, hegemonia, direitos, relações internacionais.

O estudo de João Trajano Sento-Sé estabelece um diálogo 

entre a criminologia positivista e algumas correntes contem-

porâneas da prevenção ao crime inspiradas em teorias socio-

lógicas. Mostra, nessa aproximação, que várias formulações 

no campo da prevenção já aparecem, em estado embrionário, 

na agenda teórica positivista. Abre, assim, uma discussão com 

algumas teorias contemporâneas de prevenção ao crime.

Saúde, desenvolvimento e inovação tecnológica consti-

tuem-se em elementos vistos em conjunto no segundo artigo 

com o fim de resgatar e revisar o conceito de desenvolvimen-

to envolvido nas políticas de Estado. As autoras visam estabe-

lecer uma nova perspectiva de abordagem e de investigação 

que procura contribuir para o aperfeiçoamento da formula-

ção e operacionalização de políticas públicas nessa área. 

A pesquisa que serve de base ao texto “Relações entre 

equidade e viabilidade nos empreendimentos solidários” bus-

ca responder a uma questão fundamental: a economia solidá-

ria como medida voltada ao rompimento da lógica reiterativa 

das desigualdades aciona recursos que permitem o protago-

nismo dos pobres e, por isso, permite que políticas em seu 

favor sejam eficazes? Está, assim, aberto o debate.

Afirmando que o marxismo oferece instrumentos para 

análise abrangente das relações internacionais, por descons-

truir o conceito de Estado entendido pelas teorias da área, os 

autores – Vigevani, Alves Martins, Miklos e Rodrigues – mos-

tram que a dimensão histórica nas formações sociais e a econo-
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mia política, propostas como categorias analíticas, constituem-

-se em variáveis fundamentais para o estudo dessa temática.

Discutindo a participação política, Mario Fuks propõe 

um modelo para explicar o processo mediante o qual os 

jovens se tornam cidadãos participativos. Seu estudo mostra 

que a participação política dos pais é a forma mais eficaz 

de se “ensinar” participação política aos filhos. Mais do que 

isso, aponta a associação entre a reprodução intergeracio-

nal da desigualdade social e da desigualdade política.

A especificidade da situação política da Bolívia no con-

junto dos países latino-americanos sempre é um tema que 

leva a discussões apaixonadas. Luis Fernando Ayerbe em seu 

artigo analisa a presidência de Evo Morales, liderança indíge-

na e dirigente do partido Movimento ao Socialismo (MAS), 

como um processo de transformações em diversas dimen-

sões. Afirma que naquele país, mudanças econômico-sociais 

e no poder político expressam uma perspectiva de longa 

duração que questiona relações de colonialidade entre uma 

elite dominante branca e uma maioria indígena subalterna.

O texto “Freyre, DaMatta e o lugar da natureza na ‘sin-

gularidade brasileira’”, de Sergio Tavolaro, defende a existên-

cia de um parentesco epistemológico entre esses dois autores 

que se explicita no modo como percebem os principais sus-

tentáculos da sociabilidade do Brasil contemporâneo e como 

definem a singularidade dessa sociedade face a outras. A com-

binação do fator natureza e variáveis sociais configura-se em 

abordagem que aproxima os trabalhos desses intelectuais.

Os artigos aqui apresentados foram propostos por seus 

autores ao comitê de redação da Lua Nova, examinados e 

aprovados por pareceristas externos, a quem agradecemos. 

O EDITOR

Apoio:
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Lua Nova, São Paulo, 83: 9-40, 2011

PREVENÇÃO AO CRIME E TEORIA SOCIAL

João Trajano Sento-Sé

A perspectiva da prevenção ao crime ganhou tamanho 

destaque a partir do último quarto do século passado que 

pode ser, hoje, encarada como uma espécie de subárea do 

campo da criminologia. O interesse relativamente tardio 

por essa linha de análise costuma ser explicado em fun-

ção do predomínio do positivismo como marco teórico da 

criminologia desde a segunda metade do século XIX. De 

acordo com essa linha de argumentação, o deslocamento 

da centralidade do indivíduo como referência de análi-

se, típica do positivismo, para a ênfase nos fatores sociais 

e ecológicos que concorrem à incidência de crimes seria 

um fator determinante para a consolidação da aborda-

gem preventiva.

Aceitando-se tal perspectiva, assume-se, basicamente, 

um distanciamento radical entre as bases ontológicas e os 

postulados teóricos que orientam a criminologia positivista 

e a criminologia sociológica. Tal distância teria como um de 

seus desdobramentos o desenvolvimento tardio de esforços 

de compreensão do fenômeno criminal com vistas à produ-

ção de um saber aplicado voltado para sua prevenção.
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Embora pertinente à primeira vista, julgamos que tal 

forma de diferenciar essas duas grandes correntes é equi-

vocada. Em primeiro lugar, a perspectiva preventiva, no 

campo teórico, ao menos esteve presente, inclusive em sua 

acepção situacional, com bastante destaque, entre os mais 

influentes representantes da criminologia positivista. Em 

segundo lugar, embora teoricamente a figura do indivíduo 

seja tomada de formas bastante diferenciadas, ela ocupa um 

lugar tão importante nas diferentes correntes sociológicas 

quanto podemos observar nas formulações positivistas.

É verdade que as formas de apropriação e a operacio-

nalização analítica são bastante distintas. Tal distinção é 

ainda mais acentuada no que tange aos procedimentos 

metodológicos. Há um abismo entre os preceitos bioló-

gicos dos positivistas e as formulações fundadas em bases 

sociológicas. Nada é mais estranho ao criminólogo de ins-

piração sociológica do que o uso das técnicas antropomé-

tricas da criminologia positivista. Definição de traços fisio-

nômicos e medição de estruturas cranianas e outros proce-

dimentos científicos próprios ao positivismo costumam ser 

lembradas, hoje, como marcas quase patéticas de proce-

dimentos que mereceriam o escárnio se sobre eles não se 

sobrepusesse o repúdio pelos componentes discriminató-

rios de natureza regional ou étnica que traziam embutidos 

ou acabaram por legitimar. Diante disso, fica em segundo 

plano a obsessão pelas regularidades e a expectativa de se 

estabelecer cálculos probabilísticos que atravessam a cri-

minologia dos positivistas até os dias atuais.

As diferenças seguem nos modos de significação e apro-

priação do indivíduo como referência de análise. A crimi-

nologia positivista partia da análise da constituição física e 

psicossomática do indivíduo para, decodificando seus tra-

ços, inseri-lo em uma das categorias das tipologias ardua-

mente estabelecidas. As diferentes perspectivas sociológicas 

buscam nas condições e trajetórias sociais os indícios de car-
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reiras mais propensas ao envolvimento recorrente em epi-

sódios criminais. Diante do já consagrado reconhecimento 

dessas distâncias, talvez seja produtivo reconhecer: o indiví-

duo está sempre ali, analiticamente relevante e idiossincrá-

tico, assim como o seu ajuntamento abstrato, pelo efeito de 

perguntas que se consagram e se repetem; compõe grupos 

de risco, personalidades típicas e fatores de risco. Uma vez 

decodificados, temos, por caminhos que se tangenciam, a 

recolocação de problemas que podem ser encarados como 

menor pendor ao ineditismo: alcoolemia, prostituição, 

ambientes fraturados etc.

Em ambos os casos, portanto, a decodificação dos ele-

mentos individuais acaba ocupando posição central analiti-

camente e, por conseguinte, pautando preceitos prescriti-

vos. Também é coincidente a admissão das tensões teóricas 

e práticas que perpassam a abordagem entre a ordem cole-

tiva e o particularismo individual, bem como a incidência 

da primeira sobre o segundo.

Finalmente, cabe destacar que embora o distanciamento 

que temos da escola positivista nos permita divisar com algu-

ma clareza algumas de suas fragilidades e desdobramentos 

discriminatórios de sua doutrina, não dispomos do mesmo 

benefício, quando se trata de precisar precariedades equiva-

lentes nas correntes contemporâneas. Quanto a esse último 

ponto, talvez seja de alguma valia o exercício de aproximação 

entre ambas as correntes. Ao colocá-las em diálogo, talvez 

consigamos não somente tornar mais familiares preceitos, 

dificuldades, fragilidades e eventuais virtudes da corrente 

positivista, que, em geral tende a gozar de pouco apreço por 

parte dos sociólogos, como, principalmente, assumir alguma 

distância do que nos é familiar, ao aproximá-lo daquilo de 

que nos julgamos já tão distanciados.

Tendo em vista o que foi posto nas últimas linhas do 

parágrafo anterior, o objetivo deste artigo é explorar algu-

mas continuidades e deslocamentos que perpassam a passa-
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gem da criminologia positivista para algumas das correntes 

contemporâneas da genericamente chamada criminologia 

sociológica. Tal exploração se dará a partir da discussão da 

prevenção à violência. Há algumas razões para tal escolha 

que merecem ser destacadas.

Ao tomar o problema da prevenção, resgatamos um 

aspecto pouco explorado da chamada criminologia positivis-

ta e, como mencionado na abertura, bastante importante na 

literatura atual. Em segundo lugar, a perspectiva preventiva 

explicita uma característica que perpassa toda a história de 

constituição da criminologia moderna: seu caráter de ciência 

eminentemente aplicada. Por fim, assumindo tal chave ana-

lítica, podemos efetuar mais claramente a ligação entre uma 

discussão teórica e suas implicações no mundo da vida.

* * *

A expectativa antecipatória embutida no esforço para 

a decodificação dos fatores que concorrem para a prática 

de condutas antissociais enquadradas juridicamente como 

criminosas está presente mesmo antes da criminologia ser 

entendida como campo específico de conhecimento. Ela é 

uma das melhores expressões do “construtivismo” teórico 

de que fala Hayek (1978) como marca do saber de inspira-

ção iluminista. A ambição de definir todos os fatores rele-

vantes e suas combinações que resultam nos fenômenos 

sociais levaria o homem moderno a supor possível, através 

de intervenções cientificamente orientadas, interferir sobre 

os rumos da sociedade, produzindo artificialmente os arran-

jos desejáveis para a promoção de uma vida mais harmonio-

sa. Ambição ilusória, segundo Hayek, ela é marca de origem 

a qual se perpetua no campo da criminologia, sobretudo no 

que ela se volta à prevenção.

Já na chamada criminologia clássica, a perspectiva pre-

ventiva aparece em diversas passagens na principal obra de 

11065-LN83_meio_af4.indd   12 8/19/11   10:13 AM



João Trajano Sento-Sé

13

Lua Nova, São Paulo, 83: 9-40, 2011

Beccaria, mais conhecido, citado e criticado teórico da cri-

minologia tal como formulada em termos modernos.

Não só é interesse comum que não sejam cometidos 

delitos, mas também que eles sejam tanto mais raros 

quanto maior o mal que causam à sociedade. Portanto, 

devem ser mais fortes os obstáculos que afastam os homens 

dos delitos na medida em que estes são contrários ao 

bem comum e na medida dos impulsos que os levam a 

delinquir. Deve haver, pois, uma proporção entre os delitos 

e as penas (Beccaria, 2005, p. 50).

A adequada proporção entre delitos e penas não é 

somente uma preocupação que inscreve o pensamento 

de Beccaria no espírito reformador do iluminismo. Ela 

torna eficaz a punição naquilo que ela tem de mais rele-

vante: impor limites a difusão de condutas criminais evi-

denciando ao corpo social em geral e a seus membros em 

particular a justa medida guardada entre delito e puni-

ção. O caráter dissuasório da pena sobrepõe-se a seu com-

ponente retributivo.

Das simples considerações das verdades até aqui expostas, 

resulta evidente que o fim das penas não é atormentar 

e afligir um ser sensível, nem desfazer um delito já 

cometido [...]. O fim, pois, é apenas impedir que o réu 

cause novos danos aos seus concidadãos e dissuadir os 

outros a fazer o mesmo.

É, pois, necessário escolher penas e modos de infligi-las, 

que, guardadas as proporções, causem a impressão mais 

eficaz e duradoura nos espíritos dos homens, e a menos 

penosa no corpo do réu (Beccaria, 2005, p. 62).

Embora à primeira vista o objeto da punição seja o vio-

lador da lei, na doutrina formulada por Beccaria este é um 
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personagem secundário em relação àquilo que efetivamen-

te deve ser o foco da punição: em primeiro lugar, o deli-

to em si, do qual o perpetrador é pouco mais do que uma 

perturbadora atualização empírica; em segundo lugar, mas 

de modo algum subsidiariamente, todos os demais mem-

bros do corpo social, infratores potenciais ou não, a quem 

se dirige a sentença segundo a qual a ação indesejável será 

exemplar e justamente punida.

A ambição preventiva justifica-se doutrinariamente pela 

expectativa de fazer desse campo, o estudo das penas e de 

sua aplicação, um instrumento capaz de prover a socieda-

de de recursos de autoproteção, minimizando a incidência 

criminal e as práticas que, em tese, poriam a ordem social 

em xeque. Ainda que uma parcela da literatura dedicada 

ao estudo dos sistemas punitivos explicite o fracasso dessa 

ambição, o caráter dissuasório e suas inevitáveis implicações 

preventivas estiveram presentes nas origens do pensamento 

criminológico moderno e atravessaram as diversas formula-

ções a respeito do sistema punitivo até o século XX.

A criminologia positivista lança suas bases em grande 

medida se contrapondo teórica e metodologicamente à cri-

minologia clássica, personificada em Beccaria. Da perspec-

tiva de Lombroso, a criminologia clássica é insuficiente por 

negligenciar a análise empírica, restringindo-se a compor um 

corpo doutrinário abstrato e sem conexão com as dinâmicas 

reais do mundo social. Falta cientificidade à criminologia 

clássica porque falta investigação empírica. Falta efetividade 

em suas prescrições porque elas se resumem ao campo da 

jurisprudência como se ela, por si só, fosse capaz de decifrar 

as motivações para o crime e interferir sobre elas.

Referência principal da consolidação da criminologia 

como campo singular de conhecimento científico, Lombro-

so é desses autores em que o prestígio de duas ou três teses 

junto a seus contemporâneos acaba por se estender na his-

tória funcionando nos tempos futuros no sentido oposto. 
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Muito do que lhe conferiu prestígio em seu tempo o proje-

tou para uma espécie de maldição na história. Em ambos os 

tempos, o seu e o que lhe sucedeu, suas teses mais conheci-

das acabaram ofuscando aspectos que pareciam a ele mes-

mo relevantes em sua própria doutrina.

A partir de um exaustivo trabalho de observação clínica 

nas instituições carcerárias e asilos, Lombroso dedicou-se a 

um incansável trabalho de construção de uma tipologia de 

indivíduos propensos a perpetração de atos criminosos. Ao 

longo das cinco edições de seu principal trabalho publica-

das durante sua vida, ele retifica, revê e redefine os tipos 

criminais observados, atestando uma constante insatisfação 

com os resultados alcançados. Daí extraiu boa parte de seu 

prestígio em vida e da maldição posterior. Suas teses sobre 

os tipos naturalmente criminosos sobressaíram em relação 

às não menos importantes asserções sobre as personalida-

des tornadas “antissociais” em função de fatores sociais, 

culturais e econômicos. Do mesmo modo, suas não pou-

cas análises sobre tais fatores e as formas de lidar com eles 

acabaram relegadas a segundo plano, ficando obscurecidas 

como parte menor de seu corpo teórico.

Um desses aspectos, obscurecido pelas teses atávicas e 

naturalistas pelas quais o clínico italiano ficou conhecido é 

exatamente aquele que enfeixa seu interesse nos mecanis-

mos de prevenção à violência. Desde a primeira até a quinta 

edição de The criminal man1, Lombroso dedica espaço para 

orientações voltadas para a prevenção da violência. É assim 

que, na abertura de capítulo específico sobre o tema, na 

segunda edição (de 1878), ele sentencia:

Se nós aceitamos a realidade da reincidência, que 

prevalece em todos os sistemas penitenciários, nós temos 

1 Trabalhamos, aqui, com a edição inglesa, de 2006, sob a responsabilidade de 

Mary Gibson e Hahn Rafter, que reúne as cinco versões editadas por Lombroso de 

sua obra (Lombroso, 2006). 
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que buscar um ponto de partida para novas terapias para 

lidar com o crime. Em lugar de tentar curar o crime, 

devemos tentar preveni-lo, neutralizando suas causas 

(Lombroso, 2006, p. 135).

A abordagem do sistema carcerário e o estudo das 

penas, que o coloca em lado oposto ao de Beccaria, é um 

exemplo da atenção dedicada à prevenção. Embora tenha 

alternado entre uma rejeição peremptória ao encarcera-

mento e a sua aceitação como recurso aceitável para lidar-

-se com o crime, Lombroso manteve-se fiel à avaliação de 

que, ao contrário do que supunha a criminologia clássi-

ca, o encarceramento era absolutamente ineficaz como 

mecanismo preventivo. As desejáveis e imprescindíveis 

medidas de prevenção estariam em outro lugar e não se 

restringiriam de modo algum à esfera do sistema judiciá-

rio ou policial.

O argumento desenvolvido por Lombroso e a centrali-

dade concedida a iniciativas de proteção a crianças revelam, 

por vezes, surpreendente proximidade às análises sobre 

fatores de risco, desenvolvidas contemporaneamente. Ao 

modelo dos reformatórios que se resumem a aprisionar os 

jovens em uma “atmosfera de vício concentrado”, Lombro-

so advoga a expansão de escolas e instituições industriais e 

cooperativas que desenvolvam “o respeito à propriedade, o 

amor ao trabalho e a sensibilidade para o belo” em indiví-

duos que, por não terem ainda o caráter formado, são vul-

neráveis às “más influências”. (Lombroso, 2006, p. 138)

Na quinta edição de Criminal man (1896-1897), Lombro-

so retoma a questão da prevenção, desenvolvendo prescri-

ções sobre algumas modalidades criminais – como os crimes 

sexuais e a fraude –, defendendo a adoção de métodos cien-

tíficos no trabalho policial, criticando aspectos do sistema 

de justiça criminal e identificando fatores socioeconômicos 

que, a seu ver, concorreriam para o aumento da incidência 
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criminal2. Ao longo de sua trajetória, sem jamais abdicar do 

método que começava na investigação dos traços individu-

ais do criminoso, cresce seu interesse pelas influências nega-

tivas exercidas sobre os criminosos habituais e latentes, os 

dois tipos que, a despeito de eventuais características inatas, 

tinham nas circunstâncias de seu entorno fatores decisivos 

para a explicação de seu comportamento.

A essa altura, Enrico Ferri, ex-aluno de Lombroso e 

tido por Garland (2002) como o “mais sociológico dos cri-

minologistas positivistas”, já publicara seu importante 

Criminal sociology, estudo em que, a um só tempo, procede 

a reparos a algumas das teorias do mestre e dá continuida-

de a sua obra.

Também empenhado em consolidar cientificamente 

um saber sobre os comportamentos antissociais em termos 

semelhantes àqueles que as ciências naturais alcançaram no 

estudo da natureza, Ferri avança nos estudos clínicos e na 

observação dos indivíduos capturados pelo sistema de justi-

ça criminal. Daí espera extrair um corpo teórico próprio às 

ciências humanas:

Se a antropologia geral é, segundo a definição de M. 

Quatrefagues, a história natural do homem, assim como 

a zoologia é a história natural dos animais, a antropologia 

criminal nada mais é do que o estudo de um tipo específico 

da espécie humana. Em outras palavras, ela é a história 

natural do homem criminoso (Ferri, 2009, p. 136).

Simultaneamente à construção de um argumento que 

remete a criminologia ao modelo das ciências naturais, Ferri 

advoga, para a consolidação desse saber, uma composição 

de três campos disciplinares – a antropologia, a psiquiatria 

2 Nesse último caso, cabe destacar a polêmica, mas instigante, tese segundo a qual 

não seria a pobreza, mas o aumento desmesurado da riqueza que concorreria para 

o aumento das incidências criminais (Lombroso, 2006, p. 334).
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e a sociologia. Somente mediante tal composição a crimi-

nologia efetivamente se consolidaria como corpo científico 

próprio para lidar com a questão do crime, superando o 

dogmatismo doutrinário e abstrato das abordagens pura-

mente jurídicas da criminologia clássica. A consolidação de 

uma sociologia criminal apoiada no uso de métodos estatís-

ticos ocupa, a rigor, mais que dois terços de sua obra mais 

elaborada e conferiria, para ele, solidez prática a esse novo 

campo do conhecimento.

É importante destacar que o indivíduo criminoso é 

para Ferri, assim como o era para Lombroso, a fonte privi-

legiada de informações sobre a etiologia do comportamen-

to criminal. Os fatores que incidem para a configuração de 

personalidades propensas a esse tipo de comportamento, 

contudo, são bem mais amplas e estão longe de se restringi-

rem a elementos inatos.

já que as origens naturais do crime surgem não somente 

do organismo individual, mas, também, em larga escala, do 

seu entorno físico e social, para a recuperação do indivíduo 

não é suficiente apenas prevenir a reincidência sem que se 

mobilize o melhor de nossos recursos para intervir também 

em seu entorno social (Ferri, 2009, p. 78).

Firmada tal combinação, a criminologia estaria, então, 

apta a cumprir seu papel social de fornecer os insumos 

capazes de proteger a sociedade da incidência exagerada 

de comportamentos desviantes, através da orientação de 

medidas preventivas.

Em sua obra como um todo, Ferri destina boa parte de 

seus esforços no aperfeiçoamento da tipificação do homem 

criminoso e, nessa perspectiva, enfatiza os aspectos atávicos 

e inatos que caracterizariam os perpetradores preferenciais 

de certas modalidades de crime. Por outro lado, ele destaca 

reiteradamente, em diversas passagens, a relevância das con-
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dições sociais e econômicas que concorrem para a formação 

de personalidades mais propensas a determinadas condutas 

criminais. Tais condições não seriam dadas, tampouco esta-

riam enfeixadas, em condições biológicas ou naturais. Por 

essa razão, ao elencar algumas medidas para a redução da 

incidência criminal, Ferri parece antecipar alguns dos pre-

ceitos formulados, décadas depois, por diferentes correntes:

Existem crimes de pirataria nos dias de hoje, mas o uso de 

recursos náuticos mais velozes tem sido mais eficaz para 

evitá-los do que todos os códigos penais. Embora raros, 

homicídios continuam a ocorrer em autoestradas, mas não é 

menos verdadeiro que a substituição das antigas diligências 

e o uso de carruagens pelas autoestradas e ferrovias reduziu 

os assaltos nas estradas, com ou sem mortes. O divórcio não 

eliminou a ocorrência de casos de assassinatos de mulheres 

por seus maridos em função do adultério, mas reduziu 

sua incidência. Do mesmo modo, após a implantação de 

mecanismos de suporte e proteção a crianças abandonadas 

não estaremos aptos a fechar os tribunais, pela supressão 

de incidências criminais, mas elas certamente diminuirão 

consideravelmente (Ferri, 2009, p. 1563).

As intervenções apontadas aqui poderiam facilmente 

ser identificadas como parte dos programas prescritivos e 

das hipóteses que fundamentam algumas das abordagens 

recentes sobre formas de redução do crime. Elas paten-

teiam a expectativa não somente de fundação de um novo 

campo científico, mas de colocá-lo a serviço da sociedade 

como instrumento de construção de uma ordem num con-

texto de mudanças profundas. Compõem um protoprogra-

ma de prevenção que se bate contra as teses pautadas no 

endurecimento penal, não propriamente lançando mão de 

argumentos supostamente humanitários, mas relativos à efi-

ciência e à efetividade. 

11065-LN83_meio_af4.indd   19 8/19/11   10:13 AM



Prevenção ao crime e teoria social

20

Lua Nova, São Paulo, 83: 9-40, 2011

Em sua interlocução crítica com Beccaria, Lombroso 

insiste na necessidade de se conferir tratamento empíri-

co ao fenômeno criminal como recurso necessário para 

conferir-lhe base científica. Na tentativa de levar adian-

te a tarefa do ex-professor, Ferri esmera-se em qualificar 

melhor a tipologia por ele criada, concedendo maior aten-

ção a aspectos sociológicos que, ainda que pouco explora-

dos, já estavam presentes em Lombroso. O mesmo espírito 

reformador, contudo, estava presente nos três e, de certa 

forma, constitui uma das marcas de origem da criminolo-

gia moderna.

Certamente, tanto Lombroso quanto Ferri são exem-

plares de um paradigma da análise criminal orientada pela 

construção de uma tipologia de comportamentos criminais 

em que o indivíduo e sua constituição se encontram em 

primeiro plano. Nessa chave, os aspectos inatos, constitu-

tivos dos indivíduos, são, indiscutivelmente, o foco maior 

de atenção e de estudo desses autores – que estão entre os 

principais de seu tempo, tanto quanto de seus pares e segui-

dores mais diretos. Trata-se de uma espécie de tributo que, 

vistas retrospectivamente, as obras de Lombroso e Ferri 

pagam a seu momento histórico.

Cabe notar, contudo, que o lugar do indivíduo é efeti-

vamente central em virtude de seu lugar metodológico. Da 

observação do indivíduo, na decodificação de seus traços 

físicos, psíquicos e sociais, Ferri e, sobretudo, Lombroso, 

extraem os subsídios para a construção de suas respectivas 

tipologias. Pela estatística, Ferri pretende ampliar o rendi-

mento de seus avanços em escala mais ampla, admitindo 

explicitamente seriam fatores sociais que incidiriam para 

a ampliação desmesurada da incidência de três dos cinco 

tipos por ele estabelecidos3.

3 Segundo a tipologia de Ferri, existem cinco tipos criminosos: os loucos, crimino-

sos natos, os criminosos decorrentes de hábitos adquiridos, os criminosos ocasio-

nais e os criminosos passionais. 
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Curiosamente, nesse aspecto em que os recursos meto-

dológicos tidos por mais científicos são mobilizados – não 

somente as análises clínicas e antropométricas, mas, tam-

bém, a estatística – suas pesquisas se revelam, hoje, mais frá-

geis e passíveis de apropriações estranhas a suas próprias 

intenções. Por outro lado, as enumeráveis intuições socio-

lógicas, motivadas possivelmente pela aspiração aplicada 

de seus estudos, não decorrem diretamente de inferências 

“empíricas”. Elas são, no melhor sentido da palavra, intui-

ções, as quais dão atenção prudente, mas reiterada em suas 

intervenções teóricas. Tomando-as a sério, e destacando-as 

como resultados de um longo processo de amadurecimen-

to, podemos colocá-las em diálogo com algumas aborda-

gens recentes e, inversamente, identificar, ali onde hoje se 

estabelecem prescrições e inferências fundadas empirica-

mente, preceitos normativos não muito explícitos à primei-

ra vista. Façamos esse salto a partir de algumas abordagens 

sobre a prevenção da violência sustentadas por perspectivas 

inspiradas no que, de forma geral, poderíamos chamar de 

criminologia sociológica. Podemos antecipar que, malgrado 

seu, o lugar do indivíduo nesses casos é maior do que seria 

suposto inicialmente, assim como os aspectos sociológicos 

foram surpreendidos nas bases da criminologia positivista.

* * *

Há, hoje, algumas formas de organizar e distinguir as 

diferentes modalidades de prevenção à violência. A mais 

geral delas, define essa prevenção segundo seu alcance e 

público alvo. Tal como estabelecido por Brantingham e 

Faust (1976), há três níveis de abordagens de prevenção: 

primária, secundária e terciária. A prevenção primária é 

concebida como uma abordagem abrangente, que articula 

ações a partir da identificação de áreas e públicos potencial-

mente sujeitos a serem arrastados pela violência, antes que 
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ela instaure-se efetivamente. A prevenção secundária seria 

mais circunscrita. Ela diria respeito a populações e regiões 

identificadas como portadoras de características passíveis de 

serem identificadas como zonas de risco. Finalmente, a pre-

venção terciária diria respeito a iniciativas focadas em áreas 

conflagradas ou evidentemente identificadas como espaços 

recorrentes de episódios criminais e populações reconheci-

das como vítimas ou agressores consumadas. Uma variante 

dessa primeira tipologia (Gärtner, 2008) descreve a pre-

venção primária como aquela focada na intervenção sobre 

as condições gerais, sejam físicas ou humanas, que favo-

recem a recorrência de episódios violentos; a secundária 

seria voltada para indivíduos ou grupos que, a partir de 

determinadas características, estariam mais vulneráveis ao 

envolvimento em situações de violência, seja na condição 

de autor, seja na de vítima; a terciária, orientada para a 

redução da recorrência criminal por pessoas já identifica-

das como perpetradoras de violência, teria a expectativa 

de evitar a reincidência.

Essa primeira tipologia peca por sua generalização, 

mas, levando-se em conta que sua formulação original 

remonta aos primórdios das sistematizações desse campo, 

tem a virtude de organizar as diferentes modalidades de 

ações segundo sua abrangência territorial e sociológica. 

Na segunda modalidade, a centralidade do indivíduo pou-

co deixa a desejar, em termos de método e de construção 

teórica, à criminologia positivista, ainda que despojada de 

algumas das categorias médicas que a orientavam.

Uma outra tipologia, bem mais recente, foi proposta por 

Tonry e Farrington (1995). Por ela, focadas na prevenção, 

teríamos quatro grandes famílias de abordagens: preven-

ção à evolução criminal (developmental prevention), prevenção 

comunitária (community prevention), prevenção situacional 

(situational prevention) e prevenção criminal (criminal justice  
prevention). Cada um desses campos opera com modelos varia-
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dos de análise de risco e de determinantes para a existên-

cia de maiores ou menores taxas de incidência criminal, 

segundo características territoriais, sociais, econômicas, tra-

jetórias de vida, estilos de vida etc. Segundo Tilley (2005), 

ele próprio formulador de tipologia semelhante, as formas 

de definição são inúmeras, havendo mesmo quem seja 

capaz de listar onze tipos diferentes de prevenção. Por eco-

nomia argumentativa e preferência pessoal relativamente 

arbitrária, fiquemos com as quatro modalidades de Tonry e 

Farrington, examinando brevemente cada uma delas.

A prevenção à evolução criminal é focada na identifica-

ção dos fatores de risco que fazem mais provável que indiví-

duos se envolvam recorrentemente em episódios criminais. 

Embora, em tese, os fatores de risco que interessam digam 

respeito tanto à incidência de perpetração quanto de vitimi-

zação, na prática, os trabalhos inscritos nesse campo especí-

fico buscam predominantemente identificar os fatores que 

levam ao cometimento repetido de ações violentas pelos 

indivíduos. Do ponto de vista sociológico, a verificação de 

determinadas regularidades possibilitaria distinguir quais 

seriam as causas para uma propensão maior ao cometimen-

to de atos violentos por parte de certos indivíduos. Uma 

parcela destas estaria diretamente relacionada a traços de 

personalidade e propensões de humor. Inevitável lembrar, 

ainda que de passagem, o foco nas trajetórias individuais e 

no insulamento do indivíduo mencionados anteriormente.

Com uma ênfase, porém, incomparável àquela encon-

trada em qualquer texto de referência da criminologia 

positivista, os estudiosos inscritos nessa corrente vão buscar 

nos liames das histórias individuais e suas articulações com 

as instâncias básicas de socialização os principais fatores que 

concorrem para a propensão ao envolvimento em situações 

de violência. Embora não sejam totalmente ignorados, os 

fatores inatos à constituição física dos indivíduos estão lon-

ge de ocupar a atenção dos pesquisadores vinculados a essa 
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corrente do modo como observamos entre os positivistas. 

Cabe repetir, contudo, que o indivíduo é unidade de análi-

se central e que as instituições penais são a fonte privilegia-

da de dados, assim como ocorria entre os positivistas.

Estruturas familiares, carreiras escolares, perfil socio-

econômico da vizinhança são alguns dos campos em que 

germinariam e seriam encontrados os fatores de risco. Além 

do interesse sociológico, a perspectiva de isolar o que é 

determinante daquilo que pode ser visto como incidental 

para a configuração das tendências criminais dos indivíduos 

é um importante input na definição de estratégias e polí-

ticas públicas voltadas para a redução dos fatores de risco 

vigentes em determinados setores do corpo social4.

Um dos desafios metodológicos dessa abordagem é 

verificar dentre as variáveis passíveis de serem levadas em 

conta quais são dependentes e quais incidem significativa-

mente sobre a recorrência de envolvimento em situações 

de violência. Sofisticados modelos analíticos têm sido pos-

tos a serviço de trabalhos dessa natureza e, a luz da pro-

dução disponível, é possível chegar a inferências relativa-

mente seguras segundo recortes previamente estipulados. 

Estilos de vida específicos tendem a aumentar a vulnera-

bilidade de certos grupos sociais, como os jovens, por exem-

plo. Indivíduos com histórico familiar conturbado e sem 

a presença de um dos pais em seus primeiros anos de vida 

tendem a ser mais suscetíveis a comportamentos violentos 

do que aqueles cujo percurso foi pautado pela presença de 

pai e mãe. Entre os primeiros, aqueles que foram priva-

dos da presença materna tendem a ser mais suscetíveis do 

que aqueles privados da presença paterna. Tais inferências 

podem ser e são desenvolvidas segundo uma série de des-

dobramentos possíveis.

4 Um bom apanhado de estudos inscritos nessa perspectiva pode ser encontrado 

em Farrington e Welsh (2006). 
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Embora haja algumas pesquisas que dão suporte às defi-

nições dos fatores de risco, causa desconforto a constatação 

de que certos modelos moralmente aceitos e historicamente 

circunscritos às sociedades modernas acabam sendo reitera-

dos empiricamente por pesquisas que em geral os próprios 

responsáveis reconhecem como precárias. São exatamente 

os casos, por exemplo, em que fatores de risco associados a 

trajetórias escolares, dificuldades de aprendizado ou estru-

tura familiar se destacam como variáveis explicativas para 

comportamentos desviantes. Do mesmo modo, a despeito 

dos cuidados e da sofisticação metodológicos, desconcerta 

a constatação de que os fatores de risco pesam exatamente 

sobre os segmentos sociais mais desfavorecidos e mais comu-

mente identificados pelo que abordagens de antiga tradição 

costumam apontar como classes perigosas. Teríamos, assim, 

uma espécie de reiteração científica das intervenções mais 

comprometidas politicamente, seja dos setores mais con-

servadores, seja das correntes mais reformadoras do debate 

público. Uma meta-análise dessa perspectiva tende a gerar 

um certo desconforto quanto à possibilidade de que as per-

guntas feitas e o modo de formulá-las não resultam, como no 

final do século XIX, na confirmação de suspeitas estabeleci-

da a priori e fundadas dotadas de enviesado conteúdo moral.

Para além do que já foi mencionado, há de se notar 

ainda o caráter não conclusivo de tais pesquisas e sua fal-

sificação, igualmente precária e parcial, por alguns expe-

rimentos. Esse último caso é ilustrado por um conhecido 

estudo longitudinal realizado com 411 pessoas do sexo mas-

culino nascidas em 1953 num bairro operário na Inglaterra 

(Tilley, 2009). A partir de uma definição de seis fatores de 

risco cuja incidência combinada indicaria maior tendência 

a uma carreira criminal5, foram feitas algumas rodadas de 

5 Os fatores levados em conta foram: uso de drogas nos últimos doze meses quan-

do os pesquisados tinham entre 12 e 17 anos; amigos ou parentes com histórico 

de agressão quando tinham entre 12 e 17 anos; uso regular de bebida alcoólica 
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investigação sobre as trajetórias dos membros daquele uni-

verso, sendo a primeira realizada quando tinham entre 8 

e 9 anos. Na última checagem, realizada por Farrington e 

colaboradores, em 2006, os resultados revelaram-se incon-

clusivos. Indivíduos que não figuraram como membros do 

grupo de risco tiveram uma carreira criminal, enquanto 

outros, que passaram por experiências que os condenariam 

a uma trajetória de crimes, escaparam desse círculo. Uma 

das explicações aventadas para o “fracasso” do experimento 

foi o reduzido número de variáveis utilizadas pelo estudo.

Os aspectos próprios da prevenção ao crescimento cri-

minal destacados nos parágrafos anteriores fazem-na muito 

mais próxima da criminologia positivista do que poderíamos 

supor à primeira vista. O ponto de partida analítico dessa 

perspectiva é a verificação de altas incidências de episódios 

criminais em territórios e/ou envolvendo grupos específi-

cos. Os traços particulares que, em tese, singularizam tais 

recortes são dados a partir da convergência de premissas 

teóricas gerais e inferências empiricamente fundadas pela 

análise de dados recolhidos através dos recursos que já em 

Ferri são advogados como cruciais para a devida compre-

ensão do fenômeno criminal. Se o processo que leva da 

construção de modelos à verificação de hipóteses explicati-

vas se inverte (a tipologia, no caso positivista, é o resultado 

de exaustiva investigação sobre o perfil individual, enquan-

to este é definido, na presente modalidade de prevenção, 

como ponto de chegada de uma análise predominantemen-

te sociológica), temos, como resultado final em ambos os 

casos, a construção de perfis individuais de perpetradores 

contumazes e continuados de ações criminosas.

Alcoolemia, drogadicção, aprendizado deficiente, famí-

lia desestruturada, históricos de vitimização infantil são 

na idade entre 12 e 15 anos; evasão escolar na idade entre 12 e 16 anos; estrutura 

familiar monoparental (lone parent) e família substituta (step-family).
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variá veis recorrentes na identificação dos fatores de risco 

tanto da prevenção à evolução criminal, quanto do posi-

tivismo criminológico, inclusive tal como formulado por 

Lombroso. As instituições sociais trazidas à cena pouco dife-

rem daquelas que compõem o diagnóstico de crise do mun-

do europeu, tal como desenvolvido por Durkheim em parte 

substantiva de sua obra sociológica e reformista. A distância 

histórica e epistemológica não é motivo para a inibição do 

exercício de aproximação, sobretudo se temos em mente 

os desdobramentos discricionários e racistas de que foram 

objeto as teses positivistas, como forma de se evitar uma 

apropriação semelhante para o caso presente.

Por outro lado, num contexto de endurecimento 

penal e de recrudescimento das abordagens penalistas, 

tal como descrito por Garland (2002), entre outros, a 

perspectiva de prevenção apresentada aqui reaproxima, 

assim como já advogavam alguns positivistas, a aborda-

gem prática da questão criminal de intervenções que, ao 

longo dos dois últimos séculos, acabaram circunscritas 

a um suposto campo especializado da assistência social. 

Acompanhamento familiar, experimentos de educação 

especial, programas de socialização são despidos de um 

cunho puramente humanitário, passando a ser reconheci-

dos como investimentos focados na produção de bens 

coletivos e de interesse comum. Se levado a sério, esse 

pode representar um passo importante para a atualização 

da abordagem do problema da segurança e sua amplia-

ção no escopo de intervenções de agências do Estado ou 

de fora dele. Tal incorporação, note-se bem, implica uma 

redefinição na própria abordagem de possíveis iniciativas 

nessa linha, que deixam de estar estritamente identifica-

das à filantropia ou a políticas distributivas e passam a ser 

assumidas também abertamente (ainda que não de modo 

exclusivo) como mecanismos de controle social. Esse últi-

mo ponto é fundamental.
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A julgar corretas as inferências extraídas das pesquisas e 

análises pertinentes a esse campo específico da prevenção, 

temos fortes indícios de que um dos problemas de fundo da 

segurança pública contemporânea seja a exaustão de meca-

nismos de controle que de certa forma se conformaram e 

se instituíram na modernidade. Se isso faz sentido, discutir 

criminalidade e as formas de lidar com tal problema equi-

valeria a abordar, a partir de uma determinada angulação, 

problemas que excedem esse campo específico e dizem 

respeito a mudanças significativas nas estruturas básicas de 

socialização, bem como sua eficácia em produzir padrões 

de ordenamento social.

Uma segunda perspectiva assumida contemporanea-

mente é a prevenção comunitária. Ela parte do pressuposto 

de que as condições sociais e institucionais de certas áreas 

concorrem para a degradação das relações sociais, fomen-

tando, assim, os casos de violações da lei e de violências. 

Uma das mais famosas teorias inscritas nessa perspectiva 

é a polêmica teoria das janelas quebradas, formulada por 

Kelling e Coles (1996). Segundo essa conhecida teoria, 

um ambiente descuidado, em que a violação de códigos 

elementares de conduta e de respeito ao patrimônio e ao 

espaço público são toleradas, acaba por ser o campo fértil 

para escaladas de violência e o incremento de tipos mais 

graves e com maiores potenciais de agressão. Na versão ado-

tada pelo prefeito de Nova York, Rudolph Giulianni, a base 

dessa teoria se converteu na chamada política de tolerân-

cia zero que, minimizadas outras postulações e iniciativas, 

como fortalecimento dos laços societários, criação de ativi-

dades voltadas para o desenvolvimento de valores positivos 

e programas sociais para jovens e para famílias, em geral, 

foi exportada para várias as partes do mundo. Outros estu-

diosos importantes formularam análises de uma perspectiva 

próxima, com maior ênfase no investimento social e recu-

peração de áreas degradadas.
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Wesley Skogan (1990), por exemplo, reúne dados de 

quarenta comunidades situadas em innercities de várias 

cidades norte-americanas com o intuito de analisar as 

dinâmicas em que a degradação do espaço público está 

associada a altas taxas de desordem social. Embora não 

estabeleça uma conexão direta entre desordem e crime 

a partir de seus dados empíricos, Skogam admite a con-

sistência de, especulativamente, relacioná-las, remetendo 

os comportamentos inscritos em uma ou outra categoria 

como vetores importantes e decorrência da desagregação 

de laços de pertencimento e solidariedade. Para esse tipo de 

abordagem, duas modalidades de intervenção têm sido 

levadas a termo: o policiamento de aproximação, pelo 

qual as forças policiais identificam os fatores que mais 

acentuam a degradação dos laços comunitários, e o incen-

tivo à criação de redes de cooperação e ajuda mútua para 

a erradicação dos focos de perturbação da ordem e produ-

ção de episódios criminais.

Embora nesse caso a definição de perfis individuais não 

tenha a centralidade verificada no caso anterior, temos tam-

bém aqui a ressonância de teses clássicas e positivistas sobre 

o crime. Em primeiro lugar, para além de fatores naturais 

ou clínicos – objetos privilegiados dos positivistas –, observa-

mos a assunção aberta de que, o ambiente, o entorno social, 

é um fator fortemente relacionado aos níveis de incidência 

criminal. Em segundo lugar, o postulado segundo o qual o 

entorno refere-se à ambiência física tanto quanto às redes 

sociais, confere um aporte teórico que amplia os horizontes 

teóricos da prevenção comunitária a campos diversos dos 

debates sociológicos. Comunidades dotadas de laços relativa-

mente sólidos de pertencimento, imbuídas de valores públi-

cos razoavelmente cultivados, dotadas de iniciativa, compos-

ta por indivíduos animados por uma espécie de interesse 

bem-compreendido (a remissão à Toqueville é mais do que 

pertinente aqui), tendem a reproduzir e consolidar virtudes 
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públicas que mitigam o desvio e o comportamento crimi-

nal. Indivíduos despojados desses traços habitam regiões 

sombrias e degradadas, reproduzindo e perpetuando sua 

própria indigência.

Investir no espaço físico e simbólico onde as incidên-

cias criminais são frequentes é uma um desdobramento prá-

tico quase inevitável de uma abordagem como essa. Embora 

também nesse caso haja riscos discriminatórios embutidos 

em seus possíveis desdobramentos, sua baixa efetividade, 

segundo pesquisas disponíveis, acaba sendo um dado mais 

preocupante e digno de nota. Segundo os dados analisa-

dos por Skogan (1990), anteriormente citado, as iniciativas 

“civilizadoras” utilizadas tendem a produzir alguns resul-

tados em áreas não degradadas e têm impacto quase nulo 

exatamente onde se verificam os vetores criminais destaca-

dos. Ou seja, do ponto de vista de sua efetividade, a pre-

venção comunitária é, hoje, uma tese a ser comprovada 

no que toca à redução da criminalidade. Seus resultados 

parecem muito próximos ao dos estudos sobre cultura cívi-

ca de Almond e Verba (1963) a Puttnan (1993), nos quais 

há uma circularidade argumentativa em que a existência de 

uma cultura cívica implica a existência de indivíduos ativos 

e imbuídos de espírito público e o vigor da cultura cívica é 

condição para a existência de indivíduos ativos e imbuídos 

de espírito público.

De todo modo, também pesa em favor dessa perspectiva 

a ampliação da abordagem da questão do crime e a elabo-

ração de instrumentos não estritamente punitivos para lidar 

com ele. Apenas para sublinhar, deve-se ter em mente que 

ambas as “virtudes” também se desenhavam nas principais 

formulações positivistas, ainda que a partir de um repertó-

rio mais reduzido e, à luz do conhecimento histórico adqui-

rido posteriormente, discutível.

A prevenção situacional é uma abordagem ancorada 

estritamente na ontologia utilitarista. Seguindo tal perspec-
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tiva, a ação do violador da lei é orientada segundo os mes-

mos padrões verificáveis na conduta dos indivíduos toma-

dos em geral: suas escolhas são pautadas pelo cálculo custo/

benefício tendo em vista os resultados que pretende obter. 

Dessa transposição da racionalidade econômica para a con-

duta criminosa, temos que, para os defensores da preven-

ção situacional, a incidência de ações criminosas tenderá a 

ter uma relação direta com as oportunidades de estas resul-

tarem em maiores ganhos efetivos para seus perpetradores 

e, por outro lado, será inversamente proporcional aos cus-

tos possíveis de serem arcados pelos mesmos. Nessa linha, a 

prevenção implica fundamentalmente intervir nos espaços 

onde há incidências de determinados tipos de delitos de 

modo a tornar seu cometimento menos atraente, aumentan-

do os riscos palpáveis de fracasso e de aplicação de sanção 

sobre seus perpetradores. Em uma palavra, a prevenção 

situacional confere subsídios normativos e empíricos para a 

criação de espaços defensivos, recursos tecnológicos, meca-

nismos de dissuasão etc. 

Embora seja encarada como uma perspectiva de desen-

volvimento recente, alguns de seus defensores indicam que 

tal abordagem esteve no horizonte da criminologia desde o 

século XIX, sendo relegada a segundo plano devido à pri-

mazia das explicações criminológicas que se concentraram 

nos aspectos individuais do comportamento criminoso. De 

fato, a perspectiva situacional desloca o foco do criminoso 

para o ambiente em que o crime é ocorre. Mas tal desloca-

mento se dá não exatamente por que o indivíduo seja des-

provido de importância. Ao contrário, ele é a fonte única 

de decisões orientadas por escolhas racionalmente orien-

tadas. O lugar de coadjuvante ocupado pelo indivíduo na 

teoria situacional decorre de seu caráter não problemático. 

Aqui, o homem criminoso é, na maior parte das vezes, um 

indivíduo comum, dotado das aptidões medianas de que 

dispõe qualquer cidadão e motivado pelo principal recurso 
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de que são investidos os homens e mulheres em geral: a 

utilidade. Por isso, de certa forma, a prevenção situacional é 

a menos sociológica das perspectivas aqui apresentadas. Por 

outro lado, ao menos do ponto de vista teórico não deixa 

de ser instigante a tendência a destituir o agente de condu-

tas criminais de traços aberrantes ou patológicos.

De maneira resumida, segundo essa linha, o ambiente 

favorável a obtenção de ganhos com baixos custos ou custo 

zero mediante ações criminosas funcionaria como um estí-

mulo para que indivíduos racionais fizessem suas escolhas. 

Esses mesmos indivíduos, constrangidos pela projeção nega-

tiva do resultado de seus cálculos, abdicariam da ação em 

função da perspectiva hostil a possibilidade de ganhos. O 

corolário prático desses postulados é a delimitação de deter-

minadas áreas de incidência de certos tipos de delitos e a 

intervenção sobre as mesmas de forma a reduzir ou supri-

mir seus atrativos. Em consonância com a ontologia que a 

fundamenta, a perspectiva situacional tem se desenvolvido 

e, aparentemente, obtido resultados promissores no que diz 

respeito a crimes contra o patrimônio. Por ser de encampa-

ção recente, os experimentos pautados por ela costumam 

ser abordados de forma prudente mesmo por seus defenso-

res, e as análises e avaliações de impacto tendem a ser enca-

radas como estudos de caso que se vão acumulando lenta, 

mas solidamente ao longo dos anos6.

A ideia de render-se ao reducionismo economicista 

não chega a ser muito alentadora, mas se concedendo 

algum rendimento aos postulados situacionais, poder-se-

-ia imaginar uma reorientação de seu foco, ampliando a 

noção de ganho para além dos estreitos limites do mundo 

material. A julgar que a expectativa de obter ganhos de 

natureza diversa pode ser motivação para o cometimento 

6 Para alguns dos experimentos nessa perspectiva, ver estudos reunidos por 

Clarke (1997).
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de ações criminosas e para o envolvimento em dinâmicas 

violentas, poderíamos imaginar um conjunto de valores 

e estratégias adaptativas que levam certos sujeitos a essas 

escolhas independentemente de ganhos materiais pro-

priamente ditos. O desdobramento mais imediato dessa 

ampliação, contudo, seria recolocar o sujeito no cerne do 

enredo, deslocando o foco do ambiente e, com isso, abdi-

car do traço que singulariza a prevenção situacional em 

relação a outras abordagens criminológicas. Sendo assim, 

é difícil, ao menos hoje, ampliar tal perspectiva, manten-

do-se seus fundamentos e axiomas básicos, para além dos 

limites de certas modalidades muito específicas de crime.

No plano prático, algumas das medidas possíveis e efe-

tivas inscritas na prevenção situacional não estão a salvo de 

reparos e críticas de natureza moral. O repertório de inter-

venções da prevenção situacional é numeroso e variado: 

recursos tecnológicos de ponta, como sistema de monitora-

mento por câmeras, sujeito a críticas pelo potencial invasi-

vo que tem embutido no que toca às liberdades individuais; 

intervenções no desenho urbanístico de certas áreas, muitas 

vezes comprometendo a possibilidade de ocupação pública 

das mesmas; uso ostensivo de segurança privada, que refor-

ça a sensação de vigilância; criação de mecanismos variados 

de controle de frequência de certos personagens identifica-

dos como potencialmente hostis em determinados espaços, 

como os centros comerciais, medida cujo caráter segregacio-

nista é reconhecido até mesmo por seus defensores, estão 

entre os muitos recursos que podem ser entendidos como 

intervenções no espaço e nas formas de sua ocupação pró-

prias da ação situacional. A questão de saber sobre os custos 

que se está disposto a arcar em favor de maior segurança, 

tem sido recorrentemente colocada de forma especialmente 

enfática, quando tratamos dessa modalidade de prevenção.

“Prevenção criminal” é o nome genérico dado a um 

conjunto razoavelmente amplo de estratégias que têm 
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como protagonistas algumas das instituições que compõem 

o sistema de justiça criminal. Elas são, ou podem ser, muitas 

e têm em comum o lugar onde estão radicadas: o aparelho 

estatal. O conjunto mais conhecido, acionado e, de certo 

modo, estudado é aquele inscrito nas instituições de execu-

ções penais. Como é sabido, ao menos em tese a prevenção 

faz parte do escopo do sistema de execução penal, orientan-

do-se pela expectativa de redução da incidência através de 

mecanismos ressocializadores e dissuasivos. Como já ano-

tamos, a expectativa preventiva é contemplada, ainda que 

com reservas, no desenho do sistema punitivo mesmo em 

Lombroso. Na verdade, ela remonta a Beccaria e isso se nos 

ativermos somente aos primórdios das formulações moder-

nas sobre o sistema punitivo. Do mesmo modo, as institui-

ções policiais, tal como as conhecemos a partir do século 

XIX e em sua faceta ostensiva, têm como fundo a evitação 

de tumultos e episódios violentos.

Ainda que não concedamos um sentido tão amplo à 

noção de prevenção, circunscrevendo-a a uma forma de 

lidar com o fenômeno criminal orientada por preceitos 

mais solidamente voltados para a antecipação, as agências 

do sistema de justiça criminal ocupam um lugar importan-

te, tendo, por seus respectivos mandatos e especializações, 

um potencial bastante significativo. Nessa vertente, encon-

tram-se, por exemplo, os recursos utilizados para lidar com 

o controle de certos fatores de risco como o acesso a armas, 

as formas de tornar as instâncias de mediação de conflitos 

acessíveis a populações marginalizadas, os instrumentos de 

regulação e sanção de hábitos que aumentam a vulnerabili-

dade ou os comportamentos agressivos e os meios de identi-

ficação de focos potenciais de produção ou reprodução de 

condutas violentas.

Dada a impossibilidade de descrever cada uma das abor-

dagens inscritas nessa família tão ampla, e tendo em vista as 

inúmeras controvérsias acerca da efetividade e das implica-
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ções éticas e econômicas de cada uma, citemos, de forma 

sumária, duas, que simultaneamente se inscrevem nesse 

campo e mobilizam saberes e orientações bastante especí-

ficas. Ambas dizem respeito ao trabalho policial entendido 

de forma genérica: os programas de controle de armas e as 

várias modalidades de policiamento de aproximação.

Levados a cabo em diversas cidades norte-americanas 

e europeias, os programas de controle de armas partem do 

diagnóstico empiricamente comprovado de que o poten-

cial letal de conflitos e episódios envolvendo violência cres-

ce significativamente em virtude da presença de armas de 

fogo. A posse e o porte de armas, contudo, têm a ver com 

marcos jurídicos e culturais. Sua comercialização envolve 

agentes e interesses variados e poderosos. Frequentemente, 

as armas que circulam nas ruas das grandes cidades, que 

se encontram de posse de gangues, de grupos ligados ao 

tráfico de drogas, de criminosos comuns e avulsos têm ori-

gem legal, foram postas no mercado segundo os preceitos 

que o regulam e geraram empregos e impostos. Ostentá-

-las confere autoridade e respeito a seus proprietários e, 

mesmo em mãos de cidadãos comuns, normalmente são 

identificadas como recurso de segurança. Destrinçar os 

percursos tortuosos que levam da legalidade à ilegalidade 

implica investimento de altas somas e um paciente trabalho 

de inteligência. Desfazer as redes de significação que con-

ferem positividade a um devastador fator de risco implica 

dissuasão e convencimento. Embora a segunda estratégia 

esteja longe de resumir-se às vocações policiais (a rigor, têm 

pouco a ver com elas), a primeira necessariamente envolve 

um corpo especializado e autorizado a aplicação de medi-

das de controle e punição exclusivas de uma polícia ultraes-

pecializada em investigação e inteligência. As alegações em 

defesa da efetividade do controle de armas sobre o crime (o 

crime letal, sobretudo) não são sempre e invariavelmente 

convincentes (há pouco de conclusivo em se tratando de 
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prevenção), mas as apostas têm sido pesadas nesse cam-

po, incluindo aí altos investimentos em recursos públicos. 

De todo modo, cabe salientar que o sucesso das iniciativas 

nesse campo tende a se concentrar em medidas estatais e 

repressivas, com as campanhas e propagandas educativas 

ocupando um lugar subsidiário.

Outra modalidade preventiva envolvendo agentes poli-

ciais, que implica uma expertise radicalmente diversa da 

anterior, é aquela sob cuja rubrica se inscrevem os progra-

mas de aproximação polícia e comunidade. Policiamento 

comunitário, policiamento orientado para a solução de pro-

blemas e policiamento voltado para a resolução de conflitos 

são algumas dessas modalidades. Deixando de lado as espe-

cificidades e sutilezas que os diferenciam entre si, é possível 

tratá-las conjuntamente enfatizando os traços gerais que as 

pautam. Todas elas supõem um estreitamento de contato 

entre os agentes policiais e a população do espaço em que 

atuam. Tal aproximação, supõe-se, cria laços de cooperação 

de forma que, sem prejuízo de sua autoridade, o policial 

identifica a comunidade como beneficiária primeira de seu 

trabalho. Esta, por sua vez, vê no policial um servidor públi-

co investido de prerrogativas que implicam o uso da força, 

mas cujo trabalho é devotado primordialmente para o pro-

vimento de segurança e ordenação social.

As ênfases justificadoras dessa modalidade de poli-

ciamento variam, mas todas estão pautadas pela lógica da 

aproximação e da antecipação. O trabalho de Herman 

Goldstein (1990) é consensualmente apontado como pionei-

ro do modelo de policiamento orientado para a solução de 

problemas. Nele, a aproximação é tratada como mecanismo 

eficaz de otimização do trabalho policial, criando condições 

para a efetuação de prisões, desarticulação de gangues e 

quadrilhas, redução de incidências de roubo, uso e comér-

cio de drogas e outras práticas ilegais envolvendo violên-

cia. Deve-se ter em mente que a perspectiva desenhada por  
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Goldstein está focada na melhoria da qualidade e da efi-

cácia do trabalho policial e seu caráter proativo tem essa 

meta. De suas formulações, surgiram várias iniciativas ino-

vadoras de gerenciamento do trabalho de polícia e um sem 

número de discussões acerca de sua natureza e efetividade.

Com objetivos e estratégias semelhantes, mas enfati-

zando aspectos mais “brandos” das atividades de rotina 

do trabalho policial, o policiamento comunitário espera 

obter resultados sobre a criminalidade mediante a criação 

de laços de confiança e cooperação com as comunidades.  

Tal proximidade implicaria uma espécie de “humanização” 

do profissional de polícia, porta de entrada para a criação 

de mecanismos de ausculta e, consequentemente, de diag-

nóstico de focos potenciais de violência e crime. O mesmo 

vale para o modelo de policiamento de aproximação.

Alguns dos limites da eficácia desses modelos de poli-

ciamento são semelhantes àqueles observados na prevenção 

comunitária. As pesquisas apontam que estratégias de apro-

ximação e de criação de laços de confiança polícia/comuni-

dade tendem a ser expressivas em áreas de baixas incidên-

cias criminais violentas, perfil socioeconômico mais elevado 

e maior associativismo. Áreas conflagradas, que concentram 

minorias étnicas e apresentam altas taxas de criminalidade 

violenta, tendem a ser refratárias a tais estratégias e a des-

confiança, assim como a hostilidade recíproca, costuma 

prevalecer. Tais avaliações, contudo, não são conclusivas.

De certo modo, pode-se dizer que a ênfase na prevenção 

através das instâncias do sistema de justiça criminal tendo o 

aparato policial como protagonista, encontra suas raízes nas 

teorias do Estado moderno, formuladas com maior sofisti-

cação a partir do século XIX. Talvez surpreenda a consta-

tação de que este é um postulado desenvolvido por Hegel 

(1997), nas segunda e terceira seções da terceira parte de 

Princípios da filosofia do direito. Ali, ainda que de forma pou-

ca desenvolvida, estão destacados dois imperativos na pas-
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sagem da sociedade civil para o Estado: 1. A constituição 

de uma força policial que difira das forças armadas com a 

atribuição de garantir a coesão social e o respeito às leis do 

Estado no âmbito estritamente doméstico; 2. O mandato 

de que essa força está investida: prevenir possíveis desvios 

que ponham em questão tal ordenamento e levem a socie-

dade ao risco do colapso.

É óbvio que o foco nas agências estatais como instâncias 

privilegiadas de intervenção proativa não equivale necessa-

riamente a se negligenciar instâncias da sociedade ou da 

iniciativa privada como atores relevantes. Por outro lado, 

tal ênfase pode implicar um enfraquecimento excessivo dos 

processos de construção de estratégias e uma certa autono-

mização dos agentes autorizados a agir em relação àqueles 

que, em tese, deveriam se beneficiar dos mecanismos pro-

dutores de ordenamento e evitação do crime. Sendo esse o 

caso, temos um quadro que se afasta dos postulados mais 

avançados do positivismo, criando as condições para o 

engendramento de uma lógica pautada predominantemen-

te pelo uso da força e de recursos punitivos como mecanis-

mos de dissuasão e controle.

* * *

As distâncias teóricas, metodológicas e epistemológicas 

entre a criminologia positivista e as criminologias socioló-

gicas são conhecidas e já foram exaustivamente apontadas. 

Fazer o movimento oposto, colocando-as em diálogo e locali-

zando proximidades não equivale a esquecer o que as separa. 

Pode, outrossim, representar um exercício salutar de crítica 

e alerta quanto a procedimentos analíticos presentemente 

praticados. Haja vista o caráter supostamente recente dessas 

abordagens focadas na prevenção do crime, bem como sua 

pretensão antecipatória e sua clara ambição de, através de 

recursos e inferências cientificamente fundadas, interferir 
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nas dinâmicas sociais com instrumentos e fins defensáveis 

também do ponto de vista normativo, fazer tal operação a 

partir destas torna esse exercício ainda mais interessante.

Posto o diálogo, os teóricos contemporâneos da preven-

ção talvez tenham muito mais do que supõem a aprender 

com alguns positivistas, não propriamente para copiar-lhes 

métodos, convicções ou princípios teóricos, mas sobre even-

tuais desdobramentos inesperados de suas teses. O foco no 

indivíduo, as formas de criar categorias que inadvertida-

mente se tornam reiterativas de valores morais consagrados e 

as apostas, por vezes perigosamente ingênuas, em distinções 

como eficiência e ineficácia, mecanismos brandos e duros de 

controle parecem reduzir as aparentemente abissais distân-

cias entre a criminologia praticada no século XIX e aquela 

que vige atualmente. Não deixa de ser irônico surpreen-

der em espíritos tão sinceramente comprometidos com o 

saber científico e com preceitos humanitários, como o eram 

Lombroso e Ferri, por exemplo, a formulação de teses tão 

propícias ao racismo, à discriminações culturais e regio-

nais de toda sorte. Isso pode ser visto claramente hoje, em 

função do distanciamento histórico, benefício de que não 

dispomos para análises reflexivas da prevenção criminal 

contemporânea. Colocar o passado em diálogo com o pre-

sente, em lugar de tratá-lo como algo sepultado pelo avanço 

científico e superado pelo amadurecimento de um campo 

disciplinar, pode informar melhor sobre o que é feito nos 

tempos atuais.

João Trajano Sento-Sé
é professor de Ciência Política da UERJ e coordenador do 

Laboratório de Análise da Violência da mesma instituição.
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As consequências das reformas de cunho liberal, face à rea-

lidade socioeconômica dos países que as adotaram, encora-

jam um novo debate sobre o papel do Estado no enfrenta-

mento das desigualdades sociais e na condução de políticas 

de proteção social. Nessa perspectiva, toma força, no Bra-

sil e no mundo, uma nova discussão sobre o conceito de 

desenvolvimento.

A principal questão posta, no âmbito nacional e inter-

nacional, é a de que esse conceito precisa ser resgatado e 

revisto mediante as experiências acumuladas pelos países, 

sejam aquelas inspiradas no Estado de bem-estar social, sejam 

no Estado regulador. Essa revisão é necessária para que se 

possa formular novas diretrizes sobre o papel do Estado 

na condução do desenvolvimento e uma nova concepção 

acerca deste.

A política de saúde deve posicionar-se diante desse desa-

fio teórico e político, pois a saúde é um dos eixos estrutu-
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rantes das políticas de proteção social e, ao mesmo tempo, 

um dos setores de maior importância econômica mundial, 

conformando um verdadeiro complexo econômico-indus-

trial vinculado à saúde. 

No campo da investigação de uma concepção renova-

da sobre saúde e desenvolvimento, devem-se abarcar pelo 

menos as políticas de ciência, tecnologia e inovação em saú-

de no Brasil e no estado de São Paulo por seu papel em 

relação ao complexo industrial desse setor. Nesse proce-

dimento, constituem elementos distintivos a relação entre 

as políticas de saúde e os padrões de desenvolvimento no 

Brasil, o estudo de experiências emblemáticas relacionadas 

com a inovação/incorporação de tecnologias com a fina-

lidade de estabelecer novas possibilidades de articulação 

entre pesquisa e produção e os fatores que condicionam 

o desempenho de instituições voltadas para a produção e 

pesquisa de tecnologias essenciais, componentes do com-

plexo econômico industrial da saúde. O enfoque centrado 

no Estado deve contemplar a inserção das políticas públi-

cas de saúde na proteção social no Brasil considerando-se 

três grandes fases: 1. Estado desenvolvimentista e protetor 

(1930 a meados da década de 1980); 2. Estado regulador 

(1990 a 2003) e 3. novo desenvolvimentismo e novo papel 

do Estado (2003 aos dias atuais). Nessa abordagem, deve-

-se privilegiar a investigação da articulação das políticas de 

desenvolvimento e proteção social. 

Essa análise é essencial para que se possa compreender 

como tal articulação foi possível em outros contextos econô-

micos e quais lições podem ser aprendidas dessas experiên-

cias, de forma a identificar os condicionantes e limites da 

integração entre as lógicas econômicas e de proteção social, 

de modo a subsidiar a política de saúde brasileira atual. 

A investigação deve contemplar a análise de experiên-

cias bem-sucedidas de incorporação de inovações tecno-

lógicas em saúde, relacionadas com diferentes segmentos 

11065-LN83_meio_af4.indd   42 8/19/11   10:13 AM



43

Ana Luiza d’Ávila Viana, Fabíola Lana Iozzi, Mariana Vercesi de Albuquerque e Aylene Bousquat

Lua Nova, São Paulo, 83: 41-77, 2011

do complexo econômico-industrial da saúde (Ceis) para 

entender: 1. As diferentes trajetórias de inovação/incorpo-

ração de tecnologias no sistema de saúde brasileiro; 2. As 

articulações que se estabelecem entre os diversos segmen-

tos (público e privado) interessados ou afetados por essas 

tecnologias e 3. As interdependências econômicas, políticas 

e tecnológicas que ocorrem no âmbito do sistema de saúde 

brasileiro, interferindo e condicionando as possibilidades 

de desenvolvimento desse setor. Assim, neste artigo, o esta-

do de São Paulo ganha destaque no que tange a inovação/

incorporação tecnológica em saúde, pois apresenta a maior 

concentração de agentes, instituições, investimentos e pro-

dutos no âmbito do Ceis no país.

A finalidade desse tipo de abordagem é o de contribuir 

para a formulação e implementação de políticas públicas 

capazes de, ao mesmo tempo, induzir o desenvolvimento de 

setores do Ceis que sejam estratégicos para o Brasil, aumen-

tar o poder de regulação do Estado, fortalecer as instituições 

públicas que produzem inovações tecnológicas na área da 

saúde e estabelecer novos padrões de cooperação regional.

No sistema capitalista, a concepção de Estado desenvol-

vimentista surge nos países periféricos atrelada com a indus-

trialização. De acordo com Mattos (2006, p. 141), 

a partir dos anos 1930, o desenvolvimento da economia 

brasileira esteve voltado para a institucionalização de 

processos de industrialização. Assim, o desenvolvimento 

ocorreu centrado, essencialmente, no Estado, ou melhor, 

com base na forma pela qual o Estado planejou o 

desenvolvimento econômico através de empresas estatais e, 

principalmente, por meio da articulação entre capital estatal 

e capital privado. 

Esse tipo de Estado, ao considerar a industrialização 

como sinônimo de desenvolvimento econômico, abarcava 
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uma concepção particular de desenvolvimento social, pois 

considera este como uma simples consequência daquele 

processo1. Assim, acabava por conceder às políticas sociais 

um lugar secundário, ou seja, elas ficaram subordinadas aos 

imperativos da política econômica.

No Brasil, a fundação do sistema nacional de proteção 

social data de 1930, atrelada ao mercado formal de trabalho 

(relações e direitos trabalhistas), o que resultou na configu-

ração de um modelo dessa proteção social baseado em uma 

visão restrita de cidadania, tendo permanecido vigente no 

país até meados da década de 1980. Assim, a política social 

nesse período esteve baseada em um modelo corporativo 

e na extensão de uma “cidadania regulada”, como descri-

to por Santos (1979). Para esse autor, a incorporação dos 

direitos sociais entre as diversas classes profissionais se dava 

de maneira fragmentada e diversificada, sendo mais efetiva 

para as classes mais organizadas e inseridas no processo de 

modernização econômica.

Segundo Draibe (1997), os sistemas de proteção social 

presentes nos países latino-americanos durante o século XX 

eram do tipo meritocrático-particularista, altamente estra-

tificados e corporativos. Segundo a autora, esses sistemas 

eram “imperfeitos” e “deformados”, por conta dos seguin-

tes motivos: 1. estruturais, relacionados com as grandes 

desigualdades sociais vividas por esses países e pela baixa 

equidade das políticas sociais e 2. institucionais e organi-

zacionais, referentes ao alto grau de centralização, baixa 

capacidade regulatória e de implementação de políticas nas 

esferas subnacionais, corporativismo de grupos profissio-

nais e fraca tradição participativa da sociedade.

Nas discussões sobre políticas sociais não estava con-

templada uma concepção abrangente e ampliada acerca 

1 O desenvolvimento social era “entendido como a incorporação dos até então ex-

cluídos do mercado formal de trabalho ao processo produtivo, como subproduto 

do crescimento e do desenvolvimento econômico” (Cohn, 2005, p. 386).
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de direitos sociais, implicando restrições e limitações para 

a expansão de tais políticas. Apesar disso, Machado (2007, 

p. 56) afirma que 

houve certa dinâmica na expansão de algumas políticas 

sociais, incluindo as de saúde, mesmo no período de 

autoritarismo militar após 1964. Isso ocorreu sob um 

modelo distorcido que, na área da saúde, teria propiciado 

um crescimento do segmento privado prestador de 

serviços ao Estado, um fortalecimento de mercados de 

saúde e ampliado a escala das operadoras econômicas 

na saúde, tanto no âmbito do segmento de assistência 

médica previdenciária, como no bojo do surgimento de 

um novo tipo de empresariamento na saúde. 

Na década de 1980, a luta pela democratização do regi-

me político fomentou a mobilização de vários segmentos da 

sociedade também por direitos sociais. Nesse momento, des-

taca-se o movimento pela reforma sanitária que culminou na 

implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Cons-

tituição de 1988, fato estreitamente ligado com a luta pela 

democratização do país e pela universalidade do acesso à saú-

de como bem constitutivo de uma concepção de cidadania. 

Entretanto, como aponta Machado (2007, p. 57), 

se o processo de democratização dos anos 1980 traz a 

esperança de rupturas mais drásticas voltadas para a 

construção de uma sociedade mais justa e propicia o 

desencadeamento de processos de reforma em algumas 

áreas, a virada liberal-conservadora dos anos 1990 viria a 

frustrar em grande parte tais expectativas, com repercussões 

diretas e indiretas sobre a questão e a política social.

 

As políticas de natureza neoliberal, em vigor no Brasil 

a partir do início da década de 1990, contribuíram para o 
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agravamento do quadro social ao aliar baixo crescimento 

econômico à manutenção das desigualdades sociais. Nesse 

contexto de tensionamento do projeto neoliberal, confir-

mado pelo recente colapso dos mercados financeiros mun-

diais, insere-se a retomada da discussão acerca de outro 

modelo de desenvolvimento. 

O resgate do conceito de desenvolvimento
O esgotamento do neoliberalismo econômico enseja uma 

revisão sobre a estratégia deste de implementar um único 

modelo de desenvolvimento, baseado numa receita univer-

sal que atribuiu ao Estado o papel de agente meramente 

regulador da atividade econômica.

Mkandawire (2002) alerta para o surgimento de uma 

“nova economia do desenvolvimento”, baseada em uma nova 

ideia acerca deste e em experiências acumuladas. Seu obje-

tivo principal seria dar contribuições para aumentar as 

opções disponíveis à ação do Estado em constestação ao 

consenso único e à receita universal proposta pelas ideias 

neoliberais. O autor destaca que há necessidade, nos tem-

pos atuais, de se criar alternativas ou modelos de desenvol-

vimento econômico que sejam, ao mesmo tempo, economi-

camente dinâmicos, politicamente democráticos e social-

mente inclusivos.

Por conta da estagnação do crescimento econômico e 

do aumento das desigualdades sociais nos países que ado-

taram as políticas neoliberais no período recente de glo-

balização, surgem diversos questionamentos acerca de o 

desenvolvimento estar vinculado estritamente à economia. 

Estes vêm sendo propostos pelos novos estudos sobre desen-

volvimento que o associam à política econômica e à social 

(Draibe, 2007a, 2007b), sendo que muitos deles se baseiam 

também na discussão de conceitos que estão em voga na 

política mundial, tais como os de democracia, de equidade 

e de promoção social.
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Uma vertente proposta por Armatya Sen (2000) incor-

pora a dimensão da democracia e da liberdade ao desen-

volvimento. Outra vertente, que ganha força no Brasil e no 

mundo, é um movimento de resgate da escola estruturalis-

ta, a partir de uma releitura de suas teorias com vistas aos 

conteúdos do período atual. Dentro desta última, há aque-

les autores que buscam a construção dessa “nova economia 

do desenvolvimento” acrescentando as contribuições reno-

vadas da escola institucionalista.

O Brasil entra nessa nova fase desse debate com uma 

perspectiva muito interessante, pois a escola estruturalista 

nacional deixou importantes bases teóricas para se pensar 

um desenvolvimento genuinamente brasileiro, como é o 

caso da teoria do subdesenvolvimento econômico formula-

da pelos autores vinculados à Comissão Econômica para a 

América Latina e Caribe (Cepal)2.

A reflexão sobre um projeto nacional de desenvolvi-

mento teve muitos avanços com a escola cepalina. Esta mos-

trou, sobretudo através das obras de Celso Furtado, como o 

processo histórico de subdesenvolvimento da formação eco-

nômica brasileira e as ideologias e políticas de crescimento 

e progresso, gradativamente propostas, fomentaram o mito 

do desenvolvimento.

Celso Furtado (1974) mostra como as raízes da depen-

dência econômica, que caracterizam o subdesenvolvimento, 

colocam em evidência a ideologia hegemônica do desenvol-

2 A Cepal foi criada em 1948, pelo Conselho Econômico e Social das Nações Uni-

das (Ecosoc). O economista argentino Raúl Prebish foi um dos grandes líderes 

dessa instituição e contou com grande colaboração de Celso Furtado para o de-

senvolvimento de um pensamento voltado para as particularidades do subdesen-

volvimento periférico da América Latina (para aprofundamento dessa questão ver 

Bielschowsky, 2000a, 2000b). Podemos citar, entre outros, alguns autores que têm 

raízes nas teorias desenvolvidas pela escola cepalina: Maria da Conceição Tavares; 

Carlos Lessa; José Serra; Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo; Luciano Coutinho; João 

Manuel Cardoso de Melo. 
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vimento como um mito, e não como uma etapa histórica do 

progresso de um país3. 

Atualmente, no Brasil, o que se questiona é a possibi-

lidade da retomada de um projeto nacional de desenvol-

vimento, ideia que perdeu força no país após a década de 

1980 (Coutinho, 2000)4. Esse debate tem ocorrido, princi-

palmente, no sentido de resgatar e renovar ideias e proposi-

ções estruturalistas da Cepal e relacioná-las às novas teorias 

sobre inovação, que surgiram no mundo no início da déca-

da de 1970. 

Luiz Carlos Bresser-Pereira (2007) coloca a necessida-

de de uma estratégia nacional de desenvolvimento pau-

tada nos seguintes elementos: aumento da capacidade 

de poupança e investimentos da nação, forma pela qual 

3 “Temos assim a prova definitiva de que o desenvolvimento econômico – a ideia 

de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais 

povos ricos – é simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que 

as economias da periferia nunca serão desenvolvidas, no sentido de similares às 

economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como negar 

que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia 

e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a destruição de formas de 

cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio 

físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório 

do sistema produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento eco-

nômico é um simples mito. Graças a ele tem sido possível desviar as atenções da 

tarefa básica de identificação das necessidades fundamentais da coletividade e 

das possibilidades que abre ao homem o avanço da ciência, para concentrá-las 

em objetos abstratos como são os investimentos, as exportações e o crescimento. A 

importância principal do modelo The limits to growth é haver contribuído, ainda 

que não haja sido o seu propósito, para destruir esse mito, seguramente um dos 

pilares da doutrina que serve de cobertura à dominação dos povos dos países 

periféricos dentro da nova estrutura do sistema capitalista” (Furtado, 1974, p.75; 

grifos no original).
4 “Perdeu por causa da crise de financiamento externo que desmontou o padrão 

de financiamento que dava suporte a um poderoso conjunto de mecanismos de 

governança macroeconômica e de políticas de Estado. Esses mecanismos permi-

tiam ao Estado brasileiro liderar e articular o processo de desenvolvimento. [...] 

Subsequente à década de 1980, nos anos 90, o desmonte do projeto de desenvol-

vimento se concretizou deliberadamente pela adoção, por parte do governo e da 

elite brasileira, de uma postura liberal, consubstanciada de maneira mais decisiva 

na segunda metade dos anos 90, quando a ênfase recaiu exclusivamente na estabi-

lização monetária” (Coutinho, 2000, p. 37). 
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incorpora progresso técnico na produção; desenvolvimen-

to do capital humano; aumento da coesão social nacional 

que resulta em capital social ou em sociedade civil mais 

forte e democrática e uma política macroeconômica que 

garanta a saúde financeira do Estado e do Estado-nação, 

levando a índices de endividamento interno e externo 

dentro dos limites conservadores.

Seguindo mais para o enfoque do Estado no novo desen-

volvimentismo, Siscú, De Paula e Renault (2005) apontam a 

necessidade de rever os dois modelos anteriores, o de bem-

-estar social e o neoliberal, para a criação de um novo padrão 

de desenvolvimento. “A estratégia novo-desenvolvimentista, 

embora tenha suas origens no ‘velho desenvolvimentismo’, 

ainda que com um olhar crítico em alguns aspectos dessa 

estratégia, busca adequar a estratégia desenvolvimentista 

aos novos tempos e à realidade brasileira atual” (Siscú, De 

Paula e Renault, 2004, p. 11). Ou seja, tanto no caso da 

forte interferência do Estado nas fases mais centralizadas, 

como na fase neoliberal, a aplicação de cartilhas orientadas 

pelas instituições internacionais a realidades muito dis-

tintas, com resultados bastante insatisfatórios, foi um dos 

aspectos mais relevantes.

Nesse sentido, a discussão de outro modelo de desen-

volvimento tem sido retomada, tanto por intelectuais, como 

pelos organismos internacionais. Entretanto, é importante 

atentar para a importação de modelos e para os impactos e 

condicionamentos que essas ideias, na sua maioria advindas 

de países com grande força política e econômica, podem 

resultar nos países periféricos.

Aponta-se a necessidade de avançar na concepção de 

desenvolvimento que considere não apenas a questão do 

crescimento econômico e da inovação tecnológica, mas tam-

bém políticas que embasem um verdadeiro projeto nacio-

nal de enfrentamento das desigualdades socioespaciais e de 

construção de uma cidadania plena. 

11065-LN83_meio_af4.indd   49 8/19/11   10:13 AM



50

Saúde, desenvolvimento e inovação tecnológica: nova perspectiva de abordagem e de investigação

Lua Nova, São Paulo, 83: 41-77, 2011

Desenvolvimento e saúde
A partir dos novos questionamentos sobre o conceito de 

desenvolvimento e sobre o papel do Estado, surge o deba-

te sobre saúde, baseado, sobretudo, na indagação a respei-

to dos conflitos políticos gerados ao se separar a política 

econômica (voltada para o Ceis) e a política social (voltada 

para a proteção social em saúde).

No âmbito internacional, há um movimento de resgate 

da Declaração de Alma-Ata sobre a necessidade de univer-

salização da saúde, dos Objetivos do Milênio (2000) e do 

debate sobre o desenvolvimento social. Em 2007, foi realizada 

a Conferencia Internacional de Salud para el Desarrollo: 

derechos, hechos y realidades, em Buenos Aires, Argenti-

na, cuja principal preocupação se deu em torno de que a 

Atenção Primária em Saúde tem que ser fortalecida a partir 

da compreensão de que o conceito de saúde atual está inti-

mamente relacionado com o desenvolvimento econômico 

e social.

No âmbito nacional, é importante destacar as refle-

xões sobre as consequências de se tratar separadamente, no 

âmbito do SUS, suas características associadas à moderniza-

ção e à inovação tecnológica e aquelas associadas à univer-

salização do acesso. Atualmente no Brasil, ganham espaço 

os debates a respeito do complexo econômico industrial da 

saúde, considerando o processo de inovação tecnológica de 

base nacional e o Estado no papel de indutor do desenvolvi-

mento de um Ceis brasileiro.

Destaca-se, nessa discussão, o II Seminário Nacional 

sobre o Complexo Econômico-Industrial da Saúde, realiza-

do pelo BNDES com o intuito de 

promover uma ampla discussão e mobilização da sociedade 

e do setor empresarial com o objetivo de viabilizar fortes 

mudanças na percepção da saúde como área estratégica 

de desenvolvimento, introduzindo-se novas políticas, 

11065-LN83_meio_af4.indd   50 8/19/11   10:13 AM



51

Ana Luiza d’Ávila Viana, Fabíola Lana Iozzi, Mariana Vercesi de Albuquerque e Aylene Bousquat

Lua Nova, São Paulo, 83: 41-77, 2011

novas estratégicas públicas e privadas, novos instrumentos 

e um novo marco regulatório que permita criar um 

ambiente político e econômico favorável à inovação e ao 

desenvolvimento de uma base produtiva local que viabilize 

o acesso da população aos bens e serviços estratégicos para a 

saúde (BNDES, 2008). 

Neste contexto de significativa mudança na condu-

ção da política brasileira de saúde, insere-se a necessidade 

de nova abordagem que considere a saúde em suas duas 

dimensões conflitantes: o lócus de acumulação de capital 

e o de proteção social. Tal enfoque requer o tratamento 

indissociável das questões relativas à saúde e ao desenvol-

vimento, levando em consideração as particularidades do 

território brasileiro. 

No entanto, as políticas de modernização relativas a 

cada projeto de desenvolvimento não atingem de forma 

igual todos os lugares do território, dependendo das opor-

tunidades que cada lugar oferece para a sua efetivação, a 

cada momento histórico. Assim, o mito do desenvolvimento 

se reproduz nas regiões, estados e municípios do país, con-

forme os interesses públicos e privados de modernização, 

de acordo com os preceitos de crescimento econômico e de 

desenvolvimento vigentes. 

A política de saúde deve posicionar-se diante do desafio 

teórico e político do retorno ao debate sobre desenvolvi-

mento e do significado dos mitos acerca deste consideran-

do-se o território brasileiro, por seu papel nas políticas de 

proteção social e sua dimensão na economia mundial. Ade-

mais, a saúde também se presta para a articulação de projeto 

de corte nacional, dadas suas relações com as desigualdades 

socioespaciais e com os anseios de que ela se constitua em 

direito social.

O SUS explicita claramente as consequências geradas 

pela separação da política social e da política econômica: 
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o sistema se efetiva em todos os lugares do território brasi-

leiro enquanto norma (direito à saúde), mas não enquanto 

acesso, isto é, não enquanto existência de fato de serviços, 

equipamentos, profissionais e recursos financeiros (Almei-

da, 2005). Os lugares que se encontram mais à margem dos 

processos atuais de modernização e inserção no mercado 

global são justamente aqueles onde o SUS encontra as 

maiores dificuldades para a universalização e integralidade 

das ações (Almeida, 2005; Viana et al., 2007b). 

A 13a Conferência Nacional de Saúde, em 2007, cons-

tituiu-se em um marco ao debater diretamente a relação 

saúde e desenvolvimento. A avaliação dos vinte anos de 

existência do SUS marca a retomada desse debate, partin-

do de uma visão crítica sobre como a fragmentação – e em 

determinados aspectos até a dissociação – entre política 

econômica e política social prejudicou tanto a consolida-

ção do sistema de saúde, como a própria base de produção 

nacional de equipamentos, insumos e medicamentos para 

esse sistema. 

Em seus discursos de abertura e encerramento da 13a 

Conferência Nacional de Saúde, o então Ministro da Saúde, 

José Gomes Temporão, afirma que, apesar das grandes 

transformações que o Brasil sofreu na sua dinâmica econô-

mica e territorial após a década de 1980 e que resultaram 

em profundas mudanças na qualidade de vida e na condi-

ção de saúde da população, aumentaram as desigualdades 

entre as regiões do país, quanto à concentração dos serviços 

e tecnologias de saúde (Brasil, 2007).

Temporão postula que “a saúde tem que ser vista como 

uma frente de expansão estratégica para a economia e para 

a política social”. Segundo ele, 

a saúde é a única política social que tem uma dualidade 

fundamental: ela é, ao mesmo tempo, uma política fun-

damental para a melhoria da qualidade de vida e o desen-
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volvimento da sociedade para melhoria do bem-estar e, de 

outro lado, ela tem uma dinâmica econômica, um potencial 

de inovação, de criação de desenvolvimento, riqueza e 

emprego qualificado que lhe dá uma especificidade. E essa 

especificidade nunca foi tratada como política de governo e, 

agora, será (Brasil, 2007).

Um dado importante no discurso do ex-ministro, que 

se reflete nas políticas lançadas atualmente pelo governo, 

é a saúde vista com um setor estratégico de inovação tec-

nológica. Nas palavras de Temporão, “a saúde incorpora 

todos os setores estratégicos do futuro. Temos no mun-

do, duas grandes indústrias, que contribuem para o cres-

cimento da pesquisa e da inovação, paradoxalmente, a 

indústria bélica e a da saúde” (Brasil, 2007). No caso brasi-

leiro, o setor saúde representa os maiores gastos em Ciên-

cia e Tecnologia. 

Nesse caso particular, segundo Temporão 

a saúde não deve ser vista como gasto, ela tem que ser 

vista como investimento e como fator fundamental do 

desenvolvimento das sociedades modernas. Ela é a base 

de um modelo que alia crescimento, inovação, equidade 

e inclusão social num mesmo processo, numa mesma 

equação. [...] Desenvolvimento é saúde (Brasil, 2007).

Nesse contexto, ganham importância as políticas fede-

rais de ciência, tecnologia e inovação em saúde para o 

desenvolvimento nacional.

Nota-se atualmente no Brasil uma significativa mudan-

ça na política de saúde, com destaque para a discussão, no 

âmbito do governo federal e sua nova política de desenvol-

vimento produtivo, sobre a grande potencialidade do Ceis 

para alavancá-lo no país. Essa nova estratégia destaca-se tan-

to pelo objetivo de articulação entre vários ministérios na 
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elaboração e execução das ações, quanto pela tentativa de 

integração entre a política econômica e a social. 

Segundo o PAC da Saúde:

a saúde possui, assim, duas dimensões que se associam a 

uma nova aposta para o desenvolvimento do Brasil. É parte 

da política social e do sistema de proteção social e fonte de 

geração de riqueza para o País. O direito à saúde articula-

se com um conjunto altamente dinâmico de atividades 

econômicas que podem se relacionar virtuosamente num 

padrão de desenvolvimento que busque o crescimento 

econômico e a equidade como objetivos complementares 

(Ministério da Saúde, 2008, p. 3). 

Já nas metas do Plano de Desenvolvimento Nacional, 

destaca-se, como uma das áreas estratégicas, o Ceis. Tal área 

é ainda citada como estratégica na nova Política Industrial 

Tecnológica de Comércio Exterior (Pitce) e no PAC de Ino-

vação, conformando uma agenda para o desenvolvimento 

da base produtiva nacional de bens e serviços em saúde5. 

Desse modo, situa-se como prioridade máxima da políti-

ca nacional de desenvolvimento, elaborada com base na 

ampla articulação entre os investimentos públicos e priva-

dos (BNDES, 2008).

5 Entre as políticas e seminários realizados nos últimos anos, referentes à inovação 

e suas implicações para a saúde e ao Ceis como área estratégica, enfatizam-se os 

seguintes eventos e estudos: PAC Saúde (Programa Mais Saúde: direito de todos), 

lançado pelo Ministério da Saúde no final de 2007; PAC Inovação (Plano de Ação 

em Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010), do Ministério de Ciência e Tec-

nologia; Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em maio de 2008 sob 

coordenação geral do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exte-

rior; Política Industrial Tecnológica de Comércio Exterior (Pitce), lançada em março 

de 2004; Seminário do Complexo Industrial da Saúde, realizado pelo BNDES em maio de 

2008; Seminário Inovações para Instituições, organizado pela Secretaria de Assuntos 

Estratégicos do Governo Federal em agosto de 2008; e Seminário Internacional de 
Planejamento Territorial no Brasil, iniciativa do Ministério do Planejamento, Orça-

mento e Gestão em novembro de 2008. 
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O conceito de Ceis6 tem ganhado força por tratar a área 

da saúde na lógica econômica, evidenciando sua importân-

cia para o desenvolvimento nacional. 

Gadelha (2001, 2003, 2006) e Gadelha e Costa (2007) 

chama a atenção para o fato de que o sistema brasileiro de 

proteção social em saúde não associou suas políticas àquelas 

diretamente relacionadas ao Ceis. Por conta disso, criou-se 

uma fragilidade tanto do sistema de proteção social quanto 

do próprio Ceis, no que se refere ao capital nacional e ao 

sistema de inovação em saúde. 

Viana & Elias (2007) afirmam que hoje no Brasil convi-

vem de forma complexa e contraditória os processos de for-

mação do Ceis e de mercantilização do acesso e da oferta, 

por não se constituírem em um mesmo momento histórico. 

Segundo os autores, essa dissociação impediu o rompimen-

to da natureza dual do sistema de saúde brasileiro, que se 

caracteriza pela segmentação da clientela e por interesses 

corporativos no âmbito econômico e tecnológico. Essa dua-

lidade impede a constituição de um sistema que efetive o 

acesso à saúde como um direito social (Viana et al., 2007a; 

Viana e Elias, 2007). 

A breve análise das principais mudanças na relação 

entre saúde e desenvolvimento no Brasil esclarece como a 

dualidade entre interesses econômicos e sociais ainda não 

6 Segundo Gadelha (2003, p. 523), o Ceis é “um corte analítico que representa 

um olhar diferenciado frente à forma tradicional de abordar o setor saúde, repre-

sentando uma percepção da área como um conjunto interligado de produção de 

bens e serviços em saúde que se movem no contexto da dinâmica capitalista. De 

um lado, possui fortes especificidades frente a qualquer outro complexo de ativi-

dades; de outro, compartilha a característica geral de se inserir como um conjunto 

de atividades capitalistas. [...] Com esse olhar, o complexo industrial da saúde 

pode ser delimitado como um complexo econômico. [...] esse conjunto particular 

de setores econômicos está inserido num contexto político e institucional bastante 

particular dado pelas especificidades da área da saúde”. Neste artigo, o autor con-

textualiza o conceito de Ceis no período atual e cita como trabalhos importantes 

sobre o tema, como os de Cordeiro (1985) e Negri e Giovanni (2001).
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foi superada. Desse modo, a atual tentativa de aproximação 

desses interesses em uma nova perspectiva de desenvolvi-

mento nacional torna-se positiva, levando-se em conside-

ração que o território brasileiro está impregnado das con-

tradições decorrentes, justamente, dessa longa história de 

separação dos sentidos do desenvolvimento.

É importante destacar que a partir de 2003, o Ceis se 

tornou um conceito-chave da política de Ciência, Tecnolo-

gia e Inovação do Ministério da Saúde. 

A primeira ação nesse sentido foi a criação da Secre-

taria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE)7, em 2003, com a incorporação do Departamen-

to de Ciência e Tecnologia (criado em 2000) e de dois 

novos departamentos: o Departamento de Economia da 

Saúde e o Departamento de Assistência Farmacêutica e 

Insumos Estratégicos. 

Logo depois, em 2004, foi aprovado, na 2a Conferên-

cia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

o texto da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Ino-

vação em Saúde (PNCT&I/S), no qual ficou estabelecido 

o papel central do Estado na promoção e regulação do 

Ceis (Brasil, 2006). Esse papel seria exercido por meio das 

seguintes ações convergentes:

Apoio à competitividade, financiamento e incentivo 

à pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas empresas;

Uso do poder de compra do Estado em benefício do 

desenvolvimento do Ceis em negociações internacio-

nais, mantendo situações de flexibilidade no merca-

do interno para estimular a produção nacional;

Defesa da propriedade intelectual;

Incentivo às parcerias (interinstitucionais, intermi-

nisteriais, entre os entes federados, público-privadas);

7 A proposta de criação da SCTIE surgiu em 1994, durante a 1a Conferência Nacio-

nal de Ciência e Tecnologia em Saúde, mas só se efetivou em 2003 (Brasil, 2006). 
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Investimento em infraestrutura, sobretudo, para 

recuperação dos institutos de pesquisa e dos hospi-

tais de ensino.

Além disso, coube ao Ministério da Saúde a função 

de promover articulações entre instâncias federais vol-

tadas para o desenvolvimento da pesquisa e inovação. A 

PNCT&I/S foi elaborada como um componente da Política 

Nacional de Saúde8 e está vinculada com a Política Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação (PNCT&I), tendo como 

uma das fontes de recursos financeiros, os fundos setoriais 

do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Dentre as estratégias da PNCT&I/S estão:

A sustentação e o fortalecimento do esforço nacional 

em Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CT&I/S);

A criação do Sistema Nacional de Inovação em Saúde;

A construção da Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Saúde;

A superação das desigualdades regionais;

O aprimoramento da capacidade regulatória do Estado;

A difusão dos avanços científicos e tecnológicos;

A formação e capacitação de recursos humanos;

Ainda em 2004, a Pitce incorporou um segmento 

importante do Ceis: a cadeia produtiva farmacêutica. Vale à 

pena citar com mais detalhe o Programa de Apoio ao Desen-

volvimento da Cadeia Produtiva Farmacêutica (Profarma) 

do BNDES, lançado em março daquele ano, com a finalida-

de de apoiar investimentos no país de empresas da cadeia 

produtiva farmacêutica, incluindo intermediários químicos 

e extratos vegetais, farmoquímicos e medicamentos para 

8 “Conjugar o fomento à pesquisa em saúde às necessidades do Sistema Único de 

Saúde e às demandas da população implica operar transformações tanto no siste-

ma de CTI&S como no sistema nacional de saúde, legitimando a Política Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde como parte integrante da Política 

Nacional de Saúde” (Conass, 2007, pp. 51-52).
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uso humano e outros produtos correlatos voltados para a 

saúde humana. O apoio visava às atividades relacionadas 

à produção de medicamentos (implantação, expansão e/

ou modernização da capacidade produtiva), à Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (infraestrutura de P&D, ino-

vação incremental e/ou radical de produtos e processos) 

e ao fortalecimento de empresas nacionais (incorporação, 

aquisição e/ou fusão de empresas), com o objetivo de: 

incentivar o aumento da produção de medicamentos para 

uso humano e seus insumos no país; melhorar os padrões 

de qualidade desses medicamentos e sua adequação às 

exigências do órgão regulador nacional; reduzir o déficit 

comercial da cadeia produtiva; estimular a realização de 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação no 

país; e fortalecer a posição econômica, financeira, comer-

cial e tecnológica da empresa nacional. 

Outra ação do Ministério da Saúde em 2004 foi o lan-

çamento a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde (Brasil, 2004), que serviria de base para a formulação 

dos editais do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) 

pelas agências estaduais de fomento à pesquisa.

Três anos mais tarde, o governo federal lança o PAC, 

com o intuito de fortalecer as políticas federais. No mes-

mo ano, o Ministério da Ciência e Tecnologia lança o Plano 

de Ação 2007-2010: Ciência, Tecnologia e Inovação para  

o Desenvolvimento Nacional e o Ministério da Saúde lan-

ça o Programa Mais Saúde: Direito de Todos (2008-2011), 

enfatizando as estratégias voltadas para beneficiar os diver-

sos setores do Ceis. 

A partir de 2008, uma série de portarias ministeriais e 

interministeriais reforça a política de CT&I/S. Dentre elas, 

destacam-se:

A instituição do Programa Nacional para Qualifica-

ção, Produção e Inovação em Equipamentos e Mate-

riais de uso em Saúde no Ceis 
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A disposição da lista de produtos estratégicos no 

âmbito do Sistema Único de Saúde e instituição da 

Comissão para Revisão e Atualização da referida lista; 

O estabelecimento das diretrizes para a contratação 

pública de Medicamentos e Fármacos pelo SUS em 

função da necessidade de incentivar o complexo 

industrial farmacêutico do país;

A instituição do Comitê Gestor do Programa Nacio-

nal para Qualificação, Produção e Inovação em Equi-

pamentos e Materiais de Uso em Saúde no Ceis, no 

âmbito da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insu-

mos Estratégicos do Ministério da Saúde;

A aprovação do regimento interno do Grupo Execu-

tivo do Complexo Industrial da Saúde do Ministério 

da Saúde (Gecis/MS) e a instituição do Fórum Per-

manente de Articulação com a Sociedade Civil;

A aprovação do regimento interno da Comissão de 

Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde;

Criação do Departamento do Complexo Industrial e 

Inovação em Saúde (DCIIS/SE/MS).

Ressalta-se que a criação do Gecis reforça a estratégia 

do Ministério da Saúde de promover a articulação entre os 

órgãos federais que conduzem a política de Ciência e Tecno-

logia (C&T) do Ministério do Desenvolvimento Indústria e 

Comercio Exterior e do Ministério de Ciência e Tecnologia. 

Ao mesmo tempo, o Fórum Permanente de Articulação 

com a Sociedade Civil, cujo objetivo é auxiliar os debates 

em relação ao Ceis, reúne os principais membros de todas 

as associações empresariais com foco na saúde, bem como 

representantes do SUS. 

Até o presente momento, as ações voltadas especifica-

mente para o desenvolvimento do setor de equipamentos 

e materiais de uso em saúde permaneceram difusas em edi-

tais de pesquisa e de fomento à inovação, segundo o tipo de 

produto (Portaria 978/08, MS) e tipo de inovação (Editais 
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Finep e BNDES voltados para as empresas do setor). Não 

houve a proposição de uma política consolidada para todo 

o setor, como a exemplo do Profarma. 

É importante destacar que o Pacto pela Saúde9 inicia 

um novo momento para a descentralização da política de 

saúde e para a valorização do papel dos entes estaduais.

Os estados que aderiram ao Pacto pela Saúde tiveram 

que elaborar seus planos estaduais de saúde em conformi-

dade com as diretrizes desse documento. Nesse processo, 

surgiu a oportunidade de considerar nos planos as diretri-

zes contidas na PNCT&I/S. Destaca-se como um resultado 

importante dessa incorporação do tema da CT&I/S, a defi-

nição das agendas prioritárias de pesquisa nas fundações 

estaduais de amparo à pesquisa no Programa de Pesquisa 

para o SUS10 (Editais PPSUS). Todavia, a falta de tradição na 

gestão de CT&I/S ainda é um fator que dificulta a atuação 

do gestor estadual no PPSUS, cujo maior objetivo é dar res-

posta ao sistema local de saúde (Conass, 2007).

A PNCT&I/S revela uma preocupação do Ministério da 

Saúde em inserir os entes estaduais e municipais nas ações 

de promoção do desenvolvimento científico e tecnológico de 

interesse para o SUS. As Secretarias Estaduais de Saúde, por 

exemplo, devem criar estruturas e diretrizes para gestão e 

fomento da CT&I/S, com apoio do Ministério da Saúde, 

tais como Conselhos de CT&I/S, Editais do PPSUS, fortale-

9 O Pacto pela Saúde (composto pelo Pacto em defesa do SUS, o Pacto pela Vida 

e o Pacto de Gestão) foi aprovado em 2006 pela Comissão Intergestores Tripartite 

(CIT), instância de negociação de políticas e ações no âmbito do SUS, contando 

com representações de gestores das esferas federal (Ministério da Saúde), estadual 

(Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS) e municipal (Conselho 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS). 
10 É importante destacar que: 1. “essa ação ampliou uma iniciativa, desencadeada 

em 2002, de descentralizar recursos aos estados com repasses do Fundo Nacional 

de Saúde para as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP)” (Conass, 2007, p. 42); 

2. “a aproximação entre os sistemas locais de saúde e de ciência e tecnologia, com 

o trabalho conjunto de FAP e SES possibilitou a produção de conhecimento em 

consonância com as prioridades e vocações regionais de pesquisa em saúde priori-

zando a gestão compartilhada de ações” (Conass, 2007, p. 50).
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cimento dos hospitais de ensino para o desenvolvimento de 

P&D em coerência com as necessidades regionais e incenti-

var as parcerias público-privadas para P&D/S.

Ao mesmo tempo, verifica-se que a PNCT&I/S diz res-

peito, acima de tudo, ao papel central do Ministério da Saú-

de nos processos estratégicos de fortalecimento do Ceis: a 

regulação da produção e incorporação tecnológica, a cria-

ção do sistema nacional de CT&I/S, estimular o poder de 

compra do Estado, promover a articulação institucional e 

intersetorial, definir prioridades para P&D/S, organizar 

sistema de informações de CT&I/S, fomentar a formação 

de redes de CT&I, incentivar a formação e capacitação de 

recursos humanos para as atividades de P&D e definir as 

fontes e destinos dos recursos para a PNCT&I/S. 

Com exceção dos avanços obtidos através do PPSUS, 

citado anteriormente, os mecanismos de desenvolvimento 

da CT&I/S ainda permanecem muito verticalizados, isto 

é, depentendes de decisão da esfera federal, especialmen-

te o que se relaciona ao poder de compra, à regulação e a 

definição dos incentivos e fontes de recursos para CT&I/S. 

Como consequência, os Estados ainda são pouco estimula-

dos a exercerem um papel mais proeminente na formulação 

de uma visão regional dos processos que envolvem a produ-

ção de CT&I/S. 

Os Estados podem apresentar potencial distintivo para 

estimular as interações entre os agentes do Ceis – os servi-

ços, a indústria e as universidades – sem perder de vista a 

lógica da política de saúde e a regionalização dos processos 

de inovação.

Soma-se a isso, o fato de que o processo de inovação 

e incorporação tecnológica também ocorre a partir da 

interação de diversos agentes públicos e privados, em cada 

estado e região. Nesse sentido, considera-se fundamental 

analisar e discutir o Ceis no contexto dos complexos regio-

nais da saúde.
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O complexo regional da saúde é composto pelas dife-

rentes estruturas, instituições, instâncias e agentes públicos 

e privados que participam da conformação do sistema e da 

política de saúde nas regiões de saúde (Cealag, 2007; Viana 

et al., 2008). Ceis se realiza de diversas maneiras nos lugares 

e se insere no complexo regional da saúde. Esse conceito 

de complexo regional incorpora, portanto, os agentes do 

Ceis (indústria, serviços e universidades) e, também, as ope-

radoras da saúde suplementar, as corporações médicas, os 

consórcios de saúde e as instâncias de planejamento e ges-

tão pública do sistema de saúde local e regional. A incorpo-

ração do Ceis no âmbito do complexo regional possibilita 

ampliar a análise sobre como as estratégias de inovação em 

saúde se articulam regionalmente no território e se vincu-

lam à lógica da política desse setor.

Lehoux et al. (2008), analisando os processos de ino-

vação em saúde, chama a atenção para o fato de que há 

pouca interação entre política de saúde e a pesquisa apli-

cada a essa área. Atualmente, a política foca a relação entre 

estes agentes pela análise econômica de evidência de custo/

benefício e risco do uso da tecnologia. Porém, essa análi-

se corresponde ao final do processo da inovação, isto é, às 

decisões de incorporação tecnológica. Desse modo, o pro-

cesso de inovação, é pensado pela lógica industrial e não 

pela lógica da política de saúde. Para autora, é fundamen-

tal melhorar as formas de integração desse processo entre 

indústria e serviços, para que a política de saúde pense a 

inovação desde o início do processo.

A atuação do Estado como regulador da incorporação 

tecnológica é insuficiente para estimular a interrelação 

entre indústria e serviços de saúde para a inovação. De 

acordo com Lehoux et al. (2008), essa interrelação depen-

deria da existência de três critérios: 1. a pertinência da 

inovação em relação às demandas e prioridades em saúde; 

2. a aplicabilidade da inovação no sistema de saúde e 3. a 
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sustentabilidade da inovação. Os serviços de saúde devem 

influenciar o processo de inovação desde o início, consi-

derando esses três critérios, e isso contribuiria para que o 

Estado pudesse avaliar melhor o significado da tecnologia 

para o sistema de saúde.

No caso brasileiro, o poder de compra do Estado que 

expressaria um dos aspectos mais estratégicos dessa inte-

gração do processo de inovação à política de saúde é ato-

mizado e não atinge suas potencialidades no âmbito da 

política de CT&I/S. No entanto, a Portaria 978/08 do 

Ministério da Saúde constitui-se em ação importante na 

definição dos produtos estratégicos para a saúde brasileira 

que devem receber incentivos em CT&I do poder de com-

pra do Estado. Entretanto, o texto não explora a importân-

cia da relação entre indústria, serviços e universidades e 

não faz menção às estratégias regionais de articulação insti-

tucional para o desenvolvimento dessas tecnologias. 

A importância de se investigar especialmente o esta-

do de São Paulo resulta da constatação de diversos autores 

(Fipe e IPT, 2008; Furtado, 2001; ABDI, 2008a, 2008b) de 

que este apresenta a maior concentração de agentes, ins-

tituições, investimentos e produtos no âmbito do Ceis no 

país. Vale destacar que o Plano Estadual de Saúde de São 

Paulo (2008-2011), inclui em seus eixos prioritários a polí-

tica de CT&I/S.

Em 2008, seguindo as proposições do Eixo IX: Tecno-

logia e Inovação em Saúde do Plano Estadual de Saúde, a 

SES-SP instituiu o Conselho Estadual de Ciência, Tecno-

logia e Inovação em Saúde (CCT&I/S), através da Reso-

lução n. 26, de 26 de fevereiro de 2008. O CCT&I/S é 

composto por representantes dos Institutos estaduais de 

P&D/S, das Coordenadorias e pelo Secretário Adjunto 

da SES-SP, por representante das universidades estaduais, da 

Fundação para o Remédio Popular e das Secretarias Estu-

duais de Desenvolvimento e de Ensino Superior. A fun-
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ção do Conselho é assessorar o secretário de saúde do estado 

de São Paulo na formulação e condução da Política de 

Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação 

em Saúde no âmbito institucional. Os objetivos do Con-

selho são: 1. propor a Política de Desenvolvimento Cien-

tífico, Tecnológico e de Inovação em Saúde; 2. propor 

programas de ações gerais que operacionalizem e moder-

nizem o sistema de CT&I da Secretaria de Saúde do esta-

do de São Paulo; 3. definir a Agenda Estadual de pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico em saúde em consonância 

com a Agenda Nacional de Prioridades em Pesquisa em 

Saúde; 4. Propor programas estaduais de desenvolvimento 

científico e tecnológico em saúde em consonância com a 

Agenda de Prioridades estabelecida; e 5. Identificar fontes 

de recursos e financiamentos, para pesquisa e desenvolvi-

mento científico, tecnológico e de inovação em Saúde. 

Conforme se pode analisar pelas pautas e memórias 

das reuniões do CCT&I/S, desde sua criação as reuniões 

têm ocorrido mensalmente conforme determinado e den-

tre os assuntos tratados se destacam a formulação e apro-

vação da agenda estadual de prioridades de pesquisa em 

saúde, a discussão do Plano Estadual de Saúde em relação 

à política de CT&I/S e as necessidades do SUS em São 

Paulo e a articulação das propostas da Secretaria Estadu-

al de Saúde de São Paulo para CT&I/S com as diretrizes 

nacionais e estaduais de CT&I. Um dos primeiros resul-

tados dos debates no âmbito do CCT&I/S foi a defini-

ção das prioridades de pesquisa em saúde para o edital 

PPSUS/2009 da Fapesp.

Nesse contexto, o acompanhamento crítico do contex-

to institucional das políticas de ciência, tecnologia e inova-

ção em saúde no Brasil e no estado de São Paulo se mostra 

de extrema relevância, principalmente pelo caráter recente 

das mudanças em curso.
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Inovação tecnológica, regulação e saúde
Hoje, discussões sobre o conceito de inovação têm sido cada 

vez mais constantes não só entre intelectuais e empresários, 

como também nas esferas institucionais e de pesquisa do 

governo federal. A premissa de que o Brasil precisa dar 

passos largos em direção a práticas inovadoras vem sendo 

amplamente discutida, não ficando restrita apenas aos seus 

aspectos empresariais, que são de suma importância, mas 

também aos aspectos ligados as instituições e possibilidades 

de financiamentos que sejam indutores dessa prática.

No momento atual de globalização, práticas inovado-

ras aparecem como mecanismo sine qua non para manu-

tenção da competitividade externa dos países, bem como 

para diminuir a ingerência e dependência externa – pro-

blemas penosos para países subdesenvolvidos. A área da 

saúde destaca-se nesse contexto por envolver altos custos e 

dependência de diversos setores. Além disso, é uma das áreas 

que concentram maiores investimentos e possibilidades 

de incremento em inovação, constituindo-se em relevante 

lócus de acumulação de capital e além de sua importância 

na dimensão do bem-estar social. 

A grande questão que se coloca é como realizar uma 

nova forma de desenvolvimento que seja fiel aliada da ino-

vação em países que não tenham tradição nessa área, a 

exemplo do Brasil. 

Na área da saúde nos países desenvolvidos, um dos 

fenômenos mais importantes ocorridos após a Segunda 

Guerra foi o desenvolvimento de produtos e serviços para 

os sistemas de saúde, notadamente quanto aos medicamen-

tos, equipamentos médicos e materiais diversos. Diversos 

aspectos são responsáveis por esse fenômeno, incluindo: 

1. a proposição e implementação de políticas científicas e 

tecnológicas via Estado; 2. a emergência e consolidação da 

saúde como um direito de cidadania, ampliando o acesso 

da população aos serviços ofertados; 3. o fortalecimento do 
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médico como principal profissional do setor e o desenvol-

vimento de novos tipos de serviços, diagnósticos, terapias 

e modalidades assistenciais; 4. o processo de medicalização 

da sociedade e 5. a transição demográfica e epidemiológica 

(aumento da esperança de vida, redução da mortalidade por 

doenças infecciosas e aumento e diversificação das doenças 

crônico-degenerativas), implicando aumento da demanda 

em saúde (Novaes, 2006).

Ao mesmo tempo, observa-se um crescimento da 

demanda por serviços de alta complexidade tecnológica e a 

participação cada vez maior do setor privado na oferta desses 

serviços, especialmente nas grandes metrópoles. A pressão 

de demanda está relacionada com múltiplos fatores, entre 

os quais cabe destacar a já citada transição demográfica e 

epidemiológica, a crescente complexidade tecnológica dos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, a pressão exer-

cida pelos grandes conglomerados empresariais do Ceis e o 

próprio papel dos profissionais médicos, que demandam a 

realização desses serviços.

Em função do crescimento contínuo dos gastos com 

saúde, a produção cada vez maior de novas tecnologias 

e as mudanças no perfil epidemiológico das populações, 

levando a necessidades diversificadas de atenção, o desen-

volvimento de mecanismos de articulação entre os setores 

envolvidos na produção, incorporação e utilização de tec-

nologias nos sistemas de saúde tornou-se uma necessidade 

social e política (Brasil, 2006). De fato, gestores governa-

mentais da área da saúde em diversos países desenvolvidos 

como os da América do Norte, da Europa Ocidental e a 

Austrália, a partir do início da década de 1990, passam a 

considerar a produção e o uso de evidências científicas nas 

políticas de regulação e nos padrões de incorporação e de 

utilização de tecnologias.

De fato, a incorporação desordenada e acrítica de ino-

vações tecnológicas em saúde favorece a duplicidade de 
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meios para fins idênticos, transferindo custos desnecessá-

rios para a sociedade e gerando ineficiência do sistema. 

Além disso, muitos serviços nessa área, em especial os de 

média e alta complexidade, precisam ter uma abordagem 

regional, dado que economia de escala é fundamental para 

um funcionamento racional dessas unidades e para sua ade-

quada manutenção econômica (Conass, 2007).

As decisões relacionadas à adoção de dada tecnologia 

são complexas e devem repousar nos mecanismos variados 

e engenhosos de regulação. As instâncias reguladoras públi-

cas responsáveis pelo registro de tecnologias e sua aprova-

ção para uso comercial devem administrar conflitos de inte-

resses (os econômicos nacionais, os das empresas, os dos 

gestores e dos profissionais e os da população).

De acordo com Lehoux (2002), o Estado precisa rever 

(ou reinventar) seu papel na regulação das tecnologias em 

saúde, para reduzir os efeitos negativos do mercado quan-

to à oferta de cuidados nessa área, intervir no processo de 

inovação, de modo a orientar a natureza das tecnologias 

e seu impacto sobre os custos e considerar os aspectos éti-

cos e sociais engendrados pela utilização do conhecimen-

to técnico-científico moderno, que exige uma tomada de 

posição coletiva.

Lehoux (2002) coloca a questão de como o Estado 

pode concretamente orientar e sustentar projetos particula-

res de P&D no âmbito da saúde e favorecer o uso apropria-

do das tecnologias. Para essa autora, essa influência pode 

ser exercida por meio de três diferentes políticas: comer-

ciais, de P&D e de saúde. As políticas comerciais podem 

influir no financiamento e criação de empresas, principal-

mente no setor de equipamentos médicos (via créditos e 

subvenções), as políticas de P&D em geral podem promo-

ver o desenvolvimento de tecnologias particulares – que, a 

curto e médio prazo, levam a transformar os serviços (bio-

tecnologia, telecomunicações, microeletrônica) e as políti-
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cas de saúde –, exercer um impacto direto sobre a oferta 

de cuidados em saúde, notadamente quanto à regulação da 

entrada de equipamentos e medicamentos nos sistemas 

de saúde. Ainda segundo a autora, o desafio, consiste em 

encontrar um equilíbrio naquilo que parece ser a dimensão 

esquizofrênica da política, qual seja, tratar de buscar formas 

para incentivar a consolidação de uma indústria lucrativa e 

que joga papel importante no desenvolvimento econômico 

e, ao mesmo tempo, adotar medidas vigorosas de controle 

das despesas em saúde.

No caso do Brasil, é importante ressaltar a existência de 

forte dependência tecnológica externa no que diz respeito 

ao acesso a novos fármacos e medicamentos, equipamen-

tos de saúde, materiais (órteses e próteses), hemoderivados, 

vacinas e insumos para diagnóstico de doenças, sendo que 

o déficit comercial acumulado passou de aproximadamente 

US$ 700 milhões ao ano, no final da década de 1980, para 

um patamar superior a US$ 9 bilhões em 2009. Destaque-

-se, também, que a vulnerabilidade da política nacional de 

saúde é influenciada por outros fatores tais como a pouca 

articulação entre os setores público e privado, a significati-

va defasagem tecnológica, as oscilações do mercado finan-

ceiro internacional e as estratégias competitivas globais das 

empresas que nem sempre são compatíveis com os interes-

ses estratégicos nacionais.

Além disso, o crescimento da produção científica bra-

sileira detentora da 15a posição mundial na quantidade de 

publicações científicas em periódicos indexados em 2006 

não foi acompanhada por igual desenvolvimento de ino-

vações tecnológicas, como atesta o número de patentes 

produzidas no país (121 patentes, 28a posição no ranking 

mundial em 2006), de modo que o grande desafio consis-

te em traduzir o conhecimento gerado em inovações que 

contribuam para melhorar o desempenho do setor produ-

tivo nacional.
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Entretanto é importante salientar que algumas ini-

ciativas destinadas a fortalecer a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento produtivo dos setores que compõem o 

Ceis, buscando reduzir a dependência tecnológica externa, 

foram adotadas pelo governo brasileiro nos últimos anos, 

entre as quais cabe destacar a assunção do Ceis como área 

estratégica de desenvolvimento pela Pitce e pela Política de 

Desenvolvimento Produtivo, a criação da PNCT&I/S, a ela-

boração da Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde, o lançamento do Programa Mais Saúde (PAC Saú-

de), a definição por Portaria (MS n. 978, de 16/05/2008) 

da lista de produtos estratégicos no âmbito do SUS e a cria-

ção de linhas de financiamento voltadas para fortalecer os 

segmentos do Ceis por meio da Finep e do BNDES. No que 

diz respeito à fabricação de produtos médicos no Brasil, o 

estado de São Paulo ocupa lugar de destaque. Dados apre-

sentados por Souza, Cappa e Neves (2008) mostram que 

45,3% de todas as empresas brasileiras fabricantes de pro-

dutos médicos estão localizadas nesse estado, que respon-

de por 56,6% de todos os postos de trabalho desse ramo 

industrial. A segmentação por grupos de produtos revela 

que o estado de São Paulo concentra 26,4% das empresas 

de produtos farmoquímicos, 39,6% das empresas que fabri-

cam medicamentos para uso humano, 48,2% das empresas 

que produzem material médico, 46,9% das empresas fabri-

cantes de aparelhos e instrumentos médicos e 66,4% das 

empresas que produzem aparelhos e instrumentos de medi-

da, teste e controle.

A concentração de Instituições de Ensino Superior (IES) 

no Brasil acompanha esse quadro. Do total de 2.281 IES 

brasileiras, 1.095 estão localizadas na região Sudeste, sendo 

que 547 estão sediadas no estado de São Paulo (Inep, 2007). 

Esse é um dos inúmeros exemplos da extrema desigualdade 

regional existente no território brasileiro, no que concerne a 

aspectos relacionados à ciência, tecnologia e inovação. 
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A superação das desigualdades regionais é uma das 

estratégias da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde (Brasil, 2006), tendo como foco prin-

cipal a articulação entre ações federais, estaduais e munici-

pais no fomento de iniciativas de produção de conhecimen-

to científico, fundamentadas nas necessidades regionais. 

Além do seu impacto na capacidade de desenvolvi-

mento humano e de dinamização da economia, Gadelha 

e Costa (2007) destacam que o Ceis também influencia, de 

forma significativa, o conteúdo da abordagem das questões 

referentes à integração regional e formação de blocos eco-

nômicos, na medida em que envolve um conjunto amplo 

de atividades que devem ser objeto de negociação entre os 

diferentes países, como o combate conjunto às epidemias e 

a circulação de produtos e serviços de saúde. 

Além disso, o tema da integração regional tem estado 

cada vez mais presente na agenda econômica e política dos 

países da América Latina, uma vez que esses países, num con-

texto de globalização assimétrica, buscam fortalecer seus vín-

culos para obter uma posição mais favorável nas negociações 

internacionais (Giovanella e Sanchez, 2007). O Mercosul 

representa uma importante iniciativa nesse sentido.

No caso da política de saúde, Sánches (2007) aponta a 

falta de definição de um modelo de integração regional em 

saúde no âmbito do Mercosul que seja capaz de orientar o 

processo de discussão em torno da saúde. Não se sabe, por 

exemplo, se o modelo a ser construído envolve a simples 

coordenação de serviços em zonas de fronteira ou a inte-

gração desses serviços; se o livre trânsito de pessoas (profis-

sionais e usuários dos sistemas de saúde) constitui uma das 

metas da integração regional; ou como irá ocorrer o livre 

trânsito de produtos e serviços de saúde entre os países que 

integram o bloco regional.

É inegável o papel que as políticas de CT&I vêm tendo 

no desenvolvimento dos países. Na área da saúde, extre-
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mamente dependente de medicamentos e equipamentos 

com altíssimos graus de CT&I, essa questão aparece como 

central para as políticas públicas nacionais brasileiras e 

dos demais países da América do Sul, tendo em vista os 

déficits na balança comercial, já que grande parte dos 

procedimentos clínicos utiliza materiais, insumos e medi-

camentos importados. No caso do Brasil, para citar ape-

nas um setor estratégico, o farmacêutico, além de o país 

apresentar um déficit comercial negativo crescente nos 

últimos cinco anos11, os dados de faturamento do setor em 

2005, apontam que 60% de empresas que mais faturam 

são multinacionais. Esse fato aponta para um problema 

ainda mais grave uma vez que as empresas multinacionais 

realizam poucas atividades de P&D nas suas filiais, ficando 

todo o processo de inovação centralizado nos seus países 

de origem. Esforços estão sendo realizados nesse sentido 

pelo atual governo brasileiro para a diminuição dessa 

dependência e melhoria no sistema de desenvolvimento 

de CT&I, sendo a saúde uma das principais áreas focalizadas 

por essas políticas.

No atual contexto mundial faz-se necessária a efetiva 

integração dos países da América do Sul, na medida em que 

o fortalecimento dessa região pode trazer grandes avan-

ços no sentido de um desenvolvimento genuíno a fim de 

diminuir as históricas desigualdades de cada um dos países, 

assim como a extrema dependência dos países mais ricos.

* * *

O setor saúde constitui um lócus essencial de desenvol-

vimento econômico e social dadas suas possibilidades como 

11 Segundo dados da Febrafarama, o déficit comercial do setor farmacêutico no 

Brasil passou aproximadamente de US$ 1,2 em 2003, para US$ 2,7 em 2007 (Ca-

panema, Palmeira Filho e Pieroni, 2008).
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espaço de inovação tecnológica, de acumulação de capital, 

de geração de emprego e renda bem como no campo da 

assistência pelas ações de promoção, manutenção e recupe-

ração da saúde como qualificadoras da cidadania.

Para a renovação na formulação de estudos abrangen-

do a tríade saúde, desenvolvimento e inovação tecnológi-

ca, impõe-se como tarefa epistemológica central o resgate 

e a revisão do conceito de desenvolvimento à luz das expe-

riências das políticas realizadas pelo Estado nas vertentes 

de bem-estar social e na de regulador analisadas sob a óti-

ca das contribuições de teóricos estruturalistas cujo expo-

ente brasileiro é Celso Furtado. Estudos assim concebidos 

certamente contribuirão de forma decisiva para a formula-

ção da concepção de desenvolvimento aliada ao papel do 

Estado capaz de responder aos desafios contemporâneos 

postos ao setor saúde.

A análise a partir da articulação entre economia e polí-

tica social é essencial para a compreensão da relação entre 

política econômica e proteção social em sociedades com 

diversidades em contextos econômicos de modo a propiciar 

a identificação dos condicionantes e limites da integração 

entre as lógicas econômicas e de proteção social que sirvam 

de subsídio para o caso brasileiro.  

Nessa perspectiva, vale mencionar a contribuição de 

Mkandwire acerca da nova economia do desenvolvimento 

que, ao contestar o modelo único de desenvolvimento do 

ideário liberal – o Estado como agente meramente regu-

lador da atividade econômica –, tem o objetivo de libertar 

as forças criativas em busca de ampliar as opções à ação 

estatal. A ideia de desenvolvimento para países emergen-

tes como o Brasil deve considerar as dimensões econômi-

ca e social, tendo por escopo o crescimento e moderni-

zação econômica, a melhoria na distribuição da riqueza 

e da renda, a garantia da soberania nacional, o fortaleci-

mento da democracia e o estabelecimento do equilíbrio 
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entre as regiões do país. Trata-se de renovar a concepção 

de desenvolvimento ressituando-o para além do cresci-

mento econômico e da inovação tecnológica na direção 

do enfrentamento das desigualdades socioespaciais como 

base da cidadania. 

No campo da investigação, os desenhos de estudos 

devem abarcar as políticas de ciência, tecnologia e inovação 

em saúde na perspectiva de descortinar a relação entre as 

políticas de saúde e os padrões de desenvolvimento, abor-

dar a relação inovação/incorporação de tecnologias iden-

tificando experiências emblemáticas em busca de possibili-

dades na articulação entre pesquisa e produção e de fatores 

que condicionam o desempenho de instituições voltadas 

para a produção e pesquisa de tecnologias essenciais no 

Ceis. Para a consecução desse escopo, destaca-se a impor-

tância das investigações centradas no estado de São Paulo 

por sua expressividade no âmbito do complexo econômico 

industrial da saúde no país.  

A nova perspectiva de abordagem e de investigação tem 

como fundamento último contribuir para o aperfeiçoamen-

to da formulação e operacionalização de políticas públicas 

para induzir os setores do Ceis estratégicos para o Brasil 

coordenado ao aumento do poder de regulação do Estado, 

no estabelecimento de novos padrões de cooperação regional 

e ao fortalecimento de instituições públicas estratégicas na 

inovação de tecnologia na saúde. 
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RELAÇÕES ENTRE EQUIDADE E VIABILIDADE NOS 

EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS*

Luiz Inácio Gaiger

* Versão anterior desse trabalho foi apresentada com Cláudio Ogando (mestrando 

da UFSC e bolsista do Ipea) no XIV Congresso Brasileiro de Sociologia (Rio de 

Janeiro, jul. 2009).

O debate sobre as vias de superação das desigualdades 

econômicas já estabeleceu linhas de argumentação sólidas 

sobre a ineficácia do crescimento econômico como fator 

espontâneo de distribuição da riqueza. Ao mesmo tempo, 

há uma crescente convergência quanto ao impacto positivo 

dos programas de transferência de renda, sobretudo quando 

não se resumem a elevar o nível de consumo dos pobres e 

buscam estimular o seu protagonismo econômico.

Por conseguinte, a política econômica deve direcio-

nar-se aos setores pobres para induzir o crescimento dos 

mesmos e provocar efeitos redistributivos diretos; neces-

sita estar associada a medidas redistributivas e à difusão 

de inovações que elevem a produtividade das atividades 

voltadas ao suprimento de carências que afetam a vida 

dos pobres (Kliksberg, 2001; Rodríguez, 2005; Barros et 

al., 2007; Salm, 2007). As medidas redistributivas voltadas 

à equidade estimulam o desenvolvimento econômico e 
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criam circuitos virtuosos de desconcentração e crescimen-

to (Medeiros, 2005).

Ademais, o êxito de tais programas depende das chan-

ces e dos espaços nos quais os indivíduos afetados pelas 

desigualdades possam escolher o caminho para agirem na 

recuperação de sua dignidade e na construção de suas con-

dições de vida (Sen, 2000, 2001). Em outras palavras, medi-

das orientadas à ativação econômica dos setores sociais empo-

brecidos, e não apenas a melhorias em seu poder aquisi-

tivo, são as mais indicadas para provocar efeitos benéficos 

sobre a equidade e o desenvolvimento social e econômico 

(Kliksberg, 2002; Abramovay, 2004; Hespanha, 2005)1.

Nesse contexto, as iniciativas de trabalho e produção 

identificadas com a economia solidária, contabilizadas entre 

as alternativas de geração de renda que promovem a auto-

nomia econômica dos trabalhadores, poderiam funcionar 

como vetores de redução das desigualdades. Estudos quali-

tativos (Esteves, 2004; Novaes, 2007) e análises anteriores de 

dados quantitativos (Asseburg, 2007; Gaiger, 2007; Ogando, 

2007) indicam que, em função de suas condições de gênese 

e de suas características intrínsecas, essas experiências eco-

nômicas se inclinam a regimes de igualitarismo na distri-

buição dos seus resultados. Em síntese do que se tem regis-

trado sobre a economia solidária, pode-se sustentar que os 

membros de tais iniciativas estabelecem entre si vínculos de 

reciprocidade como um dos fundamentos de suas relações 

de cooperação. Ao mesmo tempo, a solidariedade é esten-

dida a setores sociais expostos a maiores necessidades, no 

entorno dos empreendimentos. Na medida dessa inserção 

social e comunitária, a economia solidária cumpre funções 

subsidiárias em domínios como saúde, educação e preser-

vação ambiental (Gaiger e Laville, 2009). Nos limites do seu 

1 Para uma síntese desses argumentos, ver Gaiger e Asseburg (2007). Sobre o de-

bate travado no Brasil acerca da pobreza e desigualdade, ver Ipea (s.d.).
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campo de ação, os empreendimentos tenderiam a incidir 

sobre divisões imperantes na sociedade, quebrando elos de 

reprodução das desigualdades (Gaiger e Asseburg, 2007).

Desse modo, poder-se-ia considerar que a simples pre-

sença dos empreendimentos solidários no cenário econô-

mico constitui um fato a princípio favorável à igualdade. 

Mas esse efeito, para ser consistente, depende da solidez 

econômica e social dos empreendimentos, se cotejados com 

as organizações econômicas convencionais, cuja presença 

tem sido compatível com profundas desigualdades, senão 

um dos seus propulsores estruturais (Estenssoro, 2003).

A lógica peculiar e o desempenho econômico dos 

empreendimentos solidários são tematizados nesse traba-

lho, com base em revisão de estudos empíricos e mediante 

uma exploração dos dados coletados no primeiro Mapea-

mento Nacional da Economia Solidária, realizado no Brasil 

entre 2005 e 2007. A análise dessas informações agrega evi-

dências quanto à incidência positiva da economia solidária 

sobre as desigualdades, confere consistência a essa hipótese 

e permite elucidar algumas das razões que a tornam plau-

sível. Entre elas, o fato de que os empreendimentos solidá-

rios, ao se constituírem voluntariamente como sociedades de 
pessoas que atuam coletivamente no campo econômico, em 

resposta a necessidades e aspirações comuns, selam em seu 

ponto de partida uma condição igualitária e uma disposi-

ção a continuarem reconhecendo igualmente os direitos de 

uns e outros, a começar pelo direito ao trabalho e à renda. 

O perfil social e econômico retratado pelo Mapeamento, 

quando se contrastam os empreendimentos solidários com 

as demais organizações produtivas, corrobora a percepção 

de que a equidade não se institui por um ato deliberativo 

segundo, mas pertence à natureza original dessas iniciati-

vas, sendo-lhes estruturalmente constitutiva. Como elemen-

to intrínseco aos empreendimentos, torna-se parte de sua 

lógica de reprodução.
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Neste trabalho, essa linha de entendimento estará 

especificamente fundamentada em equiparações e compa-

rações progressivas entre os perfis das empresas no Brasil 

e o perfil dos empreendimentos de economia solidária. 

O método de abordagem adotado é preciso: a partir dos 

dados do Mapeamento, as características das diversas ini-

ciativas de trabalho e renda solidárias, designadas generi-

camente de empreendimentos, serão discutidas à luz de 

estatísticas nacionais que descrevem e analisam segmentos 

produtivos razoavelmente similares e, portanto, equipa-

ráveis em seus traços gerais. Tais estatísticas referem-se a 

extratos, mais abrangentes ou mais restritos, das empresas 

brasileiras. Nomeadamente:

Estatística de 2003 sobre a economia informal urba-

na, realizada pelo IBGE e Sebrae, comparando os 

dados com a pesquisa anterior de 1997 (IBGE, 2005);

Estatística do IBGE, realizada em 2005, sobre perfil e 

evolução das empresas brasileiras (IBGE, 2007);

Estatística do Sebrae sobre as micro e pequenas 

empresas estabelecidas entre 2003 e 2005, compara-

das àquelas do triênio 2000-2002 (Sebrae, 2007; Vox 

Populi, 2007);

Pesquisa sobre o empreendedorismo no Brasil, 

realizada pelo Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), em parceria com o Sebrae e outras insti-

tuições, abrangendo o período 2001-2007 (Passos 

et al., 2008).

Já o Mapeamento Nacional da Economia Solidária 

constitui um levantamento amplo de informações – não um 

censo ou uma pesquisa amostral – com informações sobre 

22 mil empreendimentos, coletadas em 2.274 municípios, 

distribuídos nas 27 Unidades da Federação. Sua realiza-

ção deve-se a um trabalho conjugado do poder público, 

de organizações de apoio e dos fóruns representativos dos 

empreendedores solidários. A coleta de dados mobilizou 
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mais de 230 entidades e a ida a campo de seiscentos técni-

cos e entrevistadores.

Após um processo de crítica e retificação, executado 

pelo Ipea e pela Unisinos, os dados foram inseridos no Sis-

tema de Informações sobre a Economia Solidária(Sies)2. 

Tais informações compreendem as condições iniciais dos 

empreendimentos, suas estratégias de desenvolvimento e  

os benefícios que propiciam, a seus integrantes e a seus 

entornos sociais. O Sies oferece uma base empírica propícia 

ao uso da análise quantitativa e à discussão de hipóteses a 

partir de uma visão ampla do perfil socioeconômico e das 

formas de gestão dos empreendimentos. Para uma caracte-

rização muito breve:

Dos 21.855 empreendimentos, 51,8% são associa-

ções, 36,5%, grupos informais e 9,7%, cooperativas.

As atividades coletivas mais comuns são a produção 

(63,3%), a comercialização (59,6%) e o uso de equi-

pamentos produtivos (49,9%).

Predomina uma fisionomia rural: 54,9% dos empreen-

dimentos dedicam-se à agricultura, pecuária, pesca 

ou extrativismo. Os demais se repartem entre a pro-

dução e a prestação de serviços, nos ramos de alimen-

tação, confeções e calçados, artesanato, indústria de 

transformação, coleta e reciclagem e, ainda, crédito 

e finanças.

Ao redor de 20% dos empreendimentos possuem 

menos de seis sócios com trabalho regular no 

empreendimento e 59,3% possuem até trinta traba-

lhadores associados.

2 A colaboração da Unisinos iniciou na fase de montagem dos instrumentos de 

coleta e estendeu-se à avaliação posterior do conjunto dos dados, além de ter sido 

posteriormente estendida à preparação dos instrumentos e da metodologia do se-

gundo Mapeamento Nacional, iniciado no segundo semestre de 2009. A base con-

ceitual, a metodologia e a avaliação dos procedimentos utilizados no Mapeamento 

constam do “Atlas da economia solidária no Brasil” e de documentos disponíveis 

em www.sies.mte.gov.br.
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Tabela 1
População Participante dos Empreendimentos

Categorias Homens Mulheres Totais

Sócios 1.024.142 622.887 1.647.029

Sócios-trabalhadores 262.405 222.529 484.934

Trabalhadores não sócios 17.885 10.647 28.532

Postos de trabalho 280.290 233.176 513.466

Fonte: Base de Dados consolidada pelo Grupo de Pesquisa em Economia Solidária 

da Unisinos3. 

Dos 14,9% que empregam trabalhadores não sócios, 

70,8% possuem até cinco trabalhadores e apenas 

5,4% possuem mais de trinta trabalhadores externos 

ao quadro social.

A ampla predominância numérica de sócios sobre tra-

balhadores (Tabela 1), tratando-se de organizações dedica-

das à atividade econômica, deve-se a motivos identificados 

adiante na análise e à coexistência de dois tipos fundamen-

tais de empreendimentos:

Aqueles cuja atividade principal representa a fonte 

primordial de ocupação e de renda dos seus inte-

grantes, desenvolvendo-se através de processos de 

socialização dos meios de produção ou de coleti-

vização do trabalho. Estão nesse grupo: empresas 

autogestionárias recuperadas, pequenas sociedades 

econômicas, grupos de produção, cooperativas de 

produção agropecuária, cooperativas de trabalho, 

associações de pescadores, unidades coletivas de tria-

gem de resíduos urbanos e organizações econômicas 

de comunidades tradicionais.

Aqueles cuja atividade coletiva principal aporta 

benefícios e serviços para as economias individuais 

ou familiares dos seus integrantes. São suas expres-

3 Ligeiras variações podem ocorrer em relação aos dados oficiais divulgados pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego.
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sões típicas: associações de pequenos produtores 

rurais, cooperativas de trabalho (nas quais apenas a 

organização dos serviços é coletiva), clubes de troca, 

centrais e redes de comercialização, bancos popula-

res, fundos rotativos, cooperativas de crédito, hortas 

comunitárias e cooperativas de eletrificação ou de 

abastecimento de água.

Diante dessa diversidade, torna-se necessário delimitar 

extratos mais homogêneos, com vistas aos universos foca-

lizados pelas estatísticas nacionais antes mencionadas. As 

suas respectivas particularidades conceituais e metodológi-

cas reduzem o escopo propício a comparações sistemáticas4. 

Com esta reserva, algumas medidas de alinhamento concei-

tual, no tocante a cada extrato, facultam aproximações ana-

líticas de interesse para os propósitos desse trabalho, como 

se pretende demonstrar. Tomando-se inicialmente o universo 

maior das empresas e examinando-se a seguir as micro e 

pequenas empresas e os empreendimentos classificados 

de informais, ficará patente que as organizações solidárias 

compartilham as características básicas dos setores e seg-

mentos da economia nos quais se situam, mas, relativamen-

te a eles, apresentam características que importará destacar, 

no sentido já mencionado.

Breve demografia das empresas solidárias no Brasil
Em sua última análise das Estatísticas do Cadastro Central 

de Empresas, ano-base 2005, o IBGE (2007) identificou 5,7 

milhões de empresas no Brasil, das quais 5 milhões (89,9%) 

eram entidades empresariais5. Destas, 96,9% ocupavam 

4 Alguns obstáculos metodológicos se apresentam intransponíveis nesse momen-

to, quanto à sistemática de coleta, à representatividade amostral e aos períodos de 

referência, entre outros.
5 Empresas formalizadas, de todos os setores da economia e regimes jurídicos, 

excluindo associações e organizações sem fins lucrativos e as vinculadas à adminis-

tração pública.
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até dezenove pessoas e 83% ocupavam até quatro pessoas, 

configurando um universo de micro e pequenas empresas 

amplamente majoritário. Não obstante essas últimas serem 

compostas no mais das vezes pelo proprietário e por apenas 

um ou dois empregados, das 39,6 milhões de pessoas ocupa-

das no cômputo geral, 18,6% eram sócias ou proprietárias e 

81,4% eram assalariadas, numa relação global de 1 para 4.

Considerando o ano de 1997 como referência inicial, o 

IBGE estima que 81% das empresas completaram um ano 

de funcionamento, 65,9% alcançaram quatro anos e 51,6% 

totalizaram oito anos, permanecendo ativas em 2005. Exa-

minando-se a longevidade alcançada com base no ano de 

2005, os dados deixam antever as dificuldades crescentes 

de sobrevivência para o conjunto das empresas:

42,1% com até 5 anos de atividade

20,4% entre 6 e 9 anos de atividade

27,2% entre 10 e 19 anos de atividade

7,4% entre 20 e 29 anos de atividade

2,9% com 30 ou mais anos de atividade

Quanto menor seu porte, mais jovens são as empresas 

e menos tempo sobrevivem. Aquelas com até quatro pesso-

as ocupadas representavam 94,4% das empresas criadas em 

2005 e 97,2% das extintas no mesmo ano, exibindo uma 

taxa de entrada de 18,6% e de saída de 13,1% (em rela-

ção ao total de empresas deste porte existentes em 2004). 

Essa volatilidade exerce efeitos importantes sobre o pessoal 

ocupado, em um cenário (2005) em que o assalariamen-

to abrange somente 24,7% do contingente que ingressa 

no mercado de trabalho e 37,7% do pessoal excluído. 

As menores empresas (uma a quatro pessoas ocupadas) 

criadas em 2005 comportavam 63,6% de todo o pessoal 

ocupado pelas novas empresas abertas nesse ano, embora 

apenas 19,7% do pessoal assalariado. Já a desativação das 

menores empresas repercutiu em 74,1% do pessoal ocu-

pado pelas empresas extintas em 2005 e sobre 16,6% do 
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pessoal assalariado pelas empresas que fecharam as por-

tas, nas quais a condição assalariada concentra-se naque-

las de maior porte.

As taxas de entrada de 2005 superaram as de saída 

em todas as faixas, o que resultou em um aumento de 1,5 

milhões de pessoas ocupadas em empresas constituídas for-

malmente. As taxas de saída e entrada são inversamente 

proporcionais ao porte das empresas, ou “monotonicamen-

te descrescentes com o tamanho da empresa” (IBGE, 2007). 

Por outro lado, as maiores empresas (cem ou mais pessoas 

ocupadas), tendo experimentado a maior estabilidade em 

2005 (taxa de saída de apenas 1,2%), causaram a demissão 

de 32,4% do pessoal assalariado das empresas extintas e sua 

contribuição para o aumento de postos de trabalho (23.700 

empregos) foi 12,5 vezes inferior à das menores empresas 

(saldo de 297 mil postos de trabalho). O aporte das meno-

res empresas para o incremento de 625.547 postos de tra-

balho registrado em 2005 correspondeu a 47,5% das vagas 

abertas, enquanto as maiores empresas agregaram 3,8%.

O impacto causado pelo fechamento das grandes 

empresas é proporcionalmente maior e potencialmente 

mais drástico do que aquele provocado pelo das menores. 

Se há então motivos para estimular as pequenas empresas, 

talvez não deva ser para que cresçam e adquiram a dese-

jada estabilidade das maiores empresas, pois nessa condi-

ção incorreriam em riscos semelhantes e igualmente dra-

máticos. Ademais, o crescimento não parece ser a vocação 

necessária e menos ainda o caminho natural: os dados 

sobre a evolução do porte das empresas sugerem haver uma 

barreira de contenção acima do limite de dezenove pessoas 

ocupadas, pois apenas 10,5% das empresas imediatamen-

te abaixo o superam, enquanto 42,2% recuam para a faixa 

inferior, de menos de cinco pessoas ocupadas (IBGE, 2007).

Tomemos esse último dado para iniciarmos uma com-

paração aproximativa com as organizações econômicas 
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registradas pelo Mapeamento Nacional da Economia Soli-

dária. Tendo em vista as entidades empresariais em geral, 

objeto da demografia do IBGE, nossa referência serão as 

empresas solidárias (EMS), cuja peculiaridade em relação ao 

universo dos empreendimentos mapeados é de: a) estarem 

em funcionamento normal; b) dedicarem-se regularmente 

a atividades coletivas que envolvem trabalho e produção 

econômica; c) serem formalizadas. Esse subconjunto com-

preende 9.308 empreendimentos solidários, 42,5% do total.

Pois bem, 37% das EMSs ampliaram o seu quadro de 

sócios nos doze meses anteriores à pesquisa, 46,6% manti-

veram-no estável e 16,4% perderam sócios. A tendência de 

crescimento aparece igualmente nas datas de criação das 

empresas: os anos 1990, em 51% dos casos; entre 2000 e 

2007, em 34,5% deles. Essa expansão recente coaduna-se 

com índices de longevidade consideráveis, superiores às 

cifras apresentadas pelas empresas no Brasil6:

26,3% com até 5 anos de atividade

23,4% entre 6 e 9 anos de atividade

42,7% entre 10 e 19 anos de atividade

6,8% com 20 ou mais anos de atividade

2,7% com mais de 26 anos de atividade

O Mapeamento apresenta um retrato jovem da econo-

mia solidária, porém compatível com um número expressi-

vo de empreendimentos mais antigos. Em estudo anterior 

sobre o desempenho dos empreendimentos, concluiu-se 

que, uma vez estabelecidos, eles podem sobreviver à pro-

va do tempo: aqueles com vários anos de funcionamento, 

registrados pelo Mapeamento, não perderam as característi-

cas da economia solidária. O segmento cuja criação ocorreu 

antes de 1980 exibia o melhor desempenho global, contan-

do com dispositivos de participação e cooperação e com o 

6 Os percentuais na primeira e terceira faixas praticamente se invertem, conferin-

do maior idade média às EMSs.
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maior índice de empreendedorismo, avaliado em quesitos 

relacionados à eficiência e à sustentabilidade de longo prazo7. 

Já os empreendimentos da última década, tanto mais frágeis 

quando mais recentes, apresentavam desempenhos modes-

tos. O melhor perfil corresponderia às iniciativas com quin-

ze anos de atividade, não àquelas do grande surto registra-

do à entrada dos anos 2000. O tempo preserva os melhores 

testemunhos, ao selecionar os empreendimentos de melhor 

saúde econômica, resultante de estratégias adequadas, mas 

também as iniciativas com melhores práticas de participa-

ção e de gestão coletiva, do que se depreende uma relação 

positiva entre empreendedorismo e solidarismo. Voltando 

às flutuações no número de integrantes, notou-se que os 

empreendimentos submetidos a uma redução recente no 

número de sócias/os também apresentavam um desempe-

nho menor que os demais, deduzindo-se então que os even-

tos de adesão e evasão de trabalhadores não estão descola-

dos das possibilidades de conciliar as exigências econômi-

cas e sociais dessas organizações.

No caso das EMSs, a expectativa de sobrevivência 

encontra respaldo no percentual de 39,8% que fecharam 

o último ano de atividade com saldo positivo, ao lado de 

36,3% que empataram receita e despesa e de apenas 16,2% 

em situação deficitária. Entre as empresas com sobras ou 

excedente, 19,1% destinaram o saldo ao fundo de reser-

va, 15,2% a fundos de investimento e 12,9% à distribuição 

entre os sócios. Um total de 43% declarou ter realizado 

investimentos no último ano.

Cerca de 20% das EMSs são cooperativas e 79% regis-

traram-se formalmente como associações. Isso reflete uma 

ampla maioria de atividades econômicas integradas a orga-

nizações de natureza e finalidade primordialmente sociais. 

7 O estudo utilizou indicadores especificos, apoiados nos dados do Mapeamento 

já disponíveis em 2005. Uma versão condensada foi publicada em Gaiger (2007).
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Um fato coerente com os motivos apontados como mais 

importantes para a criação dos empreendimentos8:

Obter maiores ganhos em um empreendimento asso-

ciativo: 43%

Uma fonte complementar de renda para as/os associa-

das/os: 39,1%

Uma alternativa ao desemprego: 37,1%

Ter acesso a financiamentos e outros apoios: 36,3%

Desenvolver uma atividade onde todas/os são donas/

os: 31%

Cerca de 40% das EMSs possuem até trinta sócias/

os e 16% delas mais de cem. O total de sócias/os alcança 

1.098.074, o que resulta na média de 118 associadas/os 

por EMS, contra uma população regularmente ocupada de 

296.369 pessoas, média de 31,8. No plano associativo ou da 

cooperação em sentido amplo, a economia solidária mobi-

liza um contingente bem superior à força de trabalho regu-

larmente ocupada nas atividades econômicas dos empre-

endimentos. Todavia, essa fração de trabalhadores não é 

desprezível diante do perfil geral das empresas no Brasil, 

das quais apenas 3,1% empregam mais do que dezenove 

pessoas (IBGE, 2007). Ademais, já se verificou que, não obs-

tante as dificuldades inerentes à condução de organizações 

autogestionárias de grande porte, a economia solidária não 

constitui uma alternativa restrita a pequenos empreendi-

mentos, que lhes retiraria chances de crescimento e mesmo 

relevância. Ao contrário, na ausência de outros fatores de 

diferenciação relevantes, quanto maior o quadro de sócios, 

melhor se mostra o desempenho geral dos empreendimen-

tos (Gaiger, 2007). 

8 Questão de escolha múltipla, limitada a três opções. Considerando apenas a 

primeira opção, “uma alternativa ao desemprego” fica em vantagem, com 23,4%, 

seguida de “ter acesso a financiamentos e outros apoios” e “obter maiores ga-

nhos em um empreendimento associativo”, ambas com aproximadamente 19% 

das preferências.
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A demografia das empresas solidárias apresenta um 

quadro heterogêneo, desfavorável a comparações e avalia-

ções mais específicas e conclusivas. Por isso, convém ater-

-nos a extratos mais uniformes, equiparáveis a dois segmen-

tos do mundo das empresas já conhecidos e explorados em 

pesquisas nacionais: pela ordem, as micro e pequenas empre-

sas e os empreendimentos da economia informal.

As micro e pequenas empresas
A conceituação canônica de micro e pequena empresa 

(MPE), formulada pelo IBGE e pelo Sebrae, delimita o 

número de pessoas ocupadas de acordo com os setores eco-

nômicos9. Além desse critério, o conceito aplica-se somente 

às atividades da indústria, comércio e serviços, tipicamen-

te urbanas, e às empresas formalizadas. Esse último quesi-

to – saliente-se – aparta essa definição das microempresas 

do universo bem mais vasto no qual se situam os demais 

empreendimentos de dimensões similares, majoritaria-

mente informal. Um dos estudos nacionais a esse respeito, 

realizado periodicamente pelo Global Entrepreneurship 

Monitor (Passos et al., 2008), aponta tal distorção ao reco-

nhecer, em 2007 (com base em dados do Banco Mundial), 

serem 87% das microempresas brasileiras informais, exclu-

sivamente individuais ou baseadas no trabalho de familia-

res, sem empregarem trabalhadores pagos.

Feita a ressalva, estudos do Sebrae (Bedê, 2006) iden-

tificaram 5,1 milhão de empresas no Brasil em 2004, das 

quais 98% classificáveis como MPE. Esse extrato apresentou 

uma taxa de crescimento de 22,1% no período 2000-2004, 

abarcando 99% dos novos estabelecimentos criados no qua-

triênio. As MPEs em 2004 se dividiam entre a indústria e 

9 Microempresas: até 19 pessoas ocupadas, no setor de indústria e construção civil, 

ou até 9 pessoas, no setor de comércio e serviços; Pequenas Empresas: de 20 a 99 

pessoas ocupadas, na indústria e construção civil, ou de 10 a 49 pessoas, no comér-

cio e serviços.
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construção (14%), o comércio (56%) e os serviços (30%), 

empregando em média duas pessoas nesses dois últimos 

setores e cinco pessoas, no primeiro. Como suas especifici-

dades, apontam-se: a) forte presença de proprietários, sócios 

e membros da família como mão de obra ocupada nos negó-

cios; b) contratação direta de mão de obra; c) poder decisó-

rio centralizado; d) demografia elevada, com altas taxas de 

natalidade e de mortalidade (IBGE, 2003, p. 18).

As MPEs apresentam no Brasil um perfil de atividades 

bem definido. Na indústria de transformação, sobretudo no 

caso das microempresas, despontam a produção de alimen-

tos e a confecção de roupas. No setor de serviços, em que 

visam geralmente ao consumidor final, da mesma forma des-

taca-se a comercialização de roupas de varejo e de alimen-

tos, esse último um ramo tradicionalmente predominante 

(IBGE, 2003, p. 28). Além dessas atividades relacionadas ao 

atendimento de necessidades básicas e direcionadas pre-  

ferencialmente ao consumo popular, um segmento das 

MPEs dedica-se a consultorias diversas para empresas, a ser-

viços técnicos qualificados (como a informática) e a novos 

nichos sofisticados da demanda (atendimentos personaliza-

dos, alimentos especiais), de maior valor agregado e renta-

bilidade (IBGE, 2003, p. 29; Bedê, 2006, p. 145).

Usualmente, diversas fragilidades são reconhecidas nas 

MPEs: a) baixa intensidade de capital; b) registros contábeis 

pouco adequados; c) escasso investimento em inovação tec-

nológica; d) utilização de mão de obra não qualificada ou 

semiqualificada; e) baixos rendimentos; f) vínculo estreito 

entre os proprietários e as empresas, quase não se distinguin-

do pessoa física e jurídica; g) relação de complementaridade 

e subordinação com as empresas de grande porte. Algumas 

dessas debilidades ressaem nas recentes estatísticas nacionais:

Uso predominante de recursos financeiros próprios 

nas operações da empresa, 57% das vezes tratando-se 

da poupança pessoal (Passos et al., 2008, p. 59).
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Apenas 10% das MPEs têm acesso a bancos ou a pro-

gramas governamentais (Passos et al., 2008, p. 59). Os 

investimentos são realizados em 93% dos casos apenas 

com recursos próprios (Vox Populi, 2007, p. 49).

Faturamento bruto mensal de até R$ 5.000,00 para 36% 

das MPEs ativas em 2005 (Vox Populi, 2007, p. 80).

Remuneração média, no setor de comércio e servi-

ços, de 1,7 salários mínimos (dados de 2001) (IBGE, 

2003, p. 33).

57% dos empreendedores iniciais, em 2007, com 

renda familiar inferior a três salários-mínimos (Pas-

sos et al., 2008, p. 89).

45% das MPEs desprovidas de assessoria ou auxí-

lio gerencial externo em 2005 (Vox Populi, 2007,  

pp. 90-96)10.

Entre as MPEs ativas em 2005, 52% empregavam até 

três pessoas e 88% ocupavam até nove pessoas, ficando a 

média em 5,3 pessoas por empresa (Vox Populi, 2007, p. 

37). Interrogados em 2007, 46,6% desses empreendedo-

res não apresentaram expectativa de gerar empregos nos 

próximos cinco anos, ao passo que 38,2% esperavam criar 

de um a cinco postos de trabalho. Ainda assim, e malgra-

do sua alta rotatividade, as MPEs têm cumprido um papel 

social apreciável: aquelas constituídas entre 2003 e 2005 e 

que resistiram até 2007 propiciaram 9,1 milhão de postos 

de trabalho (Sebrae, 2007).

Os seus índices de sobrevivência ademais se dilataram 

entre 2002 e 2005, com um crescimento de 51% para 78% 

na fatia de MPE que sobreviveram ao menos dois anos, em 

paralelo a uma queda média de 25% nas taxas de mortali-

dade, comparando-se o triênio de 2000-2002 ao de 2003-

2005 (Sebrae, 2007). Entre os fatores apontados, constam 

10 Embora serviços especializados básicos, como o de contador, sejam considerados 

os mais úteis pelos pesquisados.
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melhorias na qualidade empresarial, graças a incrementos 

na escolarização e na capacitação profissional dos peque-

nos empreendedores, além de maior experiência (Sebrae, 

2007). Já o concurso de mudanças positivas no ambiente 

econômico, tais como o controle da inflação, o aumento do 

crédito e o maior consumo das classes C, D e E (Sebrae, 

2007), deixa margem à controvérsia, em razão da igual-

mente maior concorrência provocada pelo incremento no 

número de empresas (movidas pelo “empreendedorismo 

de necessidade”) e a consequente depressão nos rendimen-

tos (Passos et al., 2008, p. 89), além da insuficiência de polí-

ticas e programas de apoio adequados aos pequenos empre-

endimentos (Sebrae, 2007; Passos et al., 2008).

De práticas de colaboração entre as MPEs quase não 

se registram sinais, um sintoma provável do modelo de 

empreendedorismo promovido no país, centrado na unida-

de empresarial (Gaiger, Sperotto e Corrêa, 2008) e refletido  

na lógica de inquirição a respeito. Ainda assim, em uma 

das enquetes chama a atenção que 20% das MPEs extintas 

em 2005 apontem o cooperativismo como uma das políti-

cas necessárias ao setor (opinião de 15% das MPEs ativas) 

(Vox Populi, 2007, p. 113). No entanto, a participação em 

redes associativas é fato restrito a 12% das empresas ativas 

(7% das extintas), 2% através de organizações cooperati-

vas (Vox Populi, 2007, p. 41).

Como se conduzem as empresas análogas da economia 

solidária? A comparação aqui corresponde às micro e peque-
nas empresas solidárias (MPES). Além dos critérios já aplica-

dos às empresas solidárias, as MPESs circunscrevem-se aos 

setores da indústria, comércio e serviços, supõem a presen-

ça de ao menos um sócio-trabalhador e seguem as mesmas 

regras das MPEs quanto às faixas de pessoal ocupado. A 

exclusão do setor agrícola e dos empreendimentos infor-

mais explica que apenas 3.143 empreendimentos constan-

tes do Mapeamento figurem nesse extrato.
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O intercâmbio comercial entre as MPESs é escasso, 

contrariamente aos negócios com os seus sócios, dos quais 

28,6% delas adquirem matérias-primas e insumos. Já a dis-

posição a cooperar em sentido amplo mostra-se conside-

rável, à medida que 49,7% das MPESs integram redes ou 

fóruns de articulação, 56,7% participam de movimentos 

sociais e 64,2% desenvolvem ações sociais e comunitárias; 

no mesmo sentido, 27,1% declaram incentivar ou promover 

o comércio justo e o consumo ético.

A média de ocupação das MPESs é de 21 trabalhadores, 

número bastante superior ao das MPEs, a que se deve acres-

centar que 93,5% do pessoal ocupado são sócios. A média 

de trabalhadores externos ao quadro social corresponde 

tão-somente a 1,36 e apenas 25% das MPESs os empregam, 

raramente acima de cinco. Como se observou a propósito 

das EMSs, o número total de sócios é bem maior do que o 

de trabalhadores: em média 112,6 por MPES (a moda e a 

mediana estando na faixa de dezesseis a trinta sócios), de for-

ma que o trabalho e a produção econômica, a cargo de um 

grupo restrito, inserem-se em dinâmicas sociais mais amplas. 

O número de sócios, quanto menor mais coincide com o pes-

soal ocupado. Na maior parte das MPESs, o quadro social 

permaneceu estável (43,5%) ou aumentou (37%) no ano 

anterior ao Mapeamento.

Entre as MPESs, 66,4% são associações e 27,2%, coo-

perativas. A presença de interesses extraeconômicos nes-

sas organizações (França Filho e Laville, 2004; Pinto, 

2006) e a diversidade tipológica antes aludida quanto às 

suas funções econômicas devem esclarecer como 15,7% 

delas subsistem sem remunerar os seus sócios-trabalha-

dores, ao menos momentaneamente; o mesmo diante de 

retribuições monetárias médias de 1,2 salários mínimos, 

calculadas em 54,2% das MPESs de acordo com a produ-

ção (15% adotam remuneração fixa). Ao redor de 46% 

das MPESs atingiram um faturamento bruto mensal de 
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até R$ 5.000,0011, o que as deixa em patamar aquém das 

MPEs. No entanto, como o faturamento médio das MPESs 

alcança valores superiores, é de se estimar que a modesta 

remuneração média se deva ao seu maior quociente distri-

butivo, em função da tendência a incluírem e manterem os 

sócios na condição de trabalhadores, mesmo em situações de 

baixa produtividade ou escassez de demanda por seus pro-

dutos ou serviços. O fato reflete-se na média de postos de 

trabalho das MPESs, nitidamente superior àquela das MPEs. 

De mais a mais, se 45,7% das MPESs são consideradas uma 

alternativa ao desemprego, 42,9% representam uma fon-

te complementar de renda para seus integrantes, deixando 

presumir que disponham de outros rendimentos, ainda que 

modestos ou inconstantes.

Como se verificou anteriormente (Gaiger et al., 1999), 

é provável também que os recursos provenientes das recei-

tas sejam consumidos para garantir a liquidez do empreen-

dimento e formar paulatinamente o seu capital, em detri-

mento dos níveis de remuneração12. Sinal disso, apenas 

14,6% das MPESs fecharam o último ano com dívidas – 

encontrando-se nesse grupo as maiores remunerações 

de pessoal – ao passo que outros 36,4% (com a maior 

média de sócios) acusaram saldo positivo, utilizando-o 

como fundo de reserva (45,5%), fundo de investimento 

(39%) e, por fim, como distribuição de sobras (35,7%). 

Destoando das MPEs, 51,7% das MPESs realizaram inves-

timentos no último ano, 16,8% obtiveram crédito para 

esse fim, 11,2% em bancos. Essas iniciativas contaram em 

boa medida com apoios e assessorias externos, recebidos 

em 79,9% dos casos.

11 Calculado com base no valor global estimado dos três principais produtos ou 

serviços do empreendimento, por vezes inferior ao faturamento total.
12 Entre os benefícios garantidos aos sócios, apenas se destaca a qualificação social 

e profissional (22,9%), nesse mesmo sentido se o entendemos como formação do 

capital humano.
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As atividades das MPESs concentram-se nos setores de 

alimentos, confecções e artesanato, vinculando-se principal-

mente ao comércio local. Sua base material e de mercado 

não poderia afastar-se das condições gerais encontradas na 

economia. No entanto, as MPESs se diferenciam por seu 

modo de funcionamento, propenso a agregar pessoas, a 

favorecer a participação coletiva na direção do empreendi-

mento, a valorizar princípios distributivos e a evitar o seu 

isolamento social e político.

Os empreendimentos informais
As duas pesquisas nacionais sobre a economia informal no 

Brasil foram realizadas pelo IBGE em 1997 e 2003. Conhe-

cidas como Ecinf, adotaram conceitos e metodologias simi-

lares: os empreendimentos de economia informal são uni-

dades de trabalho e produção não agrícola voltadas ao mer-

cado, de propriedade de pessoas que trabalham por conta 

própria, com familiares e colaboradores não remunerados 

ou com até cinco empregados13. A natureza permanente ou 

primordial da atividade é secundária, assim como a ausência 

de formalização jurídica, desde que as unidades se caracte-

rizem por reduzida separação entre capital e trabalho como 

fatores de produção (IBGE, 2005). Por conseguinte, o traba-

lho assalariado não constitui a sua base de funcionamento e 

tampouco se deve considerar a taxa de lucro como variável 

fundamental (Pamplona e Romeiro, 2002).

A Ecinf de 2003 encontrou 10,3 milhões de empresas 

não agrícolas no Brasil com até cinco empregados, ocupan-

do 13,8 milhões de pessoas, a uma taxa média de 1,34 pos- 

tos de trabalho por empreendimento. Do total, 12% per-

tenciam a pequenos empregadores e 88% funcionavam 

13 O empreendimento pode pertencer a dois ou mais sócios e contar com um nú-

mero de trabalhadores não remunerados maior. Atividades não agrícolas desen-

volvidas em domicílios rurais pertencem à economia informal e apenas não foram 

contabilizadas na Ecinf por motivos operacionais.
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por conta própria, 95% possuíam um único proprietário e 

80% ocupavam apenas uma pessoa (IBGE, 2005). Com esse 

amplo predomínio dos negócios individuais, a economia 

informal se dividia majoritariamente nos ramos de comér-

cio e reparação (33%), construção civil (17%) e indústria 

de transformação ou extrativa (16%). Entre 1997 e 2003, 

aumentou a parcela de empreendimentos que funcionavam 

no domicílio do proprietário, caiu o número de empresas 

lucrativas e, no segmento por conta própria, também o lucro 

médio real.

A receita média mensal em 2003 foi apurada em R$ 

1.754,00, com diferenças internas ao extrato: os negócios 

informais de empregadores auferiam renda cinco vezes 

superior aos demais; entre os empreendimentos sem 

constituição jurídica (88%), a maior parcela (72%) alcan-

çava uma receita mensal de até R$ 1.000,00; no caso dos 

formalizados (12%), a receita mensal da maioria absoluta 

(93%) superava R$ 2.000,00. Excluindo-se os proprietá-

rios, o rendimento médio do pessoal ocupado era de R$ 

363,00, subindo a R$ 436,00 entre os trabalhadores com 

carteira assinada.

Para 31% dos proprietários, a motivação principal para 

estar na informalidade era não ter encontrado emprego. 

Mas, entre 1997 e 2003, aumentaram de 12% para 16% 

aqueles que pretendiam abandonar a atividade informal e 

procurar emprego. Declararam não ter recebido assistência 

técnica, jurídica ou financeira, nos últimos cinco anos, 96% 

dos informantes. Apenas 6% contraíram crédito nos meses 

anteriores à Ecinf, 3,5% no sistema bancário. Entre os infor-

mais por conta própria, 20% contavam com plano de pre-

vidência oficial, enquanto os trabalhadores remunerados 

com carteira assinada estavam em relação aos sem carteira 

numa proporção de 6 para 10. Tais dados retratam o qua-

dro conhecido de penúria da informalidade (Cacciamali e 

José-Silva, 2003; Tavares, 2004; Lautier, 2005).
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A identificação correlata dos empreendimentos solidários 
informais (Esinf) lançou mão dos seguintes critérios: ativida-

des econômicas coletivas nos setores da indústria, comércio 

e serviços; trabalho regular de ao menos um sócio e ocupa-

ção produtiva de até seis pessoas; máximo de vinte sócios, 

ocupados ou não14. Com a exclusão da atividade agrícola 

e dos empreendimentos de porte superior, têm-se 2.693 

Esinfs, 11% deles formalizados.

Os Esinfs inserem-se no mercado sem fugir ao padrão 

da informalidade: seu principal fornecedor (80,6%) são 

as empresas privadas, embora os percentuais de sócios 

(16,7%) e de outros empreendimentos solidários (7,8%) 

cumprindo essa função devam ser registrados. Esses últimos 

são igualmente compradores de 13,7% dos Esinfs, posição 

em que prevalece a venda ao consumidor final (92,5%), 

geralmente através da entrega direta aos clientes (69,9%). 

De outra parte, a participação em redes e fóruns de articula-

ção econômica não deixa de ser expressiva (45,5%), princi-

palmente em redes de economia solidária (25,7%), embora 

com menor frequência do que as MPESs. Da mesma for-

ma, se verifica com o engajamento em movimentos sociais 

(41,1%), em ações sociais ou comunitárias (45,3%) e em 

iniciativas em prol do comércio justo ou do consumo éti-

co (28,7%). Tais cifras constrastam com a presumivelmente 

escassa atividade associativa da economia informal, da qual 

apenas se tem o registro, na Ecinf, da filiação sindical de 

11% das empresas.

O quadro de sócios dos Esinfs, no ano anterior ao Mapea-

mento, apresentou estabilidade (63,5%), com tendência 

à queda (24,1%) e alguns casos de ampliação (12,4%). A 

grande maioria (84,4%) possui até cinco sócios, sendo a 

14 No limite máximo de cinco empregados, o IBGE não inclui o empregador. Tam-

pouco delimita o número de sócios, mas para evitar distorções preferimos fazê-lo, 

resultando disso que a ampla maioria dos Esinf possui até cinco sócios, indepen-

dentemente de sua ocupação.
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média de sócios igual a 5,1, ocupados ou não, e 3,7 a média 

de sócios-trabalhadores. Como a presença de trabalhado-

res não associados é marginal, com a sua adição o número 

total médio de pessoas ocupadas por empreendimento sobe 

ligeiramente para 3,9, valor nitidamente superior àquele 

apurado pela Ecinf, de 1,34.

Quanto ao regime de remuneração, o padrão dos Esinfs 

assemelha-se ao das MPESs. Com isso, reproduz-se de 

modo mais acentuado o mesmo fenômeno antes observa-

do: os Esinfs criam mais postos de trabalho que a econo-

mia informal ordinária e evidenciam uma receita mensal 

média superior (R$ 2.979,00)15, mas garantem uma remu-

neração média menor aos sócios que trabalham, de apenas 

R$ 256,00. Essa remuneração normalmente é estimada 

com base na produção individual (apenas 5,4% utilizam 

pagamentos fixos) e, a exemplo das MPESs, 15,8% não 

estavam conseguindo remunerar os sócios-trabalhadores. 

Em 63,4% dos Esinfs, a remuneração média declarada 

sequer supera um salário mínimo.

A procura de alternativas ao desemprego é largamente 

apontada (51,4%) como a motivação principal para a cria-

ção do empreendimento. No cômputo global das razões 

aludidas, percebe-se um equilíbrio entre essa premência 

de trabalho (69,5%) e a busca de uma fonte complemen-

tar de renda (60,7%). Considerando-se que a socialização 

parcial ou plena do capital e dos meios de produção é um 

dado de realidade dos Esinfs, ela afeta o seu modo de fun-

cionamento no plano objetivo e subjetivo, mesmo que à 

raiz do empreendimento não tenha sido a finalidade pri-

mordial. Seja como for, motivações de índole socializante 

foram igualmente apontadas, como o desejo de desenvol-

ver uma atividade onde todos sejam donos (43,9%) e o 

15 O dado é aproximativo, por contabilizar apenas os três produtos ou serviços 

principais em valores de 2007 e, por outro lado, não ter sido deflacionado para 

fins de comparação mais precisa com os dados de 2003 da Ecinf.
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desenvolvimento comunitário de capacidades e potencia-

lidades (11%).

Estudos têm demonstrado que a baixa rentabilidade 

econômica das atividades produtivas nem sempre é fator 

decisivo para que as pessoas desistam da experiência. Outras 

condições proporcionadas pelo trabalho podem contribuir 

para permanência no grupo, além dos elos de solidariedade 

que se estabelecem entre os participantes (Amorim, 2005, 

p. 79). A opção pelo ato associativo decorre de fatores con-

textuais e de circunstâncias imediatas que mobilizam deter-

minados indivíduos (Gaiger, 2004a, 2004b), de sorte que, 

mesmo se inopinada, ao persistir, ela sedimenta novas rela-

ções e engendra uma lógica orientada por interesses per-

cebidos não mais como individualizáveis ou equacionáveis 

mediante a exclusão de integrantes do empreendimento 

(Razeto, 1990; Gaiger, 2006). Ganhos socializados implicam 

que as perdas sejam também assumidas coletivamente.

Os Esinfs utilizaram originalmente os recursos dos 

seus associados (64,5% dos casos) e são jovens: cerca de 

70% tiveram o seu início a partir de 2001, 27,7% entre 

2005 e 2007. Isso pode explicar as suas fragilidades produ-

tivas, numa década em que se deprimiram as empresas da 

economia informal e as relações de trabalho se tornaram 

mais precárias (IBGE, 2005). Por outro lado, apresentam 

sinais de saúde financeira, que os deixam em vantagem no 

cenário da economia informal: 89,9% fecharam o último 

ano sem dívidas e 46,9% tendo sobras, distribuídas entre 

os sócios (26,9%) ou aplicadas em investimentos (21,4%), 

realizados por 41,7% dos Esinfs (contra 16% da economia 

informal). Quase 13% tiveram acesso a crédito (6% na eco-

nomia informal), 50,6% com a finalidade de investimento.

Em menor proporção que as MPESs, apoios e asses-

sorias chegaram a 63,2% dos empreendimentos solidários 

informais, na seguinte ordem de frequência e importância: 

qualificação profissional, técnica e gerencial (44,1%), for-
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mação em autogestão, cooperativismo e economia solidária 

(27,1%) e assistência técnica ou gerencial (20,6%). A ocor-

rência de apoios do “Sistema S” (16%), agente tradicional 

de promoção do microempreendedorismo, coincide qua-

se perfeitamente com a cifra apurada pelo Sebrae junto às 

MPEs (Sebrae, 2007). As peculiaridades dos Esinfs tampouco 

residem na presença (heterogênea) de órgãos de governo 

(28%), mas sim naquela de ONGs, igrejas, associações, coo-

perativas e sindicatos (31,6%), além de universidades (6,6%), 

os quais integram, com os empreendimentos, o campo atual 

da economia solidária (França Filho et al., 2006).

Diferenciais da via associativa
Apesar das limitações metodológicas obstantes de resultados 

claramente conclusivos, o método comparativo aqui utiliza-

do tem a virtude de salientar a importância de objetivar e de 

justificar os aspectos em análise e avaliação. Seguidamente, 

a economia solidária é despojada da sua ampla diversidade 

de práticas e de razões de ser, que a constituem, ficando em 

seu lugar uma imagem difusa e imprecisa, que enganosa-

mente sugere tratar-se de uma realidade homogênea e de 

um movimento unidirecional. Dessa realidade se espera que 

corresponda convincentemente aos princípios e propósitos 

evocados por defensores entusiastas ou pelo movimento 

político da economia solidária, engendrado em determina-

do contexto por uma parcela expressiva daquelas iniciativas 

de base. Assim, as formulações ideológicas e programáticas, 

com sua forte carga teleológica, tomam a frente das práticas 

e alimentam prognósticos otimistas ou céticos, apropriados 

aos posicionamentos políticos, mas não aos objetivos de aná-

lise que considerem as lições da filosofia da práxis no exame 

dos momentos superestruturais da realidade.

A dialética entre pensamento e materialidade é vital 

ao nosso horizonte compreensivo. Nesse caso, à condição 

de lembrar que as experiências ditas de economia solidá-
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ria “antecedem a qualquer esquema teórico, nem sempre 

ou apenas parcialmente claro e avocado pelos trabalhado-

res que, por iniciativa própria, organizam-se em formas de 

trabalho que antecedem o que, agora, os novos conceitos 

buscam denominar ou projetar” (Kraychete, 2007, p. 57). 

Tais experiências respondem em primeira mão a necessi-

dades e aspirações dos indivíduos que as integram, uma vez 

que as tenham escolhido entre as alternativas percebidas 

como estando ao seu alcance. Por isso, é também discutível 

o hábito de comparar genericamente a situação laboral e os 

dividendos dos trabalhadores da economia solidária com o 

que lhes seria oferecido pelo regime formal celetista pleno, 

intacto diante dos processos de precarização. Essa alterna-

tiva historicamente sequer existiu para muitos trabalhado-

res, entre os mais pobres representou antes uma quimera. 

Ademais, não se deve supor que tenha sido invariavelmente 

buscada, como se sua atratividade justificasse os graus de 

sujeição e despersonalização que reserva à força de trabalho 

incorporada às relações assalariadas.

Diante disso, constrastar as organizações econômicas soli-

dárias as suas congêneres e concorrentes no mercado repre-

senta um caminho mais objetivo e profícuo. Dos pontos exa-

minados, ressalta-se que os empreendimentos solidários não 

se distanciam do padrão morfológico dos setores e segmen-

tos econômicos em que se situam. Contudo, apresentam indi-

cadores relativos de viabilidade não desprezíveis e sinalizam 

práticas distributivas de considerável interesse para a preser-

vação de postos de trabalho e de rendimentos mínimos.

Esses fatos vão ao encontro de alguns estudos (Ponte 

Jr., 2000; Nunes, 2001; Gaiger, 2006) e permitam emendar 

suas conclusões. A criação de empreendimentos responde 

a dosagens variadas de circunstâncias econômicas e extra- 

econômicas. A igualdade tácita em que se institui o ato fun-

dante engendra pela via associativa uma lógica que incor-

pora e preserva o trabalho, no lugar de descartá-lo. Assim, 
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converte-se em uma predisposição à equidade, porquanto 

esta se mostra congruente com o andar dos fatos: para o for-

talecimento a um só tempo econômico e social do empreen- 

dimento, faz sentido tratar a todos com justiça, ainda que 

as normativas legais e o lidar com as situações concretas 

demandem discussões permanentes.

Em relação a seus homólogos, MPEs ou informais, os 

empreendimentos solidários despontam por sua inserção 

em dinâmicas locais além do campo econômico e por que-

brarem o isolamento típico dos pequenos negócios, através 

do acesso a crédito e a variados apoios. Fatores que contri-

buem para a sua viabilidade, embora esta não se equacione 

a curto prazo, sem o concurso de ações comprometidas em 

larga escala com a transformação da matriz social e econô-

mica e da estrutura dos mercados. A convicção de que esses 

empreendimentos, calcados em modalidades de coope-

ração intra e suprafamiliar, uma vez articulados em redes, 

ganham sustentabilidade e funcionam em prol da dinami-

zação social e econômica, tem justificado a implantação de 

programas públicos direcionados a cadeias produtivas soli-

dárias, com resultados valiosos para os seus formuladores e 

beneficiários (Parreiras, 2007). 

A economia solidária, ao valorizar e promover o pro-

tagonismo coletivo, depara-se com inúmeras dificuldades. 

Ao mesmo tempo, detém uma chave que abre portas, pois 

a debilidade da base associativa dos agentes econômicos 

de limitados recursos tem sido um dos obstáculos decisi-

vos ao seu desenvolvimento (Abramovay, 2004; Parreiras, 

2007). Alcançá-lo requer antes uma mobilização dos ativos 

detidos pelos pobres e uma transformação gradativa das 

suas próprias atividades tradicionais do que inovações téc-

nicas revolucionárias (Abramovay et al., 2003, p. 5). A eco-

nomia solidária investe no capital social e no fortalecimento 

de recursos determinantes, mesmo se intangíveis, como o 

sentimento de identidade coletiva, flagrantemente ausente 
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e muito improvável na economia informal, excessivamente 

pragmático quando perceptível entre as MPEs.

A hipótese quanto ao lugar da economia solidária na 

resistência às desigualdades e na sua possível reversão, vê-

-se reforçada e sugere a continuidade desses estudos, tanto 

mais que os dados do Sies permanecem superficialmente 

explorados e um segundo Mapeamento, mais completo e 

abrangente, deve ser finalizado até fins de 2011. Em seu tér-

mino, este trabalho é então impelido a propor itens de uma 

agenda investigativa:

Em primeiro lugar, as questões tratadas mereceriam 

estudos pormenorizados sobre as estruturas e dinâmicas 

internas dos empreendimentos, valendo-se mais ampla-

mente das informações do Sies mediante recursos avan-

çados como a análise fatorial de correspondências, empre-

gada com resultados interessantes sobre dados parciais do 

Mapea mento (Gaiger, 2007). Conjugado a estudos qualita-

tivos, isto seria útil para identificar as lógicas subjacentes 

que organizam as práticas, no sentido de garantir aos tra-

balhadores: a) rendimentos satisfatórios; b) participação 

equitativa no capital dos empreendimentos e no patrimô-

nio comum; c) benefícios extraeconômicos; d) segurança 

econômica. Seria necessário ter em vista o caráter híbrido 

dessas organizações, dado que os imperativos e as necessi-

dades de ordem econômica não se descolam do seu arca-

bouço social (Gaiger, 2008).

A análise comparativa entre tipos de organização e 

segmentos socioeconômicos, no sentido de discernir suas 

racionalidades e formular tipologias que as elucidem, cons-

titui outra alternativa a explorar. Investir em estudos sobre 

os empreendimentos de base familiar, ou sobre todo o uni-

verso de atividades rurais e agrícolas – deixado nesse tex-

to entre parênteses – suscitaria comparações similares com 

estatísticas e pesquisas abrangentes sobre essas formas de 

“economia do trabalho” (Coraggio, 1999).
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Se a economia solidária fosse um país, qual seria o seu 

grau de desigualdade? O Sies atualmente contém poucas 

informações sobre os rendimentos e benefícios individuais 

auferidos pelos sócios e demais trabalhadores, mas dispõe 

de elementos mínimos de comparação entre os empreendi-

mentos, classificáveis por setor de atividade, pessoal ocupa-

do, faturamento, situação econômico-financeira etc. Como 

a remuneração do trabalho é um componente importan-

te da desigualdade econômica no Brasil (Medeiros, 2005), 

estimativas dessa ordem poderiam averiguar a que ponto os 

empreendimentos elevam uma parcela da população, pró-

xima da linha da pobreza, a um nível melhor na pirâmide 

da desigualdade.

Luiz Inácio Gaiger
é professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciên-

cias Sociais da Unisinos, instituição na qual coordena o Gru-

po de Pesquisa em Economia Solidária (www.ecosol.org.br).
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A CONTRIBUIÇÃO MARXISTA PARA O ESTUDO DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Tullo Vigevani

Aline Regina Alves Martins

Manoela Miklos

Priscila Rodrigues 

Este artigo parte da constatação conhecida de que Marx 

não teria elaborado em seus trabalhos um conceito acaba-

do de nação. Além disso, há grande controvérsia a respeito 

da existência de uma teoria marxista de Estado. Corolário 

imediato, Marx não teria produzido uma análise de rela-

ções internacionais consistente. Isso poderia levar à seguin-

te conclusão: haja vista a importância fundamental dos 

conceitos de nação e de Estado nas teorias dominantes da 

disciplina de relações internacionais, não haveria em Marx 

um instrumental teórico adequado para a compreensão, tal 

como as entendem essas teorias, das relações internacio-

nais. Não obstante, nosso objetivo é mostrar que a teoria 

marxista contribui sim para a compreensão destas, inclusive 

as do século XXI.

A realização de nosso objetivo exige uma visão abran-

gente e não dogmática do que sejam as relações interna-

cionais, inserindo-as plenamente nas relações sociais gerais. 

Atualmente, na busca da capacidade de explicar aquelas 

relações, as diferentes versões do marxismo não vulgar par-

tem de fundamentos distintos dos que são utilizados pelo 
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realismo, pelo liberalismo e por outras perspectivas teóri-

cas. O estudo clássico das relações internacionais parte do 

pressuposto da existência de relações formais entre Esta-

dos soberanos o que implica na aceitação plena da ideia de 

nação e Estado. Inversamente, o emprego do método mar-

xista no estudo das relações internacionais teria como resul-

tado um instrumento de análise que passa pela desconstru-

ção do conceito de Estado tal qual entendido pelas teorias 

dominantes de relações internacionais, isto é, pela descons-

trução de um conceito considerado fundamental por tais 

concepções teóricas. Não desconhecemos que no final do 

século XX, e agora no XXI, há outras teorias no campo 

das relações internacionais – o construtivismo, por exem-

plo –, que reduzem significativamente o papel do Estado, 

mas essas teorias não têm como pressuposto o papel estru-

turador das relações de produção e o papel fundamental 

das classes sociais, pontos centrais para o marxismo e, ainda 

que de forma atenuada, para este na sua versão gramsciana.

Buscaremos evidenciar que as análises marxistas de 

relações internacionais têm caráter normativo forte. Certa-

mente não reconhecem na nação e no Estado a fonte prin-

cipal do poder – de modo diverso, portanto, do estudo das 

relações internacionais como é tradicionalmente entendido, 

para o qual são o ponto de partida –, ou melhor, entendem 

que as relações entre os Estados devem buscar a explica-

ção do que dá origem a elas, e essa razão não se encontra 

na própria formação estatal. Para as análises marxistas, a 

explicação das relações interestatais deve ser procurada nos 

movimentos profundos da história. 

Quase toda a literatura que apresenta ou discute a dis-

ciplina de relações internacionais dedica algum espaço às 

contribuições marxistas. O mesmo pode ser identificado 

nas grades da maioria dos cursos dessa disciplina no Brasil e 

no mundo, bem como em obras de referência acerca de sua 

teoria (Russett e Starr, 1992; Baylis, Smith e Owens, 2008). 
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Há reiteradas referências às contribuições de cunho marxis-

ta ou àquelas que lhe são tributárias, total ou parcialmente, 

como a teoria da dependência (Cardoso e Falletto, 1973; 

Marini, 2000) e, a partir dos anos 1970, à obra de Antonio 

Gramsci. No Brasil, os manuais de relações internacionais 

(Nogueira e Messari, 2005; Sarfati, 2005) em geral dedicam 

um capítulo específico ao marxismo; em alguns casos, à teo-

ria da dependência, ao sistema mundo e, quase sempre, à 

teoria crítica. Tais referências corroboram a ideia que nos 

orienta: o marxismo é uma teoria social que tem desdobra-

mentos importantes para a disciplina de relações interna-

cionais e, em sua esteira, muitas teses nele inspiradas foram 

desenvolvidas e suas contribuições para o desenvolvimen-

to da disciplina são indiscutíveis. Desta ideia surge a nossa 

questão central: qual a contribuição marxista para a análise 

das relações internacionais?

Para responder a tal questão, seguiremos a seguinte 

estrutura: a) voltamos a Marx e às formas como as questões 

nacional e internacional são tratadas em sua obra, incluin-

do as ideias principais que explicaram o mundo, segundo os 

marxistas, nas primeiras décadas do século XX; b) a seguir, 

situaremos as análises marxistas contemporâneas, mostran-

do sua relevância para o desvendamento da economia polí-

tica internacional e sua relação com o tema da hegemonia; 

c) por fim, apresentaremos a contribuição marxista para o 

estudo das relações internacionais a partir do desmembra-

mento de dois temas: I) a incorporação da dimensão históri-

ca no estudo dos fenômenos; II) o imperativo da necessidade 

de considerar a economia política como variável fundamen-

tal para o entendimento das relações internacionais.

MARX, O NACIONAL E O INTERNACIONAL
Examinaremos, nesta seção, a afirmação de que não há em 

Marx um conceito acabado de nação. O nosso propósito 

não é apontar uma lacuna na argumentação marxista, mas 
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constatar os motivos pelos quais o autor deu a essa questão 

uma atenção distinta daquela dada a da formação do Esta-

do nacional pelas correntes teóricas hegemônicas no cam-

po das relações internacionais. 

Para a tradição socialista, com o desenvolvimento do 

modo de produção capitalista, a ideia de nação aparece 

associada a um valor permanente e imutável capaz de trans-

cender todas as divisões sociais da moderna nação burgue-

sa. Marx buscou compreender qual o sentido ideológico da 

formação de um sentimento de nação no período da afir-

mação e consolidação do Estado moderno.

Para os socialistas, o Estado nacional não está livre das 

contradições do modo de produção capitalista, pelo con-

trário, ele é analisado como a expressão, por excelência, 

das desigualdades. Isso constitui o fundamento, para os 

marxistas, de todos os Estados modernos. Com o adven-

to do capitalismo, ocorre a redefinição do poder político 

e a emergência de uma forma institucional que distingue 

o poder público, domínio do Estado, do poder privado, 

competência exclusiva das forças de mercado. Marx rejeita 

essa separação à medida que ela tem a função de encobrir 

a verdadeira interdependência estrutural entre as esferas 

pública e privada. Essa disjunção confere as bases de sus-

tentação e reprodução da sociedade capitalista. Aceitar 

a ideia de um Estado soberano o qual estaria acima dos 

interesses das classes que compõem a sociedade implica 

em aceitar as relações de alienação que estão na base do 

sistema capitalista. Identificamos assim o que Marx pensou 

a respeito do Estado: ele resulta dos interesses das classes 

dominantes, particularmente os da nobreza e da burgue-

sia, para impor sua dominação. Por isso Rosenberg (1994, 

p. 172) afirma: 

Qualquer teoria das relações internacionais, portanto, 

precisa começar por captar a singularidade histórica da 
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soberania e da anarquia como formas sociais provenientes 

da configuração distinta das relações sociais que Marx 

chamou de modo de produção capitalista e reprodução da 

vida social. 

Para Marx, ao assumir a representação da nação, a 

burguesia legitima a sua dominação mediante o controle 

político e ideológico do Estado (Marx e Engels, 1967). Isso 

explica, como faz Mármora (1986, p. 10), as razões pelas 

quais em Marx não há preocupação específica pelas rela-

ções entre Estados: “[...] tratando de negar e desmistificar 

assim a suposta ‘soberania’ do Príncipe, Marx inverteu as 

relações, convertendo [...] Estado e nação em variáveis 

dependentes ou simples reflexos da sociedade civil.”

Na discussão teórica ou no debate político, um con-

ceito crítico reiterado pelos marxistas é que, ao procla-

mar a igualdade formal de todas as nações, omitem-se as 

verdadeiras relações de dependência e dominação, deter-

minadas por fatores econômicos e sociais. A teoria crítica 

de matriz marxista não afirma que as concepções teóricas 

tradicionais da disciplina das relações internacionais – rea-

listas e liberais em primeiro lugar–, não levam em conta as 

diferenças e as assimetrias de poder, mas sim que estas não 

consideram essas assimetrias em suas causas. “Ordens mun-

diais – para retornar à afirmação de Gramsci citada ante-

riormente neste ensaio – são fundamentadas em relações 

sociais” (Cox e Sinclair, 2001, p. 140). Ao considerar a obra 

de Marx, pode-se deduzir que as teorias do mainstream da 

disciplina de relações internacionais não consideram ade-

quadamente as razões que determinariam o sistema inter-

nacional e suas mudanças. O foco da análise dessa disciplina, 

mesmo em suas versões contemporâneas – como o globa-

lismo, de matriz liberal –, tem no Estado o seu ponto de 

partida fundamental. Em alguns casos, os globalistas mais 

radicais buscam reduzir o papel do Estado com o objetivo 
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de maximizar a centralidade do capitalismo e do mercado, 

colocados como eixos centrais e reguladores das relações 

sociais (Rosecrance, 1986; Ohmae, 1996). É importante 

ressaltar que, por certo, os globalistas não consideram as 

contradições estruturais do modo de produção capitalista. 

Consideram seus problemas, inclusive suas inconsistências 

e crises; mas tudo isso não seria estrutural, seriam limita-

ções atribuíveis a erros, falta de capacidade analítica, ana-

cronismos, irregularidades de mecanismos geralmente ade-

quados. Em oposição a essa perspectiva, a análise de tipo 

estrutural, inerente ao marxismo, explica as relações inter-

nacionais ao buscar entendê-las de forma a ressaltar suas 

características fundamentais, determinadas pelas relações 

sociais, pelas formas de produção e pelo desenvolvimento 

da técnica. Isto é, em última instância determinadas pelos 

interesses de classe.

Rosenberg (1994, p. 55) sugere que o sistema interna-

cional e suas mudanças só podem ser compreendidos se 

percebermos de outro modo o sistema de Estados. “Nós 

temos de encontrar maneiras de ver a forma do nosso siste-

ma de Estados como a expressão geopolítica de uma totali-

dade social mais ampla”. É importante considerar que esse 

debate, tanto no campo acadêmico quanto no campo polí-

tico, ajudaria à formulação de interpretações consideran-

do os movimentos profundos da história, sobretudo contri-

buiria à análise crítica dos acontecimentos internacionais, 

viabilizando melhor compreensão das mudanças em curso. 

Significaria a introdução com mais força nas análises de 

relações internacionais, dos temas econômicos e históricos 

numa perspectiva crítica.

Marx não elaborou um estudo sistemático e acabado 

sobre a ideia de nação. Contudo, não ignorou completa-

mente o tema. Ainda que a questão não seja objeto central 

das reflexões de Marx, estas oferecem contribuição impor-

tante para o estudo das relações internacionais – ainda que 
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o faça a partir de um prisma distinto daquele adotado pelas 

teorias hegemônicas da disciplina.

Segundo o modelo de revolução defendido por Marx 

e Engels, as forças produtivas se desenvolveriam de forma a 

incluir todo o mundo civilizado, tendo como centro a Euro-

pa Ocidental e Central, e se unificariam as múltiplas lutas 

de classes existentes tanto nos países avançados quanto nos 

países atrasados. No horizonte, superadas as desigualdades, 

os socialistas não estariam dispostos a conceder legitimida-

de a instituições de cunho nacional. 

Além disso, a falta de uma teoria do Estado-nação 

– ou seja, sua redução a uma teoria da sociedade 

burguesa – traz como consequência a falta de uma 

teoria marxista de relações políticas internacionais: 

o internacionalismo marxista não contém qualquer 

definição positiva das relações entre as nações 

durante a transição para o socialismo. Mas, de fato, 

contém uma negação teórica destas relações e de sua 

necessidade (Mármora, 1986, p. 11).

Consequentemente não é central o tema das relações 

entre Estados; não ganha relevância a elaboração a respei-

to das formas de estruturação do sistema internacional. Em 

síntese, “a constituição, funcionamento e transformação 

das relações internacionais são fundamentalmente regidos 

por relações sociais de propriedade” (Teschke, 2003, p. 

273). Ainda que o marxismo não tenha uma reflexão espe-

cífica sobre relações internacionais da maneira como são 

analisadas pelas teorias dominantes da disciplina, ao tomá-

-las como relações entre Estados, ele opera para a descons-

trução dos princípios que orientam tais teorias e que susten-

tam a própria sociedade capitalista. Os marxistas, conside-

rando suas diferentes correntes, entendem que a crítica de 

tal sociedade é instrumento fundamental e deve ser incor-
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porada ao debate da teoria das relações internacionais. Isso 

vale tanto no caso em que privilegiemos as relações entre 

Estados quanto no caso em que consideremos as relações 

internacionais como aquelas entre instituições e demais 

atores que operam ao largo do Estado. Nessa perspectiva, 

o marxismo ajudaria para a compreensão do mundo atual 

e as razões da hegemonia e de sua crise. Aproximamo-nos, 

assim, da ideia de que a teoria marxista pode contribuir 

para a compreensão dos ciclos econômicos e políticos, por-

tanto, para o esclarecimento das razões históricas que expli-

cam a hegemonia, sua predominância e seu declínio, no 

sistema internacional.

O emprego do método marxista tem como pressuposto 

a desconstrução do conceito de Estado tal qual aceito pelas 

correntes teóricas que compõem o mainstream da discipli-

na de relações internacionais. Por isso a crítica ao realismo, 

mas também – sobretudo nos anos 1990 e no século XXI –, 

ao liberalismo. 

Fica agora claro o nosso objetivo: precisar e aproximar-

-nos cautelosamente à resposta da pergunta central: qual 

a contribuição do marxismo para o estudo das relações 

internacionais? Rosenberg (1994, pp. 55-56) responde de 

modo categórico. Ao perceber o sistema de Estados como 

expressão de uma totalidade social, conclui que qualquer 

relação política entre eles resulta, por sua vez, de relações 

sociais de produção. 

[...] se o caráter das relações políticas e a forma do Estado 

variam de um tipo de sociedade para outro de maneira que 

correspondam à forma mutante das relações de produção, 

então não se aplicaria algo similar ao caráter das relações 

geopolíticas e à forma do sistema de Estados?

Enfim, para o autor, essa forma de analisar as relações 

internacionais expõe as raízes e os segredos mais profundos 
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destas da mesma forma que, para Marx, o desvendamento 

dos segredos do capital e de sua acumulação permite a críti-

ca definitiva do sistema capitalista. Pode-se afirmar que essa 

ideia tem semelhança com o conceito de “forças profundas” 

utilizado por Renouvin (1966), especialmente com a ideia 

de sistema-mundo, originada em Braudel (1984) e des-

dobrada por Wallerstein (1979) e outros. Para Rosenberg 

(1994), a questão central é a estrutura de dominação social. 

Sua compreensão é o que permite entender as relações 

internacionais. Assim nos aproximamos do nosso alvo. 

Não é possível dizer tout court se há ou não uma teoria de 

relações internacionais marxista. É possível, sim, afirmar 

que o marxismo começa por inverter os termos de análise. 

Ao invés de explicar as relações internacionais partindo 

das relações entre os Estados, o que reconhecemos é uma 

narrativa convincente que desvenda as razões das estrutu-

ras sociais dominantes, fazendo derivar disso as relações 

de poder entre os Estados.

FALTA DE DIÁLOGO E PERSPECTIVAS DE APROXIMAÇÃO
O marxismo possui desenvolvimento independente em 

relação à disciplina acadêmica de relações internacionais e 

somente a partir dos anos 1980 inseriu-se como corrente de 

pensamento de reconhecido valor para tal disciplina. Fun-

damental para que ele atingisse esse status acadêmico foi o 

artigo de Cox e Sinclair (2001) publicado em 1981, “Social 

forces, states, and world orders: beyond international 

relations theory”. A elaboração desse autor e de outros se 

desenvolvia há mais tempo, como mostra o artigo “The idea 

of international labor regulation”, publicado em 1953, mas 

não tinha alcançado reconhecimento institucional. Apenas 

a partir dos anos 1980, os autores marxistas que pensavam 

as relações internacionais tomaram parte dos grandes deba-

tes – na crítica ao realismo e, mais recentemente, no fustiga-

mento do liberalismo.
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No final do século XIX, deram-se as primeiras tentativas 

de aplicar o marxismo à compreensão das relações inter-

nacionais. Autores como Bernstein (1978), Kautsky (1978) 

e Bauer (1987) contribuíram à discussão sobre as relações 

entre os Estados europeus, com incursões sobre a questão 

nacional e colonial. A obra com mais notoriedade nas déca-

das sucessivas, pelo grande peso político-institucional do 

autor, é a de Lênin (1987), em que o conceito de imperia-

lismo é apresentado como estágio final do capitalismo. Nas 

primeiras décadas do século XX, autores marxistas como 

Luxemburgo (1985), Bukarin (1988) e outros aprofunda-

ram as análises sobre economia política internacional. Esse 

debate foi precedido e acompanhado por estudos de impor-

tantes economistas (Hilferding, 1985; Hobson, 1981). Como 

aponta Halliday (2007, p. 70), a “tentativa do marxismo no 

período de 1900-1920 de teorizar o sistema internacional 

em torno do conceito de ‘imperialismo’, entendido como 

a rivalidade estratégica interestatal, é uma das mais ambi-

ciosas e criativas jamais feita antes”. Passado um século, são 

visíveis traços dessas ideias no pensamento contemporâneo: 

na análise do papel do capital financeiro, na própria ideia 

de globalização que lembra longinquamente a de super-

-imperialismo de Kautsky (1978) e de Hobson (1981).

Apesar do esforço de autores marxistas para a compreen- 

são das relações internacionais, até os anos 1970 o marxis-

mo não ocupou espaço confortável nos grandes debates 

da disciplina, permanecendo no campo da práxis política, 

muitas vezes sofrendo um processo de esclerosamento dou-

trinário. Na maioria das vezes, os manuais acadêmicos dessa 

disciplina, quando mencionam marxismo, referem-se aos 

debates do final do século XIX e das primeiras décadas do 

XX. Essa distância entre os estudos marxistas e os debates 

da disciplina de relações internacionais – separação muito 

maior do que nos outros campos das ciências humanas e 

sociais –, encontra explicação em muitos fatores, mas vale 
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ressaltar a hegemonia das escolas norte-americanas e bri-

tânicas, em que o marxismo não desempenhou papel rele-

vante em toda a primeira metade do século XX e mesmo 

no período imediatamente sucessivo à Segunda Guerra. 

Some-se o fato que a teoria marxista foi por longo tempo, 

ao menos pelo senso comum, apontada como instrumen-

tal à fundamentação das políticas dos regimes comunistas, 

que com o stalinismo eram autoritários e fortemente buro-

cráticos. Teschke e Lacher (2007, p. 566) pontuam que 

“O discurso ocidental das relações internacionais, portan-

to, constituiu-se ao exorcizar a questão do capitalismo do 

debate sobre as origens da grande guerra e das condições 

para a paz duradoura”.

Os anos 1970 apresentaram desafios ao paradigma rea-

lista, até então visão dominante na disciplina de relações 

internacionais. À época, mudanças significativas no plano 

das relações internacionais resultaram em transformações 

também importantes nos rumos da disciplina. Um conjunto 

de circunstâncias históricas definiu um novo cenário inter-

nacional e conferiu às novas abordagens liberais legitimi-

dade inédita. Isto é, questões que já faziam há muito parte 

do debate político, pediam teorias explicativas no campo 

teórico. Esse contexto expôs as limitações da teoria realista 

para compreender a transformação e favoreceu a ascensão 

de novos temas, inicialmente numa perspectiva liberal.

Na sequência, os debates sobre os novos atores e sobre 

as razões das mudanças possibilitaram a algumas interpre-

tações marxistas ocupar maior espaço na disciplina de rela-

ções internacionais. Possivelmente, os críticos do realismo 

e do neorrealismo acreditaram encontrar nos marxistas e 

na teoria crítica um suporte para a demolição de uma cons-

trução efetivamente sólida. Nos anos 1970 e 1980, como 

é amplamente conhecido, os marxistas, particularmente 

os gramscianos, engajaram-se nas polêmicas intelectuais 

criticando pesadamente o realismo e o neorrealismo. Em 

11065-LN83_meio_af4.indd   121 8/19/11   10:14 AM



122

A contribuição marxista para o estudo das relações internacionais

Lua Nova, São Paulo, 83: 111-143, 2011

crítica direta a Waltz (1979), Cox (1986, p. 211) esquadri-

nhou o realismo mostrando sua funcionalidade explicati-

va das relações efetivamente existentes, portanto do status 
quo que resultaria da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que 

demonstrou sua incapacidade de compreensão das mudan-

ças que, para ele (Cox), resultam exatamente das alterações 

nas relações de classe: 

Desde a Segunda Guerra Mundial, alguns acadêmicos 

americanos, notadamente Hans Morgenthau e Kenneth 

Waltz, transformaram o realismo em uma teoria para a 

solução de problemas. Embora fossem indivíduos com 

conhecimento histórico considerável, eles tenderam 

a adotar a visão fixa e a-histórica característica das 

teorias para a solução de problemas ao invés de se 

afastarem dessa concepção, à maneira de E. H. Carr, e 

tratá-la como historicamente condicionada e, portanto, 

suscetível à mudança.

Nos anos 1990 e 2000, a crítica voltou-se, sobretudo, aos 

liberais e neoliberais que, segundo os marxistas, não com-

preenderam o significado das novas forças que irrompem 

no mundo todo e não podem compreender o fracasso do 

liberalismo econômico. Gowan (2006, p. 128) é explícito: 

Embora os estudantes de relações internacionais sejam 

convidados a entrar em um ‘grande debate’ entre ‘realismo’ 

e ‘liberalismo’, na política externa norte-americana real 

os realistas tendem a tornar-se mais críticos, enquanto o 

chamado campo liberal tem sido largamente capturado pelo 

imperialismo agressivo.

Enfim, na perspectiva aberta pelas grandes questões do 

século XXI, um marxismo renovado, afastado de suas versões 

vulgares, que busca analisar criativamente os novos proble-
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mas colocados pelas relações internacionais, contribui para 

debates que cobrem um amplo espectro de temas.

CONTRIBUIÇÃO MARXISTA PARA A INTERPRETAÇÃO DAS 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Como argumentamos, não há em Marx reflexão específi-

ca a respeito de relações internacionais. Mármora (1986, 

p. 175) sugere que isso é consequência da forma como o 

autor considera a nação: “O conceito de nação, por conse-

guinte, parece estar inseparavelmente unido ao conceito 

de hegemonia burguesa”. Se nação tem relação insepará-

vel com burguesia, compreender a natureza e as relações 

entre as nações implica entender as raízes da hegemonia 

burguesa. Conforme Rosenberg (2007), Marx nunca pro-

duziu o que poderia ser considerada uma teoria de um 

sistema de Estados soberanos. O resultado dessa consta-

tação é a ausência de diálogo entre o debate marxista e o 

desenvolvimento da disciplina de relações internacionais, 

particularmente quando considerada como originária do 

campo da ciência política ou do direito. Mais do que isso, 

segundo Rosenberg (2007), Marx decifrou a substância da 

própria soberania, mostrando que ela é funcional ao con-

ceito de autonomia do Estado frente à sociedade. Em fun-

ção disso, mostraremos que o marxismo oferece elemen-

tos para a compreensão das relações interestatais com base 

na evolução das relações sociais e econômicas e a partir 

do entendimento das estruturas sociais e de dominação. 

Dessa maneira consegue-se apreender as razões profundas 

que determinam os problemas de segurança internacional 

e o ascenso e o declínio da hegemonia de um determina-

do Estado.

Os autores que se inspiram no marxismo trabalham 

conceitualmente sob diferentes perspectivas. Como vimos, 

há marxismos diferentes. Alguns utilizam de forma direta o 

método elaborado por Marx em suas principais obras, em 
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particular n’ O capital e nos Grundrisse. Rosenberg (1994) 

sustenta que a ideia de relações internacionais pode ser 

compreendida como um fetiche, conceito desenvolvido por 

Marx para explicar o significado da mercadoria na moder-

nidade. Nessa perspectiva metodológica, Rosenberg traça 

uma analogia entre o conceito de anarquia, utilizado por 

Marx para explicar o funcionamento do modo de produção 

capitalista, e o conceito de anarquia utilizado em relações 

internacionais. Esse paralelo é feito para demonstrar que a 

ideia de anarquia encobre as verdadeiras relações materiais 

entres as partes. Num caso, encobre as relações entre traba-

lhadores e capitalistas, no nosso caso, encobre as relações 

entre Estados. 

[...] o que distingue a forma moderna do poder geopolítico 

não é o fato deste ser exercido por uma pluralidade de 

unidades independentes (anarquia em geral), mas o fato de 

já não incorporar relações interpessoais de dominação (o 

que elimina a independência formal dos dominados), sendo 

impessoal, mediado por coisas (Rosenberg, 1994, p. 146).

Outros autores, ainda que próximos de Marx, utilizam 

conceitos elaborados no século XX, particularmente os de 

Gramsci – talvez o mais conhecido dentre eles seja Robert 

Cox. Desenvolveu-se nessa esteira a escola que ganhou o 

nome de teoria crítica. Tendo em vista as intersecções explí-

citas entre teoria crítica e marxismo, ainda que uma não 

se superponha à outra, teremos em conta que os autores 

do campo de relações internacionais que se reconhecem 

na teoria crítica, em diversos aspectos contribuem de forma 

convergente com as correntes marxistas. Cox, inserido nes-

se debate, transpõe o conceito de hegemonia de Gramsci 

para as relações internacionais. Cox utiliza esse conceito de 

forma inovadora, para um objetivo que certamente não foi 

trabalhado em profundidade pelo próprio Gramsci. Este 
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abordou relações internacionais apenas marginalmente. 

Com isso, Cox constitui-se em referência para o conjunto 

da teoria crítica. Em 1983, afirmava:

Não surpreendentemente, Gramsci não tinha muito 

a dizer diretamente sobre relações internacionais. No 

entanto, descobri que o pensamento de Gramsci era 

útil para compreender o significado de organização 

internacional, com o qual eu estava preocupado na 

época. Seu conceito de hegemonia foi particularmente 

útil, mas também foram valiosos vários conceitos que ele 

tinha criado ou desenvolvido a partir de outros (Cox e 

Sinclair, 2001, p. 124).

Dessa forma, o conceito de hegemonia surge como 

explicativo não só do conflito entre Estados e das relações 

de dominação, mas também dos outros aspectos que deter-

minam as relações de poder: as relações econômicas, cultu-

rais, ideológicas. Essas relações estabelecem-se sobre bases 

profundas, sobre as estruturas que permeiam a organização 

social e o desenvolvimento do processo histórico. A hege-

monia global começa com a expansão de uma hegemonia 

estabelecida no âmbito nacional. Para Cox e Sinclair (2001, 

p. 137), o conceito torna-se chave para explicar as relações 

internacionais: 

Hegemonia mundial pode ser descrita como uma estrutura 

social, uma estrutura econômica e uma estrutura política; 

e não pode ser simplesmente uma dessas coisas, mas 

deve ser todas as três. Hegemonia mundial, além disso, é 

expressa em normas universais, instituições e mecanismos 

que estabelecem regras gerais de comportamento para os 

Estados e para as forças da sociedade civil que atuam por 

meio das fronteiras nacionais – regras que suportam o modo 

de produção dominante. 
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Relevante é mostrar que essa concepção de relações inter- 

 nacionais é crítica na medida em que se considera, como 

lembra Adler (1999, p. 221), “externa em relação à ordem 

prevalecente do mundo e se pergunta como essa ordem 

surgiu. Mas também é de resolução de problemas, no sen-

tido de que, uma vez reificadas, as instituições e as práti-

cas toma o mundo como o encontra como o cenário dado 

para a ação”. Portanto, mais uma vez verificamos que, para 

as concepções marxistas e da teoria crítica, o conceito de 

hegemonia não produz um corte entre a hegemonia inter-

na e a internacional; uma representa a continuidade da 

outra e as duas se retroalimentam.

Autores influenciados pela teoria crítica vêm contri-

buindo para o debate das relações internacionais, com 

inserção significativa no mundo acadêmico. Os trabalhos 

de Craig Murphy (2005), que se inserem nesse debate pelo 

viés da análise das instituições internacionais, demonstram 

a contribuição marxista e, mais especificamente, gramscia-

na para a compreensão de temas específicos das relações 

entre Estados. Suas obras desvendam o papel de correia de 

transmissão que instituições e organizações internacionais 

desempenham ao generalizarem e tornarem hegemônicos, 

sob o manto de valor universal, conceitos formulados nos 

países centrais e funcionais aos interesses de seus grupos 

dirigentes. A intenção do autor é explicitamente a de inter-

pretar as instituições internacionais à luz dos conceitos de 

Marx e Gramsci, procurando apontar como tais instituições 

estabelecem um consenso de cunho universal respaldado 

no interesse do Estado hegemônico.

A influência dessas ideias é visível no mainstream da dis-

ciplina de relações internacionais, ainda que as inter-rela-

ções não tenham sido suficientemente estudadas. Tanto 

no campo do realismo quanto no campo liberal – sem par-

tir dos mesmos pressupostos teóricos e muitas vezes ten-

do objetivos totalmente distintos –, ganham peso alguns 
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dos argumentos da teoria crítica e do marxismo. Quan-

do Nye Jr. (2002), por exemplo, discute o conceito de soft 
power, significa que a ideia de hegemonia, como utilizada 

por Cox para a compreensão das relações internacionais, 

transcende o debate da teoria crítica. As teorias marxista 

e crítica desconstroem o caráter da hegemonia, mostran-

do sua funcionalidade para a dominação. Trata-se de com-

preender a funcionalidade da hegemonia, para que serve, 

partindo disso para, normativamente, criar os elementos 

de sua desconstrução. A crítica da hegemonia tem con-

tribuído para analisar o significado dos valores chamados 

ou considerados universais, permitindo compreender seu 

significado, sua gênese, sua práxis e, eventualmente, sua 

metamorfose.

Reforçando nosso argumento relativo ao peso da teoria 

crítica para o debate da disciplina de relações internacio-

nais, lembremos como os construtivistas em alguns aspectos 

têm intersecção com ela. Ao discutirem o significado e o 

peso das ideias, mostram como elas têm grande relevância 

na determinação da agenda internacional e na discussão 

das normas que prevalecem. Ao destacarem o peso dos gru-

pos epistêmicos, mesmo sem considerarem qualquer aná-

lise de classe, reforçam a percepção de que a articulação 

dos interesses é um elemento básico na determinação da 

agenda (Adler, 1999; Wendt, 1999). Essa forma de conceber 

as relações internacionais pode ser retrabalhada de forma a 

evidenciar o significado que têm os interesses dos dominan-

tes e dos dominados.

Com isso nos aproximamos do objetivo desse texto: dis-

cutir qual a contribuição marxista para o estudo das rela-

ções internacionais. Pretende-se mostrar que a análise das 

relações entre os Estados não pode prescindir da compreen-

são das relações entre as classes nos planos nacional e inter-

nacional, da materialidade dessas relações e das ideias por 

elas produzidas.
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INSTRUMENTOS MARXISTAS PARA A ANÁLISE DE 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Inicialmente afirmamos que não há em Marx uma teoria 

específica para as relações entre Estados nos moldes das 

teorias dominantes da disciplina de relações internacio-

nais. Em seguida, apresentamos o diálogo limitado, mas 

crescente, entre tal disciplina e o marxismo. Nas palavras 

de Cox (1986, p. 248), falando nos anos 1980 do debate 

norte-americano: “Se há qualquer diálogo entre a ciência nor-

te-americana das relações internacionais e o marxismo, é 

um diálogo de surdos”. No momento seguinte, situamos 

as análises marxistas contemporâneas para a compreensão 

das relações internacionais e pontuamos que os autores 

inseridos nesse contexto teórico têm produções muito dis-

tintas. Esta seção do texto parte do argumento de que é 

possível diagnosticar, ao analisar essa produção diversifica-

da, um mínimo denominador comum. Como antecipamos 

no começo deste artigo, identificamos duas preocupações de 

inspiração marxista presentes nos autores apresentados e 

em outros: de um lado, a incorporação da dimensão his-

tórica no estudo dos fenômenos e a percepção da impos-

sibilidade de uma ciência neutra, de outro, o imperativo 

da necessidade de considerar a economia política como 

variável fundamental para o entendimento das relações 

internacionais. A consideração destes elementos represen-

ta necessariamente o questionamento do alcance expli-

cativo das teorias dominantes da disciplina de relações 

internacionais, particularmente as racionalistas, e nos leva 

a concluir que o marxismo tem contribuição ao debate a 

respeito do sistema internacional.

Incorporação da dimensão histórica
Em relação à importância da produção de uma teoria que 

não negligencie a dimensão histórica, em A ideologia alemã 

(Marx e Engels, 1999) afirmam que a vida social é compreen-
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dida a partir da ideia da atividade prática, ou seja, é pro-

duto da ação humana. A realidade deve ser apreendida 

como práxis, não há como se abstrair o curso da história das 

relações sociais. A realidade, produto social, é construída 

pelo próprio homem e este é um ser histórico, não haven-

do como desvinculá-lo do contexto no qual está inserido. A 

valorização da sociologia histórica, com consequências para 

as relações internacionais, parece convergir com a perspec-

tiva teórica dos autores marxistas e da teoria crítica. Theda 

Skocpol (1984, pp. 1-2) afirma: “Estudos verdadeiramen-

te históricos e sociológicos [...] questionam as estruturas 

sociais ou processos entendidos como situados concreta-

mente no tempo e no espaço”.

O marxismo clássico sugere que, para compreender 

como se processam as relações entre as unidades polí-

ticas num determinado período histórico, é necessário 

olhar primeiramente para o estado de evolução das for-

ças produtivas, a saber, para o prevalecente modo de pro-

dução, bem como para as relações sociais de produção. 

Como é por intermédio do conhecimento destas últimas 

que se adquirem subsídios para o entendimento da natu-

reza e do próprio ser humano, faz-se necessário o estudo 

das forças produtivas para o entendimento das relações 

e do sistema internacional.

Apreender os fenômenos em sua complexidade exi-

ge partir do estudo do simples e de suas peculiaridades 

(Marx, 1978). As forças produtivas são o motor da história 

e o desenvolvimento destas é o fator dinâmico sobre o qual 

repousam as relações sociais. Os que utilizaram o método 

marxista no final do século XX e agora nos anos 2000, den-

tre eles os que se preocuparam especificamente com as rela-

ções internacionais, avançaram na compreensão da relação 

entre forças produtivas e os outros fatores que influem na 

determinação da dominação, particularmente os fatores 

políticos. Contudo, deve-se ressaltar que o marxismo não 

11065-LN83_meio_af4.indd   129 8/19/11   10:14 AM



130

A contribuição marxista para o estudo das relações internacionais

Lua Nova, São Paulo, 83: 111-143, 2011

detém plena capacidade explicativa em relação a fenôme-

nos de grande importância. Há questões que não encon-

tram explicações econômicas ou políticas apenas. Elementos 

culturais (Weber, 1985), psicológicos, questões de identi-

dade, dignidade, como sabemos, têm grande significado. 

Temas esses discutidos por culturalistas e construtivistas, 

mas ainda insuficientemente absorvidos pelas teorias. Cabe 

sublinhar que essas perspectivas também trabalham contra 

os conceitos racionalistas, de rational choice etc.

Para Marx, é necessário olhar para a dinâmica das rela-

ções sociais de produção para o entendimento da realidade. 

Ampliando esse raciocínio, Rosenberg (1994) sustenta que 

as relações internacionais compõem um quadro maior de 

relações sociais e, portanto, sua análise exige a exata com-

preensão do estágio de desenvolvimento das forças produ-

tivas. A esse respeito, Gramsci (1971, p. 176) afirmava: “As 

relações internacionais precedem ou sucedem (logicamen-

te) relações sociais fundamentais? Não pode haver dúvida 

que elas sucedem”. A adoção da perspectiva utilizada pelos 

marxistas e pelos gramscianos coloca críticas fortes e limites 

ao potencial analítico das correntes que predominaram na 

análise das relações internacionais durante todo o século 

XX. Sua adoção implica a negação da postura positivista 

adotada pelas escolas realista e liberal, que resulta na rei-

ficação e universalização dos objetos de estudo e é consi-

derada pelos marxistas a-histórica. O resultado da crítica e 

consequente negação dessa postura positivista leva a uma 

interpretação mais refinada do sistema internacional, de 

suas crises e contribui para a explicação da emergência e 

decadência de hegemonias. Essa interpretação não tem a 

pretensão da neutralidade. É abertamente vista por seus for-

muladores como instrumento de desconstrução das hege-

monias existentes. Sem dúvida, contribui para a explicação 

das mudanças sistêmicas, questão objeto de grandes polêmi-

cas nas quais se evidenciaram as falhas explicativas particu-
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larmente do realismo, a não ser nos casos em que o proces-

so histórico é claramente absorvido. Por isso, como vimos, o 

respeito de marxistas para autores como Carr (1981).

A crítica ao positivismo por parte dos autores marxistas 

tem a ver com um tema comum a eles, qual seja, a nega-

ção da possibilidade de neutralidade e de imparcialidade. 

Cox (1986) e Cox e Sinclair (2001) criticam Waltz e, por meio 

dele, os realistas particularmente num aspecto: a obsessão 

pela busca de regularidades e leis gerais. A consequência 

seria a incapacidade para explicar fenômenos que vão além 

das transformações tecnológicas e das modificações nas 

posições relativas dos atores. Essas mudanças são eviden-

tes. O que os marxistas criticam é a limitação analítica em 

entender as interações produzidas pelas relações de domi-

nação interna e externa aos Estados. Portanto, a questão 

não é o balanço de poder, mas as razões que o determinam. 

A estrutura não reside na tendência ao equilíbrio, mas nas 

formas de dominação.

Waltz (2000, p. 30) adapta sua interpretação sem rom-

per com ela. A teoria permite que se assevere que um novo 

equilíbrio de poder se formará, mas não permite que se 

afirme quanto tempo ele durará”. Portanto, a teoria teria 

uma capacidade explicativa prévia, embora limitada. O 

autor reconhece alguns limites para a teoria, mas reafirma 

a certeza no tocante à permanência da regra da balança de 

poder. Os marxistas, por sua vez, entendem que a definição 

de “leis” limita ou até impede a capacidade de explicar as 

mudanças provocadas pela própria natureza dos atores e de 

suas formas de interação. Marx (1999, p. 14) afirma que 

“a vida social é essencialmente prática, todos os mistérios 

que levam a teoria para o misticismo encontram sua solução 

racional na práxis humana e na compreensão dessa prática”. 

Essa percepção se choca com a pretensa neutralidade cien-

tífica. Por isso o positivismo e o racionalismo da disciplina 

de relações internacionais são criticados por Rosenberg 
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(1994, p. 7): “o núcleo geopolítico do objeto da disciplina 

é ontologicamente distinto das estruturas mais amplas da 

reprodução social”. 

Para Rosenberg (1994), a compreensão da perspecti-

va histórica e da ideologia que lhe corresponde é funda-

mental. As relações internacionais, na essência, seriam um 

tipo de relações entre pessoas, grupos, estamentos, classes. 

Trata-se de compreender o que os marxistas consideram as 

razões profundas que modelam as próprias relações inter-

nacionais. Quanto ao método, os marxistas, tal qual define 

Cox (1986, pp. 243-244), rejeitam a ideia de fundamentar 

leis de bronze da história e buscam a compreensão dinâmi-

ca do objeto. 

A abordagem historicista para a ciência social não prevê 

qualquer lei geral ou universalmente válida que possa 

ser explicada a partir do desenvolvimento de teorias de 

aplicação generalista. Para o historicismo, tanto a natureza 

humana quanto as estruturas de interação humana mudam, 

mesmo que muito lentamente. A história consiste nesses 

processos de mudança. Não se pode falar, portanto, de “leis” 

de validade generalista que transcendam eras históricas, 

nem de estruturas exógenas ou anteriores à história.

Há um núcleo central na crítica às teorias de relações 

internacionais essencialmente racionalistas que prevalece-

ram nas últimas décadas, especialmente a partir do fim da 

Segunda Guerra: “Toda teoria é sempre para alguém e para 

algum fim” (Cox, 1986, p. 207). Essa chave interpretativa sur-

ge na lembrança da impossibilidade de interpretações neu-

tras e na crítica às regularidades e leis gerais. Reforçando 

esse argumento, Teschke (2003, p. 274) afirma que: 

As relações internacionais são uma ciência social. E 

como tal, não estão à parte da reprodução cotidiana das 
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estruturas de dominação e exploração. Mas o paradigma 

dominante das RIs, o neo-realismo e seu irmão racionalista, 

o neoliberalismo, permanecem atados a uma concepção 

positivista da ciência para explicar a política internacional. 

A subsunção do comportamento internacional sob uma lei 

geral que alega objetividade é teoricamente empobrecedor 

intelectualmente debilitante.

Identificamos assim um fio condutor fundamental nas 

análises marxistas: a crítica das leis gerais e a instrumentali-

zação da história para demonstrar o que foi previamente 

definido como ponto de partida. Nesse sentido, Rosenberg 

(1994) aponta para a historicidade na formulação dos con-

ceitos. Compreendemos, portanto, a crítica ao mainstream. 

Vejamos agora a contribuição que consideramos particular-

mente relevante do marxismo e da teoria crítica à teoria das 

relações internacionais: a incorporação da economia políti-

ca como variável imprescindível.

Conexão entre as dimensões econômica e política
Um tema central dos autores de inspiração marxista que 

estudam as relações internacionais é a superação da cisão 

entre economia e política. Para eles, sendo essenciais as 

questões da dominação e da hegemonia, não há como 

compreendê-las sem recorrer às suas expressões nacio-

nais e internacionais. Rosenberg (1994), Teschke (2003) 

e Rupert (2007), inspirados em Marx, remontam às bases 

do nascimento do Estado moderno, construção que resul-

taria do desenvolvimento histórico da economia capitalista. 

No plano jurídico-formal, um contrato fundador regulou 

o processo de extração do produto da força de trabalho do 

proletariado, subordinado-o à autoridade do domínio pri-

vado. A teoria política clássica contribuiu para fundamen-

tar essa ideia, inicialmente com a obra de Locke (1983), 

depois levada ao campo da economia por Smith (1999). Isto 
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é, no capitalismo, o exercício da extração do excedente não 

é responsabilidade do poder público, do Estado, e sim de 

competência das forças de mercado. Ao menos foi dessa 

forma que a burguesia argumentou, tanto no contexto em 

que sustentou o domínio monárquico-absolutista, quando 

no momento em que decidiu dele se libertar (Anderson, 

1985). As relações de troca e as novas formas de poder nelas 

embutidas ficam a cargo da economia, do “não político”, 

enquanto se dá uma espécie de esvaziamento de certos 

poderes e atribuições do domínio político formal do Esta-

do, agora denominado “Estado de direito”. A esse respeito 

Rupert (2007, p. 136) afirma: 

A reprodução das relações sociais capitalistas e o 

processo de exploração pressupõem, portanto, a 

separação formal entre política e economia, de forma tal 

que as duas esferas parecem estar relacionadas apenas 

externamente, e suas relações internas estão submersas e 

não podem ser percebidas.

A separação entre política e economia não é nova em 

diferentes versões do pensamento dos séculos XIX e XX. 

Para essas versões, as duas, política e economia, são impor-

tantes, mas deveriam seguir caminhos separados. Nos anos 

1980 e 1990, a hegemonia liberal acentuou a crença de 

que a economia deixada às leis do mercado – uma leitura, 

diríamos, no mínimo simplista de Smith (1999) e Ricardo 

(2004) – produziria os resultados necessários ao enrique-

cimento global e a um razoável progresso harmonioso. A 

consequência desejada seria que a economia globalizada 

fortaleceria a interdependência, assegurando um horizon-

te de desenvolvimento para os países, inclusive aqueles da 

periferia. As relações internacionais sob a hegemonia libe-

ral alcançariam um razoável equilíbrio, proporcionando 

aos países desenvolvidos mais importantes a continuidade 
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do seu poder. Países em desenvolvimento, atraídos pelo 

interesse na estabilidade e pela possibilidade de usufruírem 

do crescimento geral, se somariam a eles. Gill (2004, p. 8) 

descreve esse processo no qual a perspectiva do mercado 

prevaleceria: 

A ampliação do escopo do mercado nos anos 1980 e 

provavelmente durante os anos 1990, somada a certas 

mudanças na tecnologia e comunicação, contribui 

para o crescente poder estrutural do capital móvel 

internacional. Por outro lado, o Estado como uma 

entidade institucional e social também cria possibilidades 

para a limitação de tal poder, em parte devido aos bens 

políticos e serviços que ele fornece aos capitalistas e à 

autonomia institucional que possui. 

O esforço de desregulamentação dos mercados e a dimi-

nuição do campo de atuação do Estado deram novo fôle-

go à separação do político do econômico. Velasco e Cruz 

(2007) assinala a relação entre política e economia. Ao dis-

cutir o papel do neoliberalismo nas formulações econômicas 

nacionais e na economia internacional, aponta a concepção 

contraditória dessa escola ao separar e introduzir ao mesmo 

tempo o fator político. A contradição se evidencia ao denun-

ciar a doutrina que faz do intervencionismo estatal o seu 

leitmotiv e, concomitantemente, estimula a mobilização cres-

centemente intrusiva do Estado, necessária à implementação 

das políticas que ele informa. Nesse contexto, o marxismo e 

a teoria crítica dão uma contribuição significativa às análises 

das relações internacionais, já que incidem diretamente pro-

curando desvendar os significados da desregulamentação e 

da alegada diminuição do papel do Estado.

Marx, ao diagnosticar o fenômeno da separação entre 

economia e política, rejeita essa distinção. Ela encobre, para 

o autor, a verdadeira interdependência estrutural entre as 
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esferas pública e privada. A emergência de uma forma insti-

tucional que distingue a esfera do Estado da esfera da eco-

nomia, nesse sentido, seria uma abstração necessária para a 

consolidação e para a perpetuação do sistema capitalista. “A 

emergência de esferas institucionais distintas, chamadas de 

Estado e de economia, é a marca da sociedade capitalista” 

(Rosenberg, 1994, p. 126).

No plano metodológico a cisão entre economia e polí-

tica também se verifica e tem consequências. Rosenberg 

(1994, p. 3) explica:

Esta separação formal tem agora um século de idade e data 

do nascimento da economia pura, resultado da chamada 

revolução “marginalista” da década de 1870. As relações 

internacionais Realistas estão entre as várias disciplinas 

acadêmicas fundadas a partir de tal separação, constituindo-se 

como o estudo das relações políticas entre Estados. Mais 

recentemente, este processo levou ao surgimento do 

novo campo da economia política internacional, que 

foca precisamente na interação causal entre a política 

internacional e a economia internacional. O surgimento 

deste novo campo é entendido como uma inovação que 

pressiona fortemente as fronteiras disciplinares entre as 

RIs e a economia. Bem, talvez ele o seja. E, certamente, a 

pergunta “qual é a relação entre os Estados e os mercados?” 

é interessante e importante.

Rosenberg (1994) ressalta que autores de referência re -

conhecida no campo das relações internacionais formula-

ram objeções a essa separação. Carr (1981) é um deles, ao 

mostrar que separar política de economia dificulta, ao invés 

de facilitar o estudo. Susan Strange (1988) também buscou 

reintroduzir a relação casual entre economia internacional 

e política internacional. Não desconhecemos o fato de que 

tanto parte dos realistas (Gilpin, 1987) quanto parte dos 
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liberais (Rosecrance, 1986) aceita e utiliza a relação entre 

economia e política. O que os marxistas (Gowan, 2009) cons-

tatam, contudo, não é apenas a existência da relação entre 

economia e política, é mais do que isso, eles identificam as 

relações sociais capitalistas que dão sustentáculo a essa sepa-

ração. As falhas de liberais e de realistas estariam em não 

identificar as razões profundas das inter-relações entre eco-

nomia e política. Nisso residiria o positivismo e a utilização 

da lógica de rational choice que para os marxistas inviabili-

zaria a compreensão das próprias relações internacionais. 

Lembramos que nessa crítica há espaços de overlap. Isto é, 

instrumentos de análise com fundamento técnico podem 

produzir resultados úteis quando as variáveis utilizadas são 

adequadas e quando não se quer, com esses meios, encobrir 

a totalidade do espectro analítico.

Como consequência, a distinção entre o político e o 

econômico resulta na perda de alcance analítico das teses 

elaboradas pelas escolas dominantes da disciplina de rela-

ções internacionais. Todos reconhecem a importância da 

questão econômica. No entanto, há modos distintos de 

considerá-la: a economia pode ser vista de forma positi-

vista, como um dado do problema, como um input muito 

importante na análise das relações entre os Estados, um 

fator de poder. Kennedy (1988), como outros autores, ao 

discutir o significado do over extension como fator explicativo 

da decadência dos Estados, focaliza a atenção no papel da 

economia. A contribuição marxista, em oposição, está na 

introdução da questão econômica como fator explicativo 

não apenas das relações de poder, mas das formas como se 

desenvolvem as relações entre os Estados, buscando com-

preender sua estrutura e sua dinâmica. 

Há uma relação de interação entre as esferas econômica 

e política e somente uma reflexão que não exclua a variável 

econômica para o estudo da política, e vice-versa, é capaz de 

compreender o sistema internacional em sua totalidade.
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Enfim, cabe sublinhar que autores pertencentes a uma 

mesma escola, inclusive marxista e da teoria crítica, podem 

divergir quanto às conclusões. Confirma-se a interpretação 

de que o marxismo é um instrumento de análise, sem a 

pretensão de buscar formas homogêneas de interpretação 

e, portanto, sem a intenção de estabelecer previsibilidade 

no tocante ao futuro. Menos ainda possui a pretensão de 

previsibilidades exatas, determinismos, como pretenderam 

epígonos e engessadores dessa forma de pensar. A alternân-

cia de interpretações confirma que o marxismo não vulgar 

é um instrumento de análise relevante para o estudo das 

relações internacionais sem pretensões de previsão determi-

nista dos futuros cenários.

A adoção da perspectiva marxista implica na descons-

trução dos princípios compartilhados pelas teorias domi-

nantes da disciplina das relações internacionais. Para tan-

to, é preciso admitir que política e economia constituem-se 

mutuamente e não podem ser consideradas isoladamente.

* * *

O estudo do sistema internacional utilizando o ins-

trumental marxista e da teoria crítica é útil e importan-

te para a compreensão dos fundamentos sobre os qual se 

apoia esse mesmo sistema, para a compreensão das rela-

ções entre os Estados, em especial para a compreensão da 

expansão da economia e dos pilares do capitalismo em 

escala mundial. Essa perspectiva, em especial a preocupa-

ção com a economia política, mostra-se eficiente para a 

análise do sistema capitalista mundial e da ordem política 

internacional. 

A contribuição da análise marxista foi prejudicada 

durante décadas pela instrumentalização que dela fizeram 

os países do chamado socialismo burocrático, em primeiro 

lugar, a União Soviética. Se não pode ser negada a relação 
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entre o instrumento teórico e o seu uso político, da mesma 

forma não pode ser desconsiderada a relação entre os valo-

res liberais e o uso que deles foi feito. Nos dois casos, há 

fortes conotações negativas e positivas. 

Acreditamos ter demonstrado que o marxismo con-

tribui para proporcionar uma interpretação interessante 

das relações internacionais: 1) a conjugação dos níveis 

de análise, político e econômico e 2) a preocupação em 

incluir as dimensões histórica e sociológica. Isso possibi-

lita respostas adequadas, com potencial normativo, para 

o mundo contemporâneo. Respondemos a questão a res-

peito da contribuição do marxismo à análise de relações 

internacionais retomando alguns princípios. Em particu-

lar, resgatamos a ideia marxista de que as relações interna-

cionais, quando consideradas como relações unicamente 

entre Estados nacionais, refletem a hegemonia do pen-

samento capitalista. Não considerar a historicidade das 

formações sociais impede o desvendamento da natureza 

dos atributos conexos, soberania, anarquia, dominação, 

hegemonia, assimetria. Mostramos que, em Marx, não há 

uma discussão específica sobre relações internacionais. Ao 

mesmo tempo, discutimos como o marxismo oferece ins-

trumentos para analisar, a partir das relações de classe e 

considerando inúmeros campos de conhecimento – histó-

ria, economia, sociologia, direito, ciência política – as for-

ças profundas que determinam a política mundial e que 

explicam as relações entre Estados. 

Demonstramos a importância de reconectar economia 

e política e verificamos que no mundo intelectual há esfor-

ços nesse sentido. Esse vínculo sempre existiu, mas foi ins-

trumentalizado, particularmente pelo pensamento liberal. 

Nesse processo, ora prevalece a política, ora a economia. 

Em ambos os casos, oculta-se o papel do Estado enquan-

to manifestação de interesses heterogêneos que projetam-

-se na ação internacional. Trata-se de saber quem ganha e 
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quem perde na ordem internacional vigente. Essa questão, 

presente nos trabalhos de Strange (1988), Cox e Sinclair 

(2001) e outros, é estratégica e indica em boa medida a con-

tribuição do marxismo, dos gramscianos e da teoria crítica. 

Buscar a resposta a essa questão é a contribuição possível.
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EFEITOS DIRETOS, INDIRETOS E TARDIOS: 

TRAJETÓRIAS DA TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL 

DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA*

Mario Fuks

Neste artigo, buscamos entender o processo mediante o qual 

os jovens se tornam cidadãos participativos. Veremos que ele 

ocorre de duas formas complementares. A primeira é a trans-

missão imediata, embora nem sempre direta, das rotinas 

participativas. A segunda depende de um processo de dura-

ção mais longa, que gera a participação como efeito tardio.

* O presente artigo apresenta resultados parciais da pesquisa “O Parlamento Jovem 

como espaço de socialização política”, coordenada pelo professor Mario Fuks e fi-

nanciada pelo CNPq e pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 

Gerais (Fapemig). Agradecemos o apoio dos coordenadores do Parlamento Jovem 

(PJ) e de toda a equipe da PUC-BH, assim como da Escola do Legislativo da Assem-

bleia Legislativa de Minas Gerais. Registramos também o nosso agradecimento aos 

diretores e coordenadores pedagógicos das escolas que participaram da pesquisa, 

cuja colaboração tornou possível a concretização do projeto. A pesquisa contou a as-

sessoria técnica e supervisão de campo realizada pela pesquisadora Maria Aparecida 

Machado Pereira. Participaram da pesquisa Fabrícia de Almeida Costa, Ana Luísa 

da Cunha Pinheiro, Angel Dornelas Trindade, Amanda Horta Campos e Leôncio 

Farias, Karla Juliana Onofre e Liliane da Conceição Rosa, todos alunos do curso de 

ciências sociais da Universidade Federal de Minas Gerais. De fundamental impor-

tância para assegurar qualidade na produção dos dados da pesquisa foi o apoio, na 

elaboração do questionário e do banco de dados, da Cinthia Barros e do Fabrício 

Fialho. Este artigo não teria sido escrito sem a inestimável colaboração do Frederico 

Batista Pereira, tanto pela interlocução vívida e contínua como pelas sugestões de 

natureza metodológica.
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Entendemos que pensar a participação desses jovens a 

partir de uma perspectiva combinada, que leva em conta tan-

to as atividades políticas desenvolvidas no presente como os 

fatores responsáveis pela formação de uma “vocação” par-

ticipativa, possibilita uma análise mais completa do que a 

convencional. Além disso, a transmissão intergeracional da 

participação política é, em alguns de seus aspectos, um pro-

cesso de duas etapas, na medida em que certas caracterís-

ticas dos pais (por exemplo, a escolaridade) afetam outras 

(nesse caso, a sua participação política), as quais, por sua vez, 

têm influência sobre a participação política dos filhos.

Acreditamos que o nosso modelo oferece algumas vanta-

gens1. Primeiro, ele é capaz de explicar uma parte substantiva 

dos efeitos dos ambientes familiar e escolar sobre o jovem, que, 

nesse momento da vida, teve pouco contato com o mundo da 

política e, muito menos, oportunidade de participar de ativi-

dades de natureza política. Além disso, a tese dos efeitos indi-

retos do ambiente familiar e escolar é a única capaz de susten- 

tar que, de fato, esses ambientes importam, pois, as evidências 

de que dispomos indicam que, com a exceção da participação 

política dos pais, eles contribuem apenas de forma indireta 

para explicar a participação política do jovem no presente.

1 O modelo apresentado neste artigo tem afinidade com o “modelo do volun-

tarismo cívico”, de Verba, Schlozman e Brady (1995), o qual contribuiu para o 

refinamento de algumas das categorias e linhas de análise que desenvolvemos. 

Além disso, parte das conclusões que apresentamos corrobora os achados de Verba, 

Schlozman e Burns (2003) e Verba, Schlozman e Burns (2005), em especial no 

que diz respeito ao papel desempenhado por ambientes familiares politicamente 

estimulantes na participação política dos filhos. Uma diferença importante é que 

os autores elaboram o seu modelo a partir de entrevistas com adultos, dependen-

do de seu relato retrospectivo para obter informações a respeito de sua vida quando 

jovem. Se comparado com a análise que oferecemos aqui, a fonte utilizada pelos 

autores tem a vantagem de permitir avaliar os efeitos das determinações socioe-

conômicas e das experiências socializadoras do passado sobre a participação po-

lítica do adulto, no presente. A vantagem da nossa pesquisa é que temos acesso 

ao relato do próprio jovem a respeito de suas experiências participativas e do seu 

ambiente de socialização política, o que assegura uma análise bem mais confiável a 

respeito da sua participação política na juventude.
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Nossas análises são feitas a partir dos dados de um survey 
realizado, em 2008, com jovens do ensino médio de Belo 

Horizonte. Uma amostra não aleatória2 de 351 casos foi ela-

borada com a finalidade de identificar os efeitos da parti-

cipação no Parlamento Jovem mineiro3 sobre o comporta-

mento, o conhecimento e as atitudes políticas de jovens4.

O artigo divide-se em três partes. Na primeira, discuti-

mos a transmissão intergeracional da participação política. 

Na segunda, discutimos as diferentes modalidades de par-

ticipação política analisadas no artigo. Na terceira seção, 

apresentamos, por etapas, o nosso modelo, integrando os 

efeitos diretos, indiretos e tardios do processo de transmis-

são da participação política.

PARTICIPAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO POLÍTICA
O debate sobre o papel da socialização na aquisição de 

conhecimento, na formação das atitudes e no padrão de com-

portamento político do jovem reitera, constantemente, 

2 Portanto, os resultados aqui apresentados, embora sejam bastante sugestivos 

e tenham como referência um amplo número e, especialmente, variedade de 

tipos de escola, não têm validade estatística para o conjunto de alunos de ensino 

médio de Belo Horizonte.
3 O Parlamento Jovem é promovido pela Escola do Legislativo, vinculada à Assem-

bleia Legislativa de Minas Gerais, em parceria com o curso de ciências sociais da 

Pontifícia Universidade Católica (PUC-MG) e é destinado aos alunos do ensino 

médio das escolas das redes pública e privada de Belo Horizonte.
4 A pesquisa seguiu um desenho quase experimental com pré-teste e pós-teste e 

grupo de controle, sem randomização, porém com emparelhamento. A rando-

mização não pode ser feita, em função da natureza do estudo, pois a escolha dos 

indivíduos que participam do Parlamento Jovem está fora do controle dos pesqui-

sadores e não segue critérios aleatórios. O emparelhamento entre o grupo de tra- 

tamento e o grupo de controle foi feito por meio da seleção de estudantes de 

outras escolas que não participaram do Parlamento Jovem, com base em certas 

características importantes como, por exemplo, se eram públicas ou privadas e 

o valor das mensalistas nas escolas privadas. Ao todo, jovens de 14 escolas foram 

entrevistados. Houve dois momentos de mensuração: a) o primeiro se ocorreu no 

início do Parlamento Jovem e; b) o segundo, ao final do projeto. Apenas os dados 

da primeira onda de entrevistas, a qual antecede a experiência de participar no 

Parlamento Jovem, serão explorados aqui. A primeira onda de entrevistas foi rea-

lizada de fevereiro a março de 2008.
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que a família e a escola são os ambientes definidores nes-

se processo. No campo da cultura política (Almond e Ver-

ba, 1963), em estudos sobre novas formas de engajamento 

cívico (Zukin et al., 2006), no debate sobre educação cívica 

(Slomczynski e Shabad, 1998; Ichilov, 2007; Finkel e Ernst 

2005; Finkel, 2003) ou na literatura sobre participação polí-

tica (Verba, Schlozman e Burns, 2003; Verba, Schlozman 

e Burns, 2005; Nie, Junn e Stehlik-Barry, 1996; Campbell, 

2006), o que, invariavelmente, encontramos é a apresenta-

ção de evidências de que as estruturas, fenômenos e proces-

sos associados aos ambientes familiar e escolar têm conse-

quências substantivas no comportamento político do jovem 

e, futuramente, do adulto.

No caso dos estudos sobre participação política, a esco-

laridade e o engajamento político dos pais têm sido aponta-

dos como os elementos decisivos na formação do perfil polí-

tico do jovem (Jennings, Stoker e Bowers, 1999; Hillygus, 

2005; Jennings, 2000; Zukin et al., 2006; Verba, Schlozman e 

Burns 2005; Verba, Schlozman e Burns, 2003). Alguns auto-

res têm chamado a atenção também para o tipo de escola 

que o jovem frequenta (Ichilov, 2007; Andolina et al., 2003; 

Niemi e Chapman, 1998).

Mas, essas certezas colocam uma série de questões, 

algumas delas ainda pouco esclarecidas. Uma delas é a dinâ-

mica entre os diversos fatores que compõem esses contex-

tos socializadores e os mecanismos por meio dos quais eles 

geram efeitos sobre a participação política dos jovens. Nos-

so objetivo, aqui, é avançar no entendimento de questões 

dessa natureza. 

O argumento deste artigo é o de que pensar a influên-

cia dos ambientes familiar e escolar a partir de um mode-

lo que inclua os efeitos diretos, indiretos e tardios permi-

te uma melhor compreensão do processo de transmissão 

intergeracional da participação política. A força desse 

argumento reside em duas considerações: 1) não podemos 
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transpor, automaticamente, um modelo que explica a parti-

cipação política de um indivíduo para um processo de dois 

estágios, tal como o de transmissão da participação política, 

e isso vale, especialmente, para o efeito da escolaridade e da 

classe social dos pais sobre a participação política dos filhos; 

2) como se trata de um processo de formação do perfil polí-

tico e como a maioria dos alunos de ensino médio ainda 

não alcançou uma faixa etária politicamente ativa, não se 

pode esperar que todos os efeitos sobre a participação ocor-

ram de forma imediata. 

Em relação à primeira consideração, o que queremos 

dizer é que, se parece natural que a escolaridade de um indi-

víduo explique a sua participação política, não é tão óbvio 

assim que a sua escolaridade explique a participação polí-

tica de seu filho, ao menos como relação direta. Com isso, 

não queremos negar que a escolaridade e também a classe 

social dos pais exerçam efeito sobre a participação política 

dos jovens, mas esse efeito não passa pelo mesmo mecanismo 

que gera o ativismo dos próprios pais. A condição socioeco-

nômica dos pais importa porque ela impulsiona a sua própria 

participação política, a qual, por sua vez, estimula a participa-

ção política dos filhos. O fenômeno em questão é o efeito 

indireto e, como veremos adiante, também o efeito tardio. 

A segunda consideração é menos controversa. Não 

parece haver dúvida de que, em média, um indivíduo, na 

faixa etária de 14 a 16 anos, participa pouco de atividades 

políticas típicas da vida adulta, como, por exemplo, aquelas 

associadas ao mundo do trabalho, ao voluntarismo cívico e 

às eleições. O mais provável é que a sua participação, quan-

do ocorre, seja concentrada em atividades estudantis.

Portanto, sem considerar os efeitos indiretos e os efei-

tos tardios, não teremos uma compreensão mais ampla do 

processo de constituição do perfil político dos jovens, de 

forma a explicar a sua participação política atual e aquela 

que exercerá quando for adulto.
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MODALIDADES DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA
Seguindo a obra de referência de uma das principais tradi-

ções de estudo sobre participação política (Verba, Schlozman 

e Brady, 1995), a participação individual tem como marca dis-

tintiva ser uma atividade dirigida a instituições governamen-

tais com o objetivo de influenciar suas ações. Há, de acor-

do com esse modelo, três modalidades de participação: 1) a 

atividade cívica, como o trabalho voluntário em associações 

beneficentes; 2) ações dirigidas ao governo e aos políticos, 

como, por exemplo, a participação em manifestações públi-

cas e envio de cartas; 3) e as atividades eleitorais, incluindo a 

participação em campanha e o próprio ato de votar. As duas 

últimas modalidades seriam ações propriamente políticas, 

enquanto que a primeira seria ação cívica.

Embora isso não resulte em nenhuma alteração da tipo-

logia proposta, os autores reconhecem que a fronteira entre 

o ativismo cívico e a participação política não é bem nítida5, 

pois, com frequência, as atividades cívicas também buscam 

respostas governamentais6 e certas organizações situam-

-se “numa fronteira pouco nítida entre os dois” (Verba, 

Schlozman e Brady, 1995, p. 7). 

Nosso banco de dados conta com variáveis que cobrem 

três tipos de participação7. O primeiro tipo é composto por 

ações políticas não eleitorais, tais como assinar abaixo-assi-

5 No caso brasileiro, isso parece ser ainda mais saliente, pois, tradicionalmente, há 

um claro propósito político nas atividades de um segmento expressivo das associa-

ções da sociedade civil.
6 O critério que utilizam para classificar uma organização como política ou não 

política é subjetivo, a partir da declaração do entrevistado. Há, no entanto, certa 

ambiguidade no critério utilizado para situar as organizações na tipologia propos-

ta, pois, em alguns casos, como, por exemplo, a participação na igreja como não 

política, são os próprios autores que definem. A distinção entre associações de 

natureza política e não política é de fundo teórico, pois a tese dos autores é que 

a participação em associações não políticas precede e explica a participação em 

associações políticas.
7 Considerando a realidade diversa dos jovens, incluindo os muitos casos em que o 

jovem não tem idade para votar, a participação eleitoral não foi, aqui, considerada.
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nado ou participar de manifestações públicas. Outra forma 

de participação presente, em nosso estudo, é a que ocorre 

em organizações da sociedade civil, tais como os grupos de 

defesa de minorias e as associações de moradores de bair-

ro. O banco ainda oferece informação a respeito da partici-

pação dos jovens em estruturas de participação da própria 

escola e da vida estudantil, incluindo ser representante de 

turma e participar de grêmio estudantil.

Seguindo o modelo de participação apresentado acima, 

não há dúvida a respeito do caráter político de ações indivi-

duais dirigidas às instituições públicas. No entanto, a parti-

cipação em organizações da sociedade civil e em atividades 

estudantis não são, claramente, políticas, dependendo de 

uma avaliação a respeito do alvo de sua ação. No que se refe-

re ao primeiro caso, podemos considerar as organizações 

da sociedade civil presentes em nosso estudo como políti-

cas, pois são associações que, ao menos em certas circuns-

tâncias, “assumem posição em assuntos públicos” (Verba, 

Schlozman e Brady, 1995, p. 59), em especial aquelas que 

agem em defesa de minorias ou e de causas específicas8. 

Já o ativismo estudantil, embora não seja, neste mode-

lo, considerado como propriamente político, é o tipo de 

participação mais próximo do universo de vida de alunos 

do ensino médio, sendo o que, de longe, ocorre com maior 

frequência. Além disso, a participação estudantil é vista 

pelos autores como um dos principais tipos de atividade 

que fomentam participação política futura.

EXPLICANDO A PARTICIPAÇÃO POLÍTICA JUVENIL
Escolhemos como variáveis independentes9 aspectos dos 

dois principais ambientes de socialização do jovem: o fami-

8 A lista completa dos tipos de participação em organizações da sociedade civil 

encontra-se no Anexo 2 deste artigo.
9 Uma descrição detalhada de como as variáveis independentes foram construídas 

encontra-se no Anexo 1 deste artigo.
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liar e o escolar. Entendemos que a distribuição da partici-

pação política entre os alunos depende, em grande medi-

da, de como esses ambientes são constituídos. No ambiente 

familiar, consideramos a escolaridade, a classe e a participa-

ção política dos pais. Como indicador da diferença entre os 

ambientes escolares dos jovens, classificamos as escolas em 

quatro tipos: pública, pública militar, particular de classe 

média e particular de elite. 

Por fim, um terceiro conjunto de variáveis remete a 

atributos individuais. Apesar de sua associação com estrutu-

ras de oportunidade dos ambientes socializadores, a exposi-

ção à informação, o interesse por política, a eficácia política 

subjetiva, a propensão a expressar publicamente opiniões 

e a postura crítica em relação à autoridade dependem da 

motivação e da iniciativa do jovem. Incluímos também, nos 

modelos, três variáveis demográficas: raça, sexo e religião. 

Dividimos a nossa análise em duas partes. Começamos 

com uma visão geral da participação, a partir de uma soma 

simples de todas as atividades participativas10. Em seguida, 

exploramos os três tipos de participação.

Uma primeira leitura dos dados revelou que, para a 

nossa surpresa, variáveis clássicas, como a classe do pai11, a 

escolaridade dos pais e o tipo de escola em que o filho estu-

da, não têm relação com a participação política do jovem 

(Tabela 1). Os fatores que, de fato, importam são a partici-

pação dos pais, a exposição à informação, a eficácia política 

subjetiva e ser religioso.

10 Uma descrição detalhada de como as variáveis dependentes foram construídas 

encontra-se no Anexo 2 deste artigo.
11 Incluímos, em todos os modelos apresentado neste artigo, variáveis referentes 

à ocupação profissional dos pais. Como a classe não se revelou relevante em ne-

nhum dos modelos de efeito direto e não mudou os efeitos das demais variáveis, 

por parcimônia, optamos por incluir, em nossos modelos, apenas a escolaridade 

dos pais como indicador da condição socioeconômica da família.
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Tabela 1
Modelo de Regressão Linear12

Variável Dependente: Escala de Participação Geral

 
B B

(Erro Padrão) Padronizado
(Constante) 4,203

(0,6)
Escola pública militar (pública) -0,566 -0,96

(0,46)
Escola Particular de classe média 

(pública)
-0,673 -0,111

(0,55)
Escola Particular de elite (pública) 0,255 -0,042

(0,66)
Escolaridade dos pais -0,170 -0,057

(0,25)
Participação dos pais 0,788*** 0,300

(0,14)
Exposição à informação política 0,103*** 0,225

(0,02)
Eficácia política subjetiva 0,669** 0,124

(0,28)
Propensão a debater 0,369 0,066

(0,29)
Postura Crítica 0,515 0,122

(0,22)
Religioso 0,677** 0,120

(0,3)
Sexo (feminino) -0,433 -0,080

(0,27)
Raça (preto) 0,528 0,054

 (0,49)  

N  351

 R2 Ajustado 0,254
** Estatisticamente significativo a 0,05  

*** Estatisticamente significativo a 0,01 

As categorias de referência das variáveis independentes estão entre parêntesis.

12 Todas as tabelas e gráficos apresentados neste artigo têm como fonte a pesquisa 

“O Parlamento Jovem como espaço de socialização política”.
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Ficaríamos muito surpresos se a participação dos pais 

não se constituísse como um mecanismo decisivo de socia-

lização política, no sentido de estimular o envolvimento 

político dos filhos. Mas, por que a escolaridade dos pais 

e a posição de classe do pai nada nos dizem a respeito do 

engajamento político do filho? Teremos a oportunidade de 

tornar o quadro explicativo mais complexo, mas, por ora, 

basta dizer que os efeitos clássicos da escolaridade e da clas-

se social de um indivíduo sobre a sua participação não são 

transferíveis, de forma direta, para a participação dos filhos.

O que chama a atenção é o papel que atributos indi-

viduais desempenham na formação de cidadãos mais ou 

menos participativos. Mesmo quando controladas pelas 

condições socioeconômicas e pelo ambiente escolar, o 

hábito de acompanhar o que acontece no mundo da polí-

tica, a autopercepção de ser capaz de entender esses fenô-

menos e a condição de ser religioso contribuem, de forma 

substantiva, para explicar porque alguns jovens participam 

mais do que outros.

Será que o nosso modelo se comportaria da mesma for-

ma se aplicássemos ele a cada um dos três tipos de participa-

ção? É isso que veremos agora. 

Começando pelas formas de participação estudantil, 

encontramos algumas novidades. Uma delas é que aqueles 

que afirmam que fariam o uso da palavra em debate públi-

co na escola13, se engajam mais em atividades relacionadas 

à representação estudantil e ao trabalho voluntário realiza-

do pela escola (Tabela 2). Apesar de ser difícil estabelecer 

a antecedência causal entre a propensão a participar de 

13 Para medir essa propensão, incluímos a seguinte pergunta no questionário: 

“Imagine que você está presente em um debate organizado pela escola com a 

presença de todos os alunos e professores, o que você faria?”. O jovem poderia 

escolher entre as seguintes respostas: 1. Defenderia em público as suas opiniões, 2. 

Não falaria em público, conversando depois sobre o assunto com os seus colegas, 

ou 3. Guardaria suas opiniões só para você?
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Tabela 2
Modelo de Regressão Logística Multinomial

Variável Dependente: Participação Estudantil1

B Exp B

Participação em uma atividade
Constante - 0,584

Escola pública militar - 0,125 0,883

Escola Particular de classe média - 0,673 0,288

Escola Particular de elite - 0,569 0,462

Escolaridade dos pais  0,268 1,308

Participação dos pais - 0,237 0,186

Exposição à informação política  0,019 1,019

Eficácia política subjetiva  0,210 1,234

Propensão a debater  0,233 1,262

Postura crítica  0,246 1,278

Religioso  0,219 1,245

Participação em duas ou mais atividades
(Constante) -1,579**

Escola pública militar - 0,411 0,663

Escola Particular de classe média - 0,558 0,572

Escola Particular de elite - 0,310 0,734

Escolaridade dos pais -0,211 1,234

Participação dos pais - 0,14 0.986

Exposição à informação política  0,074** 1,077

Eficácia política subjetiva  0,318 1,375

Propensão a debater  0,89** 2,246

Postura crítica -0,014 0,986

Religioso  0,987** 2,682

N 351

Nagelkerke R2 0,145

Qui-quadrado 45,65**

** Estatisticamente significativo a 0,05

A categoria de referência da variável dependente é “não participa de nenhuma 

atividade estudantil”.

A categoria de referência do tipo de escola é “escola pública”.

1 Incluímos, em outro modelo, o sexo e a raça dos respondentes. Como os pa-

drões de resultados para as variáveis de interesse teórico do trabalho foram muito 

parecidos nos modelos com e sem esses controles estatísticos, optamos por apre-

sentar o modelo sem eles.
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debate e o engajamento em atividades estudantis, é razoável 

supor que a motivação exerça algum efeito sobre o compor-

tamento político, o que, aliás, é um dos principais argumen-

tos deste artigo.

Outro dado chama a atenção: os jovens religiosos são 

mais dedicados a atividades de representação estudantil e 

ao trabalho comunitário promovido pela escola. Possivel-

mente, isso está associado ao fato de que a ação cívica volun-

tária faz parte do cotidiano das pessoas que vivem num 

ambiente religioso14, ajudando a constituir um estoque de 

disposição participativa. 

Outra novidade relevante é o fato de que a participação 

dos pais perde o seu poder explicativo quando se trata da 

participação estudantil. Aliás, esse é o único tipo de parti-

cipação dos filhos que não está associada à participação dos 

pais. Já o interesse ativo por política, expresso pela busca 

frequente de informação relacionada a ela, mantém a rele-

vância que apresentou no modelo geral de participação.

O segundo tipo de participação é o envolvimento em 

ações políticas não eleitorais, tais como assinar abaixo-

-assinados e participar de manifestações públicas. Diferen-

temente da participação estudantil e da associativa, essa 

modalidade de engajamento não envolve, necessariamente, 

atividades contínuas e vinculadas à representação ou asso-

ciação política. 

No ambiente familiar, a participação dos pais é o fator 

decisivo para o envolvimento dos filhos em ações des-

ta natureza (Tabela 3). A escolaridade dos pais também está 

associada à ação política individual, mas varia no sentido 

inverso. Esse efeito negativo, ainda que discreto, desafia 

a interpretação convencional dos dados. Mas, conforme 

14 O papel do ambiente religioso na aquisição de habilidades necessárias para a 

participação política é um dos principais achados do modelo do voluntarismo cívi-

co de Verba, Schlozman e Brady (1995).
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Tabela 3
Modelo de Regressão Logística Multinomial  

Variável Dependente: Participação em Ações Políticas Não Eleitorais

B Exp B
Participação em uma ação 

Constante  0,475
Escola pública (particular de elite) - 0,859 0,423

Escola pública militar (particular de elite) - 0,537 0,584
Escola particular classe média (particular de elite) - 0,547 0,578

Escolaridade dos pais - 0,153 0,858
Participação dos pais  0,317* 1,373

Exposição à informação política - 0,14 0,936
Eficácia política subjetiva  0,714** 2,042

Propensão a debater  0,366 1,441
Postura crítica  0,68 1,071

Religioso  0,168 1,183
Sexo (mulher) - 0,669** 0,512
Raça (preto) - 0,213 0,808

Participação em duas ou mais ações
Constante -1,048

Escola pública (particular de elite) - 1,617** 0,199
Escola pública militar (particular de elite) - 1,788*** 0,167

Escola particular classe média (particular de elite) - 1,458*** 0,233
Escolaridade dos pais -0,505* 0,603
Participação dos pais  0,698*** 2.011

Exposição à informação política  0,61** 1,063
Eficácia política subjetiva  0,789** 2,202

Propensão a debater  0,318 1,374
Postura crítica  0,675** 1,965

Religioso  0,242 1,274
Sexo (mulher) - 0,839*** 0,432
Raça (preto)  0,090 1,094

N 351

Nagelkerke R2 0,227

Qui-quadrado 86,108***

*** Estatisticamente significativo a 0,01

** Estatisticamente significativo a 0,05

* Estatisticamente significativo a 0,10

A categoria de referência da variável dependente é “não participa de nenhuma 

ação política não eleitoral”.

As categorias de referência das variáveis independentes estão entre parêntesis.
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veremos na próxima seção, o efeito substantivo da escolari-

dade dos pais ocorre de forma indireta e segue a sabedoria 

convencional a respeito da relação entre escolaridade e par-

ticipação política.

No caso das ações políticas não eleitorais, os alunos das 

escolas de elite são mais participativos do que os demais. 

Isso não significa que exista, aqui, uma hierarquia de acor-

do com o status socioeconômico das escolas, pois não há 

relação estatisticamente significativa quando se compara os 

demais tipos de escola.

Nessa modalidade de participação, confirma-se a con-

clusão de outros estudos (Zukin et al., 2006), quanto à 

maior participação das mulheres. O curioso é que, em 

outro trabalho (Fuks e Batista, 2010) sobre esse mesmo 

público jovem, descobrimos que os homens têm mais inte-

resse e mais conhecimento sobre política. Fica a pergunta: 

por que esse maior interesse não é convertido em maior 

participação? Em todo o caso, isso confirma a tese de que, 

embora frequentemente associados entre si, o engajamen-

to intelectual (Zaller, 1992) e o engajamento prático com a 

política são dois fenômenos distintos.

As características individuais são decisivas para a partici-

pação em ações políticas não eleitorais. Os efeitos da aten-

ção em relação à política, do sentimento de que é capaz de 

entender o que ali acontece e da adoção de postura crítica 

e ativa revelam como as orientações subjetivas (Almond e 

Verba, 1981) são importantes motores da participação polí-

tica, mesmo sendo essa relação causal de mão dupla.

As atividades associativas constituem o terceiro tipo de 

participação política. A novidade que o modelo com a par-

ticipação em organizações da sociedade civil traz é o efei-

to do ambiente escolar (Tabela 4). Esperávamos um efeito 

positivo e linear entre o tipo de escola e a participação polí-

tica do jovem. Mas, o ambiente escolar influencia a prática 

associativa do jovem no sentido inverso: são os alunos de 
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escolas públicas que participam mais nas organizações da 

sociedade civil. 

A participação dos pais continua sendo o único aspecto 

do ambiente familiar que estimula a participação. De resto, 

não há nenhuma surpresa no padrão do efeito dos atributos 

individuais sobre a participação dos jovens em associações 

da sociedade civil: quem se interessa mais, acompanhando 

o que acontece no dia a dia da política, participa mais.

Sintetizando nossa análise, identificamos, até o momen-

to, alguns importantes condicionantes da participação políti-

Tabela 4
Modelo de Regressão Logística Binomial

Variável Dependente: Participação em Organizações da Sociedade Civil

B Exp B

Constante - 0,795

Escola pública militar (pública) - 0,987** 0,376

Escola Particular de classe média (pública) - 1,193** 0,303

Escola Particular de elite (pública) - 1,533** 0,216

Escolaridade dos pais  0,126 1134

Participação dos pais  0,684*** 1,982

Exposição à informação política  0,52** 1,054

Eficácia política subjetiva  0,439 1,551

Propensão a debater  0,86 0,918

Postura crítica  0,109 1,115

Religioso - 0,303 0,738

Sexo (mulher) - 0,105 0,900

Raça (negro)   0,608 1,837

N 351

Nagelkerke R2 0,145

Qui-quadrado 45,65**

*** Estatisticamente significativo a 0,01

** Estatisticamente significativo a 0,05

As categorias de referência das variáveis independentes estão entre parêntesis.

A categoria de referência da variável dependente é “não participa de nenhuma 

organização”.
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ca dos jovens. Tanto a análise geral como específica dos três 

tipos de participação revelaram a influência decisiva de atri-

butos individuais sobre o ativismo político dos jovens, com 

destaque para a exposição à informação e a eficácia política 

subjetiva. Isso reforça a tese de que as vantagens assegura-

das por fatores estruturais (recursos, oportunidades etc.) só 

são convertidos em participação quando há motivação indi-

vidual (Verba, Schlozman e Brady, 1995). 

Além disso, vimos que, entre os fatores que constituem 

o ambiente familiar, é apenas a participação dos pais que 

tem um efeito direto sobre a participação dos filhos. O 

ambiente escolar afeta, mas não de forma inequívoca, a par-

ticipação do jovem, atuando em sentidos opostos, depen-

dendo da modalidade de participação. Outros fatores, 

como o sexo e a religião, são relevantes, mas apenas para 

tipos específicos de participação.

Isso poderia ser visto como uma boa notícia, pois, se a 

classe e a escolaridade dos pais não têm influencia sobre  

a chance de o jovem participar e a escola não atua, em 

todos os casos, da forma esperada nesse processo, isso sig-

nifica que desigualdades socioeconômicas não fomentam a 

desigualdade política entre jovens. 

Mas, como veremos a seguir, a escolaridade e o tipo 

de escola têm efeitos expressivos sobre a participação dos 

jovens. Para sustentar esse argumento, passamos a analisar 

os processos por meio dos quais ocorrem efeitos indiretos e 

tardios sobre o engajamento político dos alunos de ensino 

médio de Belo Horizonte.

EFEITOS INDIRETOS
Conforme vimos na seção anterior, as condições socioeco-

nômicas da família não influenciam o ativismo político do 

jovem. Nos nossos modelos, o efeito da escolaridade dos 

pais, na única vez em que foi estatisticamente significativo, 

surpreendeu por ser negativo. 
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Uma análise mais cuidadosa da relação entre o con-

texto socioeconômico da família e a participação políti-

ca do jovem nos convida a pensar numa dinâmica que vá 

além dos efeitos diretos, incluindo também a força menos 

visível dos indiretos.

Como já ficou claro em nossa análise, no ambiente 

familiar, a transmissão intergeracional da participação polí-

tica depende exclusivamente da participação política dos 

pais. Mas, sabemos que a participação individual varia, em 

grande medida, em função da escolaridade e renda. Espe-

ramos, portanto que, se não transmitem, diretamente, um 

ethos participativo aos filhos, esses fatores sejam, em parte, 

responsáveis por criar condições favoráveis para a transmis-

são familiar de uma atitude mais participativa. 

Em relação ao ambiente escolar, num trabalho anterior 

(Fuks e Batista, 2010) com os dados da mesma pesquisa, 

mostramos ser ele o principal fator transmissor de conheci-

mento sobre política. As escolas que proporcionavam maior 

acesso à informação formavam jovens mais bem-equipados 

cognitivamente para lidar com o mundo da política. 

Os dados revelaram também que, além do acesso à 

informação, as escolas são heterogêneas quanto às condi-

ções que oferecem para o desenvolvimento de habilidades 

políticas, tanto as cognitivas como as comportamentais. As 

escolas privadas são, em geral, mais bem-servidas por recur-

sos que, além de permitirem acesso à informação política, 

estimulam o interesse dos jovens por política. Um exemplo 

disso é a presença de estruturas de participação, como o 

espaço para grêmio e o conselho de escola com representa-

ção estudantil. 

Sendo assim, era de se esperar que os jovens matricu-

lados em escolas mais elitizadas se engajassem mais em ati-

vidades políticas. Vimos, no entanto, que isso nem sempre 

ocorreu no sentido ou intensidade esperada, pois estudar 

em escola de elite explica um maior engajamento em ape-
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nas um dos três tipos de participação, o envolvimento em 

ações específicas. Na participação em organizações da socie-

dade civil, são alunos de escola pública os mais ativos. Já o 

ativismo estudantil não tem associação com o tipo de escola 

que o jovem frequenta.

Não temos a resposta para essa questão, mas, nova-

mente, se considerarmos a ação indireta do ambiente 

escolar sobre a participação do jovem, as diferentes estru-

turas de oportunidade e estímulos à participação política 

disponibilizados pelas escolas interferem, de fato, na parti-

cipação dos alunos. Se não conduzem à participação, essas 

estruturas, certamente, fomentam a busca de informação 

política, o principal condicionante motivacional da parti-

cipação política. 

Portanto, os impactos mais expressivos da dimensão 

socioeconômica do ambiente familiar e do contexto escolar 

sobre o comportamento político do jovem não são direta-

mente observáveis. Eles seguem duas principais trajetórias. 

A primeira tem origem na escolaridade e classe social dos 

pais, as quais criam condições mais os menos favoráveis para 

a sua participação política, que, por fim, atuam sobre a par-

ticipação do jovem. A segunda tem como ponto de partida 

o ambiente escolar, o qual define a possibilidade de acesso à 

informação política, que, por sua vez, conduz a níveis distin-

tos de participação política.

Importante observar que o engajamento político dos 

pais afeta duplamente a participação dos filhos, tanto 

de forma direta como indireta, motivando nesse caso a 

aquisição de informação política. Ou seja, um ambiente 

familiar participativo tende também a ser politizado, ao 

estimular conversas e a busca de informações políticas nos 

meios de comunicação, as quais conduzem ao comporta-

mento mais participativo.
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Figura 1

Efeitos Indiretos sobre a Participação Geral (coeficientes padronizados)15

15 Todos os coeficientes apresentados no diagrama são estatisticamente significati-

vos a 0,05. Nesse modelo, as variáveis independentes mostradas no diagrama fo-

ram controladas por raça, sexo, eficácia política subjetiva, religiosidade, atitude 

crítica e propensão a participar de debate público. A categoria de referência para 

todos os tipos de escola é “escola pública” e para a posição de classe do pai é 

“não elite”. Para uma apresentação detalhada de como as variáveis de classe foram 

transformadas em uma variável binária, ver Anexo 1, no final do artigo.

ESCOLA MILITAR

EXPOSIÇÃO À 
INFORMAÇÃO

PARTICIPAÇÃO  
DOS PAÍS

PARTICIPAÇÃO
ESCOLA PARTICULAR 

DE ELITE

ESCOLA PARTICULAR 
DE CLASSE MÉDIA

POSIÇÃO DE CLASSE 
DO PAI

ESCOLARIDADE  
DOS PAÍS

0,31

0,38

-0,14

0,12

0,28

0,11

0,29

0,270,29
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EFEITOS TARDIOS
Acreditamos que o nosso modelo, incluindo os efeitos indi-

retos, capta melhor a dinâmica da socialização política, ao 

dar conta tanto da participação dos próprios pais quanto da 

transmissão desta para os filhos. Da mesma forma, a cone-

xão entre a escola e a participação política do jovem articu-

la-se em dois estágios, passando pela capacidade da escola 

estimular o interesse do jovem por política.

Mas, ainda falta levar em consideração que o proces-

so de socialização política não gera apenas efeitos imedia-

tos. Grande parte dos efeitos de socialização ocorre na vida 

adulta. Isso é ainda mais verdadeiro quando se trata da parti-

cipação política, até mesmo porque o adolescente está ain-

da num estágio da vida em que algumas das atividades polí-

ticas tradicionais não são consideradas ou mesmo facultadas 

a ele. Se concordarmos com Sears e Valentino (1997) que 

o comportamento eleitoral é um importante elemento da 

socialização política, é relevante o fato de que, para a maio-

ria dos jovens do nosso estudo (84% deles têm entre 14 e 16 

anos), a participação eleitoral não se apresentava, na época, 

sequer como possibilidade.

Nesta última seção, incluiremos, em nossa análise, 

alguns possíveis efeitos tardios da socialização política dos 

alunos de ensino médio de Belo Horizonte. Parte dos efei-

tos tardios pode ser captada pela propensão a se envolver 

com atividades políticas. Nesse caso, trata-se, na verdade, 

de uma modalidade de efeito indireto, cuja relação cau-

sal não se estabelece de forma imediata: a motivação de 

participar, hoje, influencia a propensão a participar, no 

futuro, a qual, por sua vez, tem efeitos diretos sobre a par-

ticipação adulta.

O interesse por assuntos políticos, o sentimento de ser 

capaz de entender o mundo da política, a atitude crítica e 

ativa em relação a atos praticados por autoridades, na esco-

la, e a disposição de participar, ativamente, de debate rea-

11065-LN83_meio_af4.indd   164 8/19/11   10:14 AM



165

Mario Fuks

Lua Nova, São Paulo, 83: 145-178, 2011

lizado na escola são algumas das orientações subjetivas que 

expressam uma propensão a participar da vida política. 

Já vimos que todos esses atributos individuais, em maior 

ou menor medida, explicam a participação do jovem, no 

presente. Supomos que essas características formem um 

estoque de estímulo ao ativismo, que estarão à disposição 

do indivíduo16 quando, na vida adulta, novas oportunidades 

de participação surgirem. 

Destacam-se, entre as causas desses fatores motivacio-

nais, o ativismo político dos pais e, principalmente, o tipo 

de escola. Para identificarmos esse padrão, vamos ilustrá-lo 

a partir de duas variáveis motivacionais clássicas: o interesse 

ativo, manifesto na busca de informação política, e a eficá-

cia política subjetiva. Já vimos, em nossa análise dos efeitos 

indiretos, a influência do tipo de escola e da participação 

dos pais sobre a exposição dos jovens à informação polí-

tica. São os alunos de escolas mais elitizadas e que vivem, 

em casa, num ambiente mais politizado que adquirem esse 

valioso recurso de motivação política.

Da mesma forma, é o tipo de escola que explica a eficá-

cia política subjetiva (Tabela 5). Os alunos de escolas públi-

cas (exceto as militares) têm menos chances de se percebe-

rem capazes de entender o que acontece na política do que 

os alunos das demais escolas. Pelos valores da regressão, a 

relação entre tipo de escola e eficácia política é, claramente, 

linear: quanto mais elitizada a escola, maiores são as chan-

ces de seus alunos, em relação ao que estudam em escola 

pública, se sentirem politicamente eficazes. 

16 Importante observar que não estamos aqui especificando que tipo de participa-

ção será essa. Pode ser, por exemplo, apenas um maior interesse em votar ou, no 

outro extremo, a militância partidária.
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Tabela 5
Modelo de Regressão Logística Binomial 

Variável Dependente: Eficácia Política Subjetiva17

B Exp B

Constante -1,804***

Escola pública militar (pública)  1,035** 2,815

Escola Particular de classe média (pública)  1,411*** 4,099

Escola Particular de elite (pública)  2,118*** 8,317

Escolaridade dos pais  0,045 1,046

Participação dos pais - 0,155 ,857

Religioso  0,002 1,002

Sexo (mulher)  0,228 1,257

Raça (negro)  0,403 1,497

N 351

Nagelkerke R2 0,139

Qui-quadrado 36,418***

*** Estatisticamente significativo a 0,01

** Estatisticamente significativo a 0,05

As categorias de referência das variáveis independentes estão entre parêntesis.

Portanto, os recursos que criam uma disposição par-

ticipativa dependem de um ambiente escolar com estru-

turas que promovam orientações subjetivas favoráveis à 

participação e, mais uma vez, de um ambiente familiar poli-

ticamente ativo. Isso só reforça o papel que a dimensão 

propriamente política do ambiente familiar desempenha 

na formação do perfil político do jovem. Sua influência, 

além de expressiva, está presente em todas as possíveis tra-

jetórias, de forma direta, indireta e tardia. 

Nossa análise confirma também que, embora não 

tenham efeito direto, as condições socioeconômicas 

importam substantivamente quando se trata de entender 

a participação do jovem, tanto, de forma indireta, no pre-

17 Foi perguntado ao entrevistado se “Às vezes política e governo parecem tão com-

plicados que uma pessoa como você não pode realmente entender o que se passa”. 

A categoria de referência é a resposta “concordo”.
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sente, como em sua vida adulta, mediante a aquisição, na 

escola, de recursos e habilidades que estimularão, no futuro, 

a sua participação. 

As condições socioeconômicas atuam, ainda, de outra 

forma sobre a participação política do jovem, no futuro. 

Essa ação ocorre por meio da associação entre a reprodu-

ção da desigualdade social e da reprodução da desigualda-

de política, esta acompanhando aquela (Verba, Schlozman 

e Brady, 1995). Se os filhos de pais mais escolarizados e que 

ocupam profissões mais elitizadas tendem a manter, na 

vida adulta, essas posições na hierarquia social, são estes 

que, mais tarde, participarão mais da vida política. Seguin-

do essa linha de raciocínio, se esse grupo social participa 

hoje menos do que se espera é porque o seu estoque de 

predisposição participativa não apenas está sendo formado, 

mas também será fortalecido pelas condições que a sua 

futura situação socioeconômica propiciará, promotoras 

de vínculos com organizações da sociedade civil e do per-

tencimento a redes sociais formadas a partir de sua posi-

ção profissional (Nie, Junn e Stehlik-Barry, 1996; Verba, 

Schlozman e Brady, 1995).

* * *

Buscamos, neste artigo, compreender os processos 

mediante os quais ocorre a transmissão intergeracional 

da participação política a partir da análise dos ambientes 

socializadores de alunos de ensino médio de Belo Hori-

zonte. Ao analisar três tipos da atividade participativa, des-

cobrimos que o elo de transmissão direta da participação 

é o envolvimento dos pais com atividades de natureza asso-

ciativa. Fatores socioeconômicos, como a escolaridade e a 

classe social dos pais, pouco tem a ver com a socialização 

política do jovem, e, quando têm, a associação é negativa. 

Em relação ao tipo de escola que o jovem frequenta, não 
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há um padrão que nos permita afirmar o sentido da asso-

ciação entre o ambiente escolar e a participação política. 

Ao contrário do que ocorre com a socialização, são 

vários os atributos individuais que têm efeito sobre a parti-

cipação do jovem. Em conjunto, o interesse ativo por polí-

tica, a eficácia política e a atitude crítica trazem evidências 

de que a motivação individual se converte em participação 

política efetiva.

Além de todos esses efeitos diretos sobre a participa-

ção politica dos jovens, consideramos também fatores que, 

embora não tenham influência direta ou imediata, definem 

as condições geradoras da participação atual ou futura dos 

jovens. Ao incluir, em nosso modelo, os efeitos indiretos, des-

cobrimos os mecanismos específicos por meio dos quais os 

ambientes escolar e familiar exercem influência sobre a par-

ticipação do jovem. De forma indireta, agindo sobre a parti-

cipação dos pais, a escolaridade e a classe social dos pais são 

excelentes preditores do envolvimento dos filhos em ativida-

des participativas. Da mesma forma, a associação entre o tipo 

de escola e o hábito de se informar sobre política esclarece de 

que forma o ambiente escolar afeta a participação dos jovens. 

Não há como analisar o impacto da socialização sobre 

a participação sem considerar que determinados efeitos só 

serão desencadeados no futuro. Por isso, reservamos a últi-

ma parte do artigo para considerações a respeito da pre-

sença de efeitos tardios na transmissão intergeracional do 

comportamento político. 

Argumentamos, então, que os fatores de natureza moti-

vacional podem ser entendidos como indicadores de uma 

disposição do jovem para a participação da vida política na 

vida adulta. Essa propensão a participar é socialmente estru-

turada, dependendo, em grande medida, do tipo de família 

e do tipo de escola que o jovem frequenta. 

A mensagem substantiva desses efeitos indiretos e tar-

dios é a de que a desigualdade socioeconômica tem um 
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impacto considerável sobre a desigualdade política. Jovens 

que têm pais mais escolarizados e que têm ocupação profis-

sional mais elitizada, que frequentam escolas cuja estrutu-

ra oferece melhores condições de acesso a informações e 

oportunidade de participação, são os que mais participam 

de organizações da sociedade civil, de atividades estudantis 

e de ações políticas específicas.

Ainda assim, alguns aspectos de nossa análise reve-

lam a existência de dinâmicas que não seguem o padrão 

de reprodução da desigualdade. Esse é o caso do víncu-

lo religioso como elemento fomentador da participação 

política18. Além disso, ser mulher também promove parti-

cipação. Dentre os fatores que indicam caminhos que, se 

estimulados, conduzem a distribuição mais igualitária da 

participação política, o mais relevante, devido a sua mar-

cante influência direta sobre todas as modalidades de par-

ticipação política, é motivação individual, especialmente, 

em sua associação com um ambiente familiar politicamen-

te estimulante. Embora se desenvolvam com maior faci-

lidade em famílias de nível socioeconômico mais alto, a 

busca por informação política, a propensão a participar 

de debate, a postura crítica e eficácia subjetiva dos jovens, 

assim como o envolvimento dos pais com atividades par-

ticipativas, são, socialmente, distribuídas de forma mais 

igualitária do que a classe social e a escolaridade.

Mario Fuks 
é professor associado da UFMG. 
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ANEXO 1: CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES

Em nosso estudo, as variáveis que representam as dife-

renças no ambiente familiar dos jovens são as seguintes: 

Ambiente familiar
1. Posição de classe do pai: foi perguntado ao entrevistado 

qual era a ocupação de seu pai. A partir das respostas 

obtidas, foi feita uma categorização das ocupações em 

termos de posições de classe. As posições de classe defi-

nidas eram as seguintes: trabalhador manual (englo-

bando raros casos de desempregados), trabalhador 

operacional qualificado, trabalhador administrativo, 

trabalhador autônomo, gerentes/administradores/

supervisores, profissional/especialista, empresário 

empregador. A partir dessas sete posições de classe, foi 

construída uma variável binária que resumisse a line-

aridade contida entre as variáveis, de modo a obter 

maior parcimônia no modelo. As posições de clas-

se foram divididas entre posição de elite ou não (0 = 

não elite, incluindo trabalhador manual, trabalhador 

operacional qualificado, trabalhador administrativo e 

trabalhador autônomo; 1 = elite, incluindo gerentes/

administradores/supervisores, profissional/especialista 

e empresário empregador). Dos 351 casos, 13 aparece-

ram sem resposta, e foram imputados na categoria de 

referência, ou seja, como “não elite”;

2. Escolaridade dos pais: foi criado um construto a partir da 

Análise Fatorial por Eixos Principais que aglutinou os 

anos de escolaridade completos do pai e da mãe do res-

pondente, de modo a obter apenas uma variável geral 

de escolaridade dos pais. As duas variáveis isoladas 

foram medidas em termos dos graus escolares comple-

tos ou incompletos do pai e da mãe. Para transformá-las 

em variáveis contínuas, foi seguida a estratégia de Bills 
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e Haller (1984), atribuindo os seguintes valores para os 

anos de escolaridade: 0 (nunca frequentou a escola), 

2 (1a a 4a série do fundamental incompleto), 4 (1a a 4a 

série do fundamental completo), 6 (5a a 8a série do fun-

damental incompleto), 8 (5a a 8a série do fundamental 

completo), 9,5 (1o ao 3o do ensino médio incompleto), 

11 (1o ao 3o ano do ensino médio completo), 13 (curso 

superior incompleto), 15 (curso superior completo), 

16 (pós-graduação incompleta) e 17 (pós-graduação 

completa);

3. Participação política dos pais: foi também criado um 

construto por Análise Fatorial por Eixos Principais que 

aglutinou a participação política do pai e da mãe do 

respondente. Os índices de participação política do pai 

e da mãe foram construídos a partir da contagem do 

número de associações, partidos e sindicatos dos quais 

os pais dos respondentes participam.

Ambiente escolar
Variáveis binárias das escolas: uma das variáveis, em nos-

so banco de dados, buscava captar em um só indicador o 

tipo de ambiente escolar frequentado pelo respondente. As 

categorias definidas foram as seguintes: escola pública, escola 

pública militar, escola particular de classe média e esco-

la particular de elite. Foram criadas variáveis indicadoras 

(binárias) a partir das quatro categorias. Em alguns mode-

los a categoria de referência é a escola pública e em outros 

é a escola particular de elite.

Os critérios utilizados na classificação das escolas como 

de elite e classe média foram a mensalidade e a localização 

geográfica. Assim, nenhuma escola de classe média tem, 

na primeira e segunda série do ensino médio, mensalida-

de superior a R$ 520,00, enquanto que as mensalidades das 

escolas de elite variam entre R$ 642,00 e R$ 738,00. Da mes-

ma forma, além de serem reconhecidas publicamente como 
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“tradicionais”, todas as escolas de elite se situam na região 

mais valorizada de Belo Horizonte (zona sul). Já as escolas 

de classe média ficam em regiões menos “nobres” da cidade. 

No caso das escolas públicas e militares, a classificação ape-

nas reproduz a identidade jurídica dessas escolas.

Características do jovem
Por fim, um terceiro conjunto de variáveis remete a atri-

butos individuais que não dizem respeito diretamente aos 

ambientes familiar e escolar. Apesar de sua associação com 

estruturas de oportunidade (por exemplo, o jovem que 

tem, em sua casa, a assinatura de um jornal de circulação 

nacional encontra melhores condições de acesso aos meios 

de informação política do que aquele que não tem), essas 

variáveis serão, aqui, consideradas como atributos do indiví-

duo, pois, ao contrário da escolaridade ou participação polí-

tica dos pais, a exposição à informação e o interesse por 

política só ocorrem quando há iniciativa do jovem.

1. Exposição à informação política nos meios de comunicação e 
em conversas do dia a dia: foi perguntado com que fre-

quência o respondente se considerava exposto à infor-

mação política em certos meios de comunicação e em 

conversas do dia a dia, mais especificamente sete tipos: 

a) TV e rádio; b) jornais e revistas impressos; c) inter-

net; d) conversas com amigos; e) conversas na família; 

f) conversas em atividades na escola; g) conversas com 

o professor. Para cada um dos sete tipos foi fornecida 

uma escala com a gradação de exposição do respon-

dente (0 = Nunca; 1 = Raramente, 2 = Algumas vezes 

por mês, 3 = Algumas vezes por semana, 4 = Diaria-

mente). O índice de exposição aos meios de comunica-

ção foi feito a partir do somatório das respostas às três 

questões, de modo a constituir uma variável contínua 

(Alpha de Cronbach = 0.795); 

2. Eficácia política subjetiva. Fizemos a seguinte pergunta: 
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“Às vezes política e governo parecem tão complicados 

que uma pessoa como você não pode realmente enten-

der o que se passa”. A resposta era dada numa escala 

de likert, de cinco pontos, com as seguintes alternati-

vas: concordo totalmente, concordo em parte, nem 

concordo nem discordo, discordo em parte e discordo 

totalmente. Criamos uma variável binária, excluindo a 

opção do meio e agregando os dois pares das pontas, 

de tal forma que cada uma das novas categorias expres-

sasse a totalidade das atitudes em uma das duas dire-

ções (concordância ou discordância). 

3. Postura crítica em relação a atos percebidos como injustos. Per-

guntamos ao entrevistado qual seria a sua reação a um 

ato de censura, por parte da diretoria da sua escola, de 

uma matéria de jornal de alunos que criticasse a escola19. 

Oferecemos quatro respostas: 1. Aceitaria a decisão da 

diretora, pois cabe a ela decidir sobre o que deve ser 

publicado, 2. Seria contra a decisão da diretora, mas 

não entraria na discussão, 3. Seria contra a decisão da 

diretora e buscaria, junto com os seus colegas, formas 

de defender a publicação do jornal, ou 4. Não se posi-

cionaria, pois pra você tanto faz? Reduzimos as quatro 

alternativas de resposta a três, juntando a atitude de 

indiferença e a de aceitação do ato de censura numa 

mesma categoria, que indica a postura menos crítica.

4. Propensão a debater em público. Uma das perguntas, no 

questionário, era sobre a participação do aluno em 

debate na escola. Queríamos saber se ele defenderia, 

em público, as suas ideias. Perguntamos, então: “Ima-

gine que você está presente em um debate organizado 

pela escola com a presença de todos os alunos e profes-

sores, o que você faria?”. O jovem poderia escolher entre 

19 “Numa edição, um aluno escreveu uma matéria em que criticava a escola. Por 

isso, a diretoria resolveu não publicar o jornal. Qual seria a sua reação?”
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as seguintes respostas: 1. Defenderia em público as suas 

opiniões, 2. Não falaria em público, conversando depois 

sobre o assunto com os seus colegas, ou 3. Guardaria 

suas opiniões só para você? 

 Transformamos essa variável em uma variável binária, 

opondo a primeira alternativa de resposta às outras duas.

5. Religioso: A partir da identificação, no banco de dados, 

de dados sobre religião, classificamos os entrevistados 

em duas categorias: religiosos e não religiosos. As cate-

gorias originais eram: católico; católico não praticante; 

evangélico ou protestante; espírita; religião dos orixás e; 

não tem religião. Na recodificação, consideramos reli-

giosos os católicos praticantes e os evangélicos ou protes-

tantes. Embora correndo o risco generalizar e, portanto, 

simplificar a realidade, consideramos os evangélicos ou 

protestantes como religiosos20. Duas dessas categorias 

não foram consideradas na recodificação. A primeira 

delas foi a “religião dos orixás”, pois nenhum dos entre-

vistados declarou pertencer a esta. A segunda, devido a 

singularidades desta religião ou à nossa dificuldade em 

enquadrá-los como religiosos ou não, foi a espírita.

20 O que nos deixou mais confortável com essa escolha foi o fato de que, quando 

excluímos os evangélicos ou protestantes da construção da variável, permanecen-

do apenas os católicos praticantes na categoria “religioso”, os resultados de nossas 

análises seguiram a mesma direção.
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ANEXO 2: CONSTRUÇÃO DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES

Para elaborar as nossas variáveis dependentes, utiliza-

mos três conjuntos de variáveis, cada um deles associado a 

uma dimensão da participação.

O primeiro conjunto é constituído por atividades estu-

dantis, incluindo: trabalho voluntário organizado pela esco-

la, participação em Conselho de Classe, participação em 

Conselho de Escola, representante de turma, grêmio estu-

dantil e outras organizações estudantis.

Outro conjunto de variáveis indica a participação indi-

vidual em ações políticas específicas. Foram consideradas 

as seguintes atividades: participar de reunião do bairro ou 

da comunidade, assinar manifesto ou abaixo-assinado, par-

ticipar de manifestações ou passeatas e participar de greves.

Incluímos também, no questionário, um conjunto de 

atividades de cunho associativista. Segue o elenco de ativi-

dades que foram apresentadas ao entrevistado: a) associa-

ção comunitária, de moradores ou sociedade de amigos do 

bairro, b) associação ligada à defesa de direitos de mino-

ria, tais como o movimento negro, indígena, feminista ou 

de liberdade de opção sexual, c) associação ligada a temas 

sociais, tais como saúde, educação, moradia, meio ambien-

te, cultura, d) sindicato, e) Orçamento Participativo.

Construímos, inicialmente, quatro escalas de partici-

pação. A primeira é um somatório geral de todos os itens 

de atividades participativas. A segunda foi formada pela 

soma dos itens de participação estudantil. Adotamos o 

mesmo procedimento na criação das duas outras escalas, 

a de participação individualizada em atividades específicas e 

na participação de caráter associativo.

Por fim, devido ao número baixo de casos em vários 

pontos das escalas, transformamos algumas escalas em variá-

veis binárias e outras, em escalas reduzidas a três pontos. 

Apresentamos, em seguida, como o resultado final desse 
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procedimento, as variáveis que foram utilizadas em nossos 

modelos.

1. Participação Geral. Esta variável é uma escala criada a 

partir do somatório simples do conjunto de itens de 

todos os tipos de participação.

2. Participação estudantil. Para criar essa variável, conver-

temos as seis variáveis originais em três categorias: 1) 

nenhuma participação até uma atividade; 2) participa-

ção em uma atividade; 3) participação em duas ou mais 

atividades.

3. Participação em ações políticas não eleitorais. Atribuindo o 

mesmo peso a cada uma das quatro atividades que cons-

tam do questionário, esta variável passou a ter três cate-

gorias: 1) não participou de nenhuma ação, 2) partici-

pou de uma ação e 3) participou de duas ou mais ações.

4. Participação em organizações da sociedade civil. Devido à 

baixa participação dos jovens em associações da socie-

dade civil, transformamos os cinco pontos da escala de 

associativismo em uma variável binária, indicando se o 

jovem tem, ao menos, um vínculo associativo.
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CRISE DE HEGEMONIA E EMERGÊNCIA DE NOVOS 

ATORES NA BOLÍVIA: O GOVERNO DE EVO MORALES

Luis Fernando Ayerbe

O nacionalismo revolucionário
A insurreição popular que coloca no poder em 1952 o 

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) marca  

o momento culminante de um processo de crise econômi-

ca, política e social que se iniciou com a queda dos preços 

internacionais do estanho a partir de 1929 e a derrota da 

Bolívia para o Paraguai na Guerra do Chaco (1932-1935)1.

Nas primeiras décadas do século XX, a Bolívia conso-

lida sua posição como segundo produtor mundial de esta-

nho2, atrás da Malásia. Em 1930, esse minério é responsável 

por 74% das exportações bolivianas, sendo que a prata, 

chumbo, zinco, cobre, bismuto, tungstênio e antimônio 

1 O motivo da guerra foi a pretensão boliviana de ter acesso ao rio Paraguai atra-

vés do Chaco. Posteriormente, acusou-se a Standard Oil de ter influenciado na 

decisão de declarar a guerra, por causa da disputa com a Royal Dutch Shell pelas 

reservas petrolíferas no Paraguai e sua intenção de obter uma saída pelo Atlântico, 

através da Bacia do Prata, para sua produção na Bolívia.
2 O controle de 74% dessa produção de estanho se concentrava em três grupos 

privados. O mais poderoso deles, dirigido por Simon Patiño, detinha quase 59% 

em 1929, em segundo lugar vinha o de Mauricio Hotchschild, com 10% e em ter-

ceiro o de Felix Aramayo, com 5%.
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representavam 20%. Essa consolidação do modelo mineiro-

-exportador coincide, no plano político, com uma fase de 

estabilidade institucional em que governos conservadores, 

liberais e republicanos se sucedem no poder.

A alta constante dos preços internacionais do estanho 

não se traduzia, para o conjunto da economia boliviana, 

num grande impulso dinamizador. Participando com 40% 

do PIB, a mineração ocupava 4% da PEA. A agricultura, de 

baixa produtividade e com uma estrutura da propriedade 

altamente concentrada, ocupava 64% da PEA sem, con-

tudo, conseguir abastecer o mercado interno, devendo-se 

recorrer à importação de vários produtos.

A oligarquia mineiro-exportadora, que exercia o con-

trole político do país, praticamente não pagava impostos, o 

que mantinha o Estado em crise fiscal permanente, recor-

rendo a empréstimos externos para equilibrar suas contas. 

Por causa dessa limitada capacidade de irradiação dos bene-

fícios da prosperidade para o conjunto do país, o setor era 

conhecido popularmente como “rosca”, porque girava em 

torno si mesmo.

A derrota na Guerra do Chaco, com a consequente 

humilhação, perda de territórios e agudização da crise eco-

nômica, provoca o desprestígio do Exército, responsabiliza-

do, junto com a “rosca”, pelo fracasso. Surgem grupos mili-

tares nacionalistas, que passam a conspirar politicamente 

contra os setores dominantes. Aumenta a organização sindi-

cal dos trabalhadores, que, em 1937, criam a Confederación 

Sindical de Trabajadores de Bolivia (CSTB). Em 1934, é 

fundado o Partido Obrero Revolucionario (POR), de linha 

trotskista, em 1940, o Partido de la Izquierda Revolucio-

naria (PIR), ligado à Terceira Internacional, e, em 1941, o 

MNR, com bases de apoio nos setores nacionalistas do Exér-

cito e nas classes médias.

Por duas vezes na década de 1930, com os golpes mili-

tares que levam à Presidência David Toro (1936) e German 
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Busch (1937), os grupos nacionalistas do Exército tentam 

mudar os rumos do país, colocando a oligarquia mineira 

como alvo prioritário das reformas. No entanto, com o iní-

cio da Segunda Guerra, o estanho boliviano adquire impor-

tância fundamental para os aliados, na medida em que o 

Japão controla a outra fonte fornecedora na Ásia. O que 

poderia ser uma excelente oportunidade de melhorar o sal-

do exportador, com preços mais competitivos, se frustra por 

causa das pressões dos Estados Unidos para que, em nome 

da “solidariedade continental” com os aliados, a Bolívia assi-

ne um contrato por cinco anos, comprometendo-se a ven-

der a libra de estanho a um preço fixo de 0,42 dólares para 

EUA e Inglaterra. Isso significou, entre 1941 e 1945, uma 

“ajuda” de 670,315 milhões de dólares3. 

Em 1940, um golpe militar destitui o governo Busch e 

restaura o poder dos setores dominantes tradicionais, colo-

cando na Presidência o general Enrique Peñaranda. A cri-

se econômica e a instabilidade política marcam o período 

entre 1940 e 1951. Uma sucessão de golpes militares coloca 

alternadamente no poder nacionalistas como Gualberto 

Villarroel (1943), apoiado pelo MNR, e conservadores como 

Enrique Herzog, eleito em 1947 após a destituição e lincha-

mento de Villarroel.

Esse grau de antagonismo e radicalidade dos setores 

dominantes com Villarroel deveu-se em grande medida à 

sua política indigenista, na contramão do tratamento dis-

criminatório que pautou as elites que assumem o poder na 

Bolívia após a sua independência da Espanha. Em 1944, 

deixa sem efeito a legislação que proibia a livre circulação 

dos índios pelas ruas e praças das cidades e em 1945 apoia 

a realização do Primeiro Congresso Indígena, assumindo 

3 Ver em Plá (1986, p. 123), dados do Conselho Internacional do Estanho no Statistical 
Yearbook que comparam os preços controlados com os preços no livre mercado. 
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parte importante das reivindicações apresentadas pelas suas 

lideranças, como a proibição da servidão pessoal e do traba-

lho gratuito para os proprietários de terra, sancionada no 

mesmo ano pelo Decreto Supremo n. 319.

Apesar das tentativas reformistas ensaiadas pelos nacio-

nalistas, os fundamentos da estrutura socioeconômica da 

Bolívia permanecem inalterados. A repressão que se suce-

de à derrocada de Villarroel busca restaurar a paz social e 

política das primeiras décadas do século. Quando Mamerto 

Urriolagoitia, sucessor de Herzog, convoca eleições gerais 

para 1951, o objetivo de governar com legitimidade é con-

trariado pelo resultado das urnas, que dão a vitória à coliga-

ção entre o MNR, o Partido Comunista (fundado em 1950) 

e o POR, encabeçada por Victor Paz Estenssoro. O desco-

nhecimento do resultado das urnas e a entrega do poder a 

uma junta militar desencadeiam uma insurreição popular 

que, em três dias, derrota o Exército e entrega o poder ao 

vencedor das eleições. 

As principais medidas do novo governo dão uma clara 

sinalização de ruptura com o passado:

1. A nacionalização das minas, ao mesmo tempo que 

expropria a maior parte do capital estrangeiro inves-

tido no país, elimina o poder econômico da oligar-

quia mineira. Cria-se a Corporación Minera de Bolivia 

(Comibol) que concentra no Estado a gestão dos recur-

sos minerais.

2. A reforma agrária busca acabar com o latifúndio e com 

a oligarquia rural. A democratização da propriedade da 

terra tem como objetivo econômico aumentar a produ-

tividade para atingir o autoabastecimento e melhorar o 

nível do consumo interno, estimulando a expansão da 

demanda de bens de consumo manufaturados.

3. O sufrágio universal abre espaço para a participação 

político-institucional dos analfabetos, que compõem 

70% da população. 
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4. O estabelecimento da obrigatoriedade da educação 

universal e gratuita, com forte impacto na escolariza-

ção, terá desdobramentos na formação de lideranças 

intelectuais oriundas dos setores populares, especial-

mente indígenas.

5. A liquidação do Exército outorga amplos poderes ao 

novo governo para transitar pelo caminho das reformas 

sem ter que transigir frente a um poder armado fora do 

seu controle.

Para Maria Eugenia Choque e Carlos Mamani Condori, 

intelectuais de origem aimará, o processo conduzido pelo 

MNR em 1952 estabelece um divisor de águas “entre o 

perío do colonial de exclusão dos povos indígenas da ideia de 

Estado-nação e outro período de inclusão mediante a assi-

milação” (2003, p. 148). No entanto, apesar dessa ruptura 

efetiva com o passado, a aposta dos participantes da revo-

Tabela 1
PIB Estimado da Bolívia (1952-64).  

A Preços Constantes de 1958 em Milhões de Dólares

Setores 1952 1954 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964

Agricultura 131,1 101,7 104,2 110,7 121,5 128,6 121,9 131,9 136,4 141,2 149,6

Mineração 58,3 48,3 46,1 47,4 32,7 31,2 33,8 37,7 35,4 40,2 43,0

Petróleo 2,1 6,9 13,1 14,7 14,2 13,3 14,6 13,2 14,2 14,7 14,8

Indústria 49,0 54,9 51,4 36,0 39,5 41,5 44,6 45,3 48,2 49,5 54,6

Construção 3,6 2,5 2,6 3,1 4,1 4,3 5,4 1,9 2,2 3,4 3,9

Comércio/Bancos 48,5 42,5 45,8 47,0 45,3 46,4 47,3 43,0 45,6 51,8 54,1

Transporte 23,9 26,4 29,7 27,1 30,0 30,8 31,4 33,4 37,0 39,1 41,4

Governo (*) 55,0 28,6 26,0 20,7 27,1, 28,0 31,9 32,5 34,5 37,0 39,7

Outros serviços 34,3 34,4 35,9 36,2 36,8 37,7 38,6 43,0 44,3 45,6 47,5

PIB 387,8 346,2 354,8 342,9 351,2 361,8 369,5 381,9 397,8 422,5 448,6

PIB per capita 

(em dólares)
122,0 104,0 102,0 96,0 96,2 96,8 96,6 97,4 99,0 102,5 106,2

(*) Excluiu-se os organismos descentralizados.

Fonte: Secretaria Nacional de Planejamento apud Plá (1986, p. 91).
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lução em favor do início de uma fase de superação do sub-

desenvolvimento não se configura como realidade palpável 

nos indicadores econômicos. Como mostra a tabela 1, com 

exceção do petróleo, há uma regressão generalizada em 

todos os setores.

Na mineração, a política adotada de utilizar parte da 

renda para financiar outras áreas da economia, somada ao 

agravamento de problemas estruturais associados com a 

queda de produtividade, falta de manutenção e reposição 

de equipamentos e as indenizações pagas pela expropria-

ção (22 milhões de dólares), levam a uma descapitalização 

do setor. Entre 1952 e 1960, as exportações diminuem de 

136 para 55 milhões de dólares, sendo que 84% delas são 

destinadas aos Estados Unidos e à Inglaterra. Ao mesmo 

tempo, o transporte e a fundição continuam nas mãos de 

empresas estrangeiras, o que mantém o país dependente 

do exterior.

As mudanças no campo estiveram aquém das expec-

tativas. A Lei de Reforma Agrária não afetou o conjunto 

da grande propriedade, deixando de fora da definição de 

latifúndio as terras “trabalhadas com máquinas e métodos 

modernos, as que estivessem pessoalmente dirigidas por 

seus proprietários e as que contassem com investimentos de 

capital suplementar” (Hernandez e Salcito, 2007, p. 147). 

Com base nesses critérios, as expropriações se concentra-

ram na parte andina do país, em que predominavam os lati-

fúndios tradicionais, assim, pouparam-se as terras situadas 

nas regiões de planície e se favoreceu a expansão da grande 

propriedade no oriente, especialmente a província de Santa 

Cruz de la Sierra. 

Na região do altiplano, a distribuição de terras foi bas-

tante rápida, atingindo 4,4 milhões de hectares até 1963. 

No entanto, o processo de transição entre antigos e novos 

proprietários, com os problemas políticos decorrentes, afe-

ta os níveis de produção. Paralelamente,
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o excessivo parcelamento das terras, não acompanhado 

por medidas eficazes para promover a cooperativização, 

impedia a tecnificação e mantinha intactos os arcaicos 

procedimentos de cultivo. Muitas parcelas apenas 

abasteciam o consumo familiar – incrementado pelas 

melhores condições de vida – e não produziam quase 

excedentes comerciais. A falta de créditos e o escasso 

assessoramento técnico afogavam as intenções progressistas, 

e a manutenção de primitivos e antieconômicos 

procedimentos de comercialização diminuía a renda dos 

camponeses (Del Campo, 1986, p. 50).

A produção agrícola não aumentou ao ponto de satisfa-

zer o mercado interno, mantendo-se a necessidade de impor-

tação; a agricultura continuou num estágio de subsistência, 

permanecendo baixa a demanda por produtos industrializa-

dos; a produção industrial estacionou num patamar de 9% do 

PIB, ocupando 4% da PEA e abastecendo 40% do consumo 

de manufaturados (Del Campo, 1986, p. 50).

A deterioração da situação econômica convive com 

um processo inflacionário e de desvalorização cambial, ao 

que se soma uma crescente instabilidade política originá-

ria do alto grau de mobilização da classe operária mineira 

e dos setores médios urbanos. Os camponeses beneficia-

dos pela repartição de terras tendem a assumir posturas 

políticas moderadas.

Para o MNR e suas figuras políticas principais, Victor 

Paz Estenssoro e Hernán Siles Suazo, as mudanças estru-

turais provocadas pelas reformas tinham atingindo um 

limite que não deveria ser transposto. Para sair do atraso 

econômico e social, era preciso controlar a “desordem” e 

definir um caminho de desenvolvimento. Sob a pressão 

das circunstâncias, temendo mais os desdobramentos da cres-

cente ativação popular do que a negociação com os Esta-

dos Unidos, optam pelo segundo caminho.
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A partir de 1953, o Exército é reestruturado e a maioria 

dos novos egressos do Colégio Militar passa a receber treina-

mento nos programas do Pentágono no Canal de Panamá. 

Em 1964, mais da metade da alta oficialidade tinha passado 

pelas escolas dos Estados Unidos, a maior porcentagem em 

comparação aos outros países latino-americanos, o que terá 

reflexos políticos de longo alcance (Ayerbe, 2002).

Em 1955, o novo Código de Petróleo outorga concessões 

de mais de 11 milhões de hectares a empresas estrangeiras, 

beneficiando especialmente a Bolivian Gulf Company, de 

origem estadunidense. Em 1956, o novo presidente eleito, 

Siles Suazo, implementa um plano de estabilização negocia-

do com o FMI4, que entre as principais medidas, 

estabelecia drásticas reduções do orçamento – que 

obrigaram a abandonar a maior parte das obras de 

desenvolvimento – e restringia ao máximo os créditos. 

O tipo único e livre de câmbio implicava a eliminação 

dos subsídios de que tinham se beneficiado os produtos 

importados de primeira necessidade. Abandonou-se o 

controle dos preços e os salários foram congelados (Del 

Campo, 1986, p. 50). 

O plano de estabilização implicou numa deterioração 

ainda maior dos indicadores sociais e apenas controlou a 

inflação. O sentido restaurador de privilégios presente na 

postura com relação ao capital estrangeiro elevou a agita-

4 A Bolívia foi o primeiro país da América Latina a fazer um acordo com o FMI. 

Entre 1956 e 1960, a lista de créditos concedidos pelo FMI foi da seguinte ordem: 

“Argentina, de 1958 a 1960, 275 milhões de dólares; Bolívia, de 1956 a 1957, 27 mi-

lhões de dólares; Chile, de 1956 a 1959, 63,6 milhões; Colômbia, de 1956 a 1960, 

157,25 milhões; México, 50 milhões em 1954 e 90 em 1959; Nicarágua, de 1956 

a 1960, 26,25 milhões; Paraguai, de 1957 a 1960, 13,25 milhões; Peru, de 1955 a 

1960, 91 milhões; Rep. Dominicana, 1959, 11,25 milhões; Uruguai, 1960, 30 mi-

lhões e Venezuela, 1960, 100 milhões. Apenas escaparam Brasil, Cuba e Panamá; 

mas dezessete repúblicas austrais se submeteram. Foram concedidos 48 emprésti-

mos e assinados dez convênios stand by até fins de 1960” (Trias, 1977, pp. 272-273).
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ção política e os partidos de esquerda romperam a alian-

ça com o MNR. Por outro lado, os Estados Unidos reagem 

favoravelmente à nova orientação. Relatório de inteligência 

do Departamento de Estado em 31 de janeiro de 1958 res-

salta as virtudes estabilizadoras do governo de Siles Suazo:

O regime do Movimiento Nacionalista Revolucionario 

[...] continua a representar a única organização capaz de 

manter um equilíbrio entre as principais forças sociais 

e políticas na Bolívia. Sua habilidade de preservar um 

governo estável e uma orientação pró-EUA na Bolívia 

durante os próximos anos será condicionada em grande 

parte pelo nível de assistência externa que ela possa 

receber. Nem a oposição direitista nem os partidos 

comunistas ameaçarão a estabilidade contínua, exceto 

em caso de séria deterioração econômica. [...] O curso 

da prudência seguido pelo MNR durante seu primeiro 

período no poder conferiu-lhe amplo apoio, e nas eleições 

de 1956, seu líder, Hernán Siles Zuazo, recebeu um 

evidente mandato popular (OSS apud Kesaris, 1979).

Siles Suazo chegará ao final de seu mandato, sendo suce-

dido por Victor Paz Estenssoro. Na sua segunda presidência, o 

principal apoio com que conta se encontra no Exército, repre-

sentado na Vice-Presidência por René Barrientos, militar trei-

nado nos Estados Unidos, só que esse apoio está condicionado 

à capacidade do governo eleito de manter a governabilidade. 

Em pouco tempo, os receios explicitados no documento do 

Departamento de Estado acima citado se concretizam. O vice-

-presidente encabeça um golpe militar, com pouquíssima resis-

tência, iniciando um ciclo de instabilidade institucional em 

que as forças armadas assumem o papel principal no controle 

do poder político.

Os governos militares que presidem o país entre 1964 e 

1971, mantém no essencial a trajetória iniciada com a revo-
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lução de 1952. René Barrientos estabelecerá acordos com 

sindicatos camponeses com o objetivo de consolidar apoios 

num cenário de conflito com os setores trabalhadores, atin-

gidos por medidas de corte salarial e por políticas repres-

sivas cujos alvos principais são a Central Obrera Boliviana 

(COB), fundada em 1952, e a militância de esquerda. Como 

parte dessa estratégia, acorda o Pacto Militar-Camponês, 

envolvendo a ampliação da distribuição de terras, que atin-

ge 7,6 milhões de hectares até 1967 (Hernandez e Salcito, 

2007). A morte inesperada e misteriosa de Barrientos num 

acidente aéreo em abril 1969 desencadeia uma crise polí-

tica, com a deposição do seu vice-presidente Siles Salinas 

pelo general Alfredo Ovando Candia, destituído um ano 

depois, abrindo espaço para a ascensão do general Juan 

José Torres, que busca retomar as reformas de 1952, espe-

cialmente na distribuição da terra e na nacionalização do 

setor minerador.

Torres busca apoio nos setores populares reunidos em tor-

no da Assembleia Popular, órgão criado no primeiro de maio 

de 1971, que contava com a participação de organizações de 

esquerda e da COB. No entanto, a experiência tem curta dura-

ção, em 21 de agosto setores das forças armadas comandados 

pelo general Hugo Banzer, com apoio do governo brasileiro 

e da embaixada dos Estados Unidos, derrubam o presidente 

Torres e instauram um novo regime militar. 

A ditadura de Banzer (1971-78) abre um ciclo autori-

tário com implicações que vão muito além da abertura ao 

capital estrangeiro, o alinhamento com os Estados Unidos e 

a repressão à militância partidária e sindical que marcam o 

perfil conservador que tende a se afirmar na América Lati-

na. A Bolívia se insere de forma crescente e profunda no 

circuito mundial do tráfico de drogas com base na produ-

ção de cocaína. 

A partir de 1975, a crise econômica leva setores alia-

dos do regime banzerista com investimentos na agricultura 
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a diversificarem as culturas de exportação, estimulando a 

plantação de coca. De acordo com Delpirou e Labrousse,

Enquanto em 1976 a produção de folhas era avaliada 

em torno de 10 mil toneladas, estima-se que ela tenha 

atingido 25 mil toneladas em 1977. Como as necessidades 

para o uso tradicional não ultrapassam 4 mil toneladas, 21 

mil toneladas de folha serviram para a elaboração de 87 

toneladas de pasta de base (1988, pp. 150-151).

O país torna-se um dos alvos principais da nova agenda 

estadunidense de combate ao tráfico de drogas iniciada pelo 

governo de Ronald Reagan, que vincula o problema com a 

segurança nacional, extrapolando o âmbito interno e policial 

da repressão, para transformar-se em tema de política exter-

na. Para reduzir os custos políticos internos de uma repres-

são mais efetiva ao consumo, a ênfase será dada ao lado da 

oferta do produto, ao atingir de maneira mais violenta as fon-

tes produtoras. No âmbito regional, a assinatura de convê-

nios bilaterais permitirá a participação de assessores militares 

dos Estados Unidos e da Drug Enforcement Administration 

(DEA), criada na administração de Richard Nixon, no trei-

namento das forças de segurança e na implementação de 

programas de erradicação das plantações e substituição 

por outros cultivos. Buscando uma ação internacional mais 

abrangente, o Congresso estadunidense aprova, em 1986, 

uma lei que solicita que o seu presidente “certifique” anual-

mente os países que colaboram com o combate ao tráfico de 

drogas que tem como destino os Estados Unidos. 

O envolvimento das forças armadas bolivianas com 

o narcotráfico atingiu níveis alarmantes a partir do gol-

pe militar encabeçado pelo general Luis García Mesa em 

1980, que coloca nos postos-chaves do poder, incluindo a 

Presidência, pessoas com reconhecida participação no trá-

fico de drogas. 
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A intervenção de Mesa busca restaurar o poder militar, 

sob forte inspiração das ditaduras então vigentes na Argen-

tina, Chile e Uruguai, após a falha tentativa de Banzer  

de institucionalizar a continuidade do seu regime através de 

eleições. Seu candidato pela Unión Nacionalista del Pueblo 

(UNP), Juan Pereda, foi derrotado em 1978 pela Unidad 

Democrática y Popular (UDP) liderada por Siles Suazo. No 

entanto, as eleições são anuladas e o país passa a vivenciar 

quatro anos de forte instabilidade, com a sucessão de nove 

presidentes. Em 1981, ao enfrentar forte isolamento polí-

tico com denúncias sobre violação dos direitos humanos e 

vínculos com a criminalidade, renuncia García Mesa, sendo 

posteriormente julgado e encarcerado. Em 1983, o Con-

gresso nomeia Hernán Siles Suazo para a Presidência do 

país, dando início a um processo de redemocratização. 

Liberalização política e econômica
A transição política convive com uma situação de crise eco-

nômica estrutural, com o esgotamento do modelo mineiro-

-exportador (cujos níveis de atividade representam um ter-

ço com relação a 1971), a retração da atividade agropecuá-

ria, o alto endividamento externo e a expansão da econo-

mia da coca em níveis que colocam em xeque a capacidade 

de ação do Estado.

Em termos da pauta exportadora, o gás natural substi-

tui o estanho como principal produto. A Argentina torna-se 

o principal mercado ao absorver 55% das exportações em 

1985, e Brasil equipara-se aos Estados Unidos ao represen-

tar 22% das compras externas da Bolívia. A reorientação do 

comércio exterior em direção aos países da região acontece 

paralelamente à redução do volume das exportações, cau-

sado pela queda dos preços internacionais da maioria dos 

produtos minerais, que acompanham outros indicadores 

negativos do período 1981-1985, como a redução do PIB em 

19,2%, do PIB per capita em 29,4% (Chaves Alvarez, 1988) e 
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elevação da inflação de 296,5% em 1982 a 2.177,2 em 1984 

e 8.170,5 em 1985 (Cepal, 1990). Na economia informal, “O 

produto interno bruto subterrâneo, associado à produção 

de cocaína entre 1981-1985, registrou crescimento fantásti-

co, alcançando aumento de 493% para o período 1980-1985, 

sendo que a taxa anual média de crescimento foi da ordem 

de 34,5%” (Chaves Alvarez, 1988, p. 13).

Durante a presidência de Siles Suazo, os problemas 

decorrentes da forte presença do tráfico de entorpecen-

tes na vida do país, somados às dificuldades no campo 

econômico, desencadeiam uma crise de governabilidade. 

Dois fatos dão uma medida da situação inédita vivida pelo 

presidente: em 30 de junho de 1984, durante dez horas, 

um grupo vinculado ao tráfico de drogas e formado por 

membros do Exército e da polícia o sequestra; no final 

de outubro, inicia uma greve de fome em protesto contra 

dúvidas levantadas pelo Congresso com relação a sua condu-

ta na luta contra o narcotráfico.

A partir das eleições de 1985, em que Victor Paz 

Estenssoro volta a ocupar a Presidência do país, estabelece-

-se uma aliança entre os principais partidos conservadores, 

com base na Acción Democrática Nacionalista (ADN) de 

Hugo Banzer e o Movimiento Nacionalista Revolucionario 

do presidente, em favor da aplicação de um programa de 

reformas econômicas inspirado na experiência chilena  

de Augusto Pinochet.

Embora a eleição de Paz Estenssoro não alimentasse 

grandes expectativas em favor de uma gestão voltada para 

os setores populares, ainda existia a lembrança do naciona-

lismo que inspirou a revolução de 1952. Não se previa uma 

guinada tão drástica como a que se materializa na Nova 

Política Econômica lançada logo após a posse, em setem-

bro de 1985. Sob o comando do seu ministro, e futuro pre-

sidente também pelo MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada, 

determina-se a liberalização dos preços, da taxa de juros, 
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do câmbio e dos salários; a abertura comercial e financei-

ra externa; a privatização de empresas públicas; o fim do 

monopólio estatal no transporte aéreo e terrestre e o fim da 

estabilidade no emprego.

A reação dos trabalhadores será a deflagração de uma 

greve geral, inicialmente por 48 horas e que se estende por 

tempo indeterminado a partir da radicalização do governo, 

que decreta o estado de sítio até conseguir o esvaziamento 

do movimento.

Acerca do controle da inflação, há uma melhoria: 66% 

em 1986, 10,7% em 1987 e taxas estáveis em torno de 20% 

até o final da década. O PIB sofre uma queda de 2,5% em 

1986, mas se recupera lentamente nos anos seguintes, no 

entanto, o PIB por habitante decai 4,9% em 1986, manten-

do-se estável nos anos seguintes (Cepal, 1990).

Com relação ao narcotráfico, o programa econômico, 

através da liberalização do câmbio, facilitou o ingresso no 

sistema financeiro dos dólares obtidos com a coca. Ao mes-

mo tempo, com a decretação de uma anistia tributária que 

estabelece um imposto para regularizar o patrimônio das 

pessoas físicas e jurídicas junto à receita federal, permite-se 

a legalização de fortunas com origem incerta. Para a eco-

nomia nacional, isto significou um aumento das reservas 

em divisas e a repatriação de capitais, contribuindo para a 

estabilização do câmbio e o controle da inflação (Chaves 

Alvarez, 1988).

Os governos que sucedem a Paz Estenssoro entre 

1989 e 2002 são expressivos das fases de aprofundamen-

to e crise das reformas por ele iniciadas. A presidência de 

Jaime Paz Zamora (1989-93), do Movimiento de Izquierda 

Revolucionaria (MIR), tem como marca importante uma 

maior abertura frente às comunidades indígenas, que se 

materializa no reconhecimento da propriedade de terras 

de origem ancestral no oriente do país e o atendimento de 

reivindicações contra a exploração de recursos naturais por 
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empresas estrangeiras em territórios de etnias quéchuas 

e aimarás. A primeira administração de Gonzalo Sanchez 

de Lozada (1993-1997) representa o momento culminante 

da implementação do modelo neoliberal, com uma aposta 

ambiciosa em reformas que avançam da economia ao siste-

ma político. Conforme destaca Alfredo Camargo, seu pro-

grama Plan de Todos promovia 

a capitalização de empresas estatais, que encerraria 

o ciclo do Estado-empresário, herança econômica da 

Revolução de 1952; a descentralização administrativa 

e a ampliação da capilaridade do Estado, mediante 

a lei de Participação Popular; e, por fim, a Reforma 

Educativa (2006, p. 183).

Algumas das mudanças promovidas pelo governo têm 

incidência na inserção política e econômica das populações 

indígenas. A Lei de Participação Popular aumenta o núme-

ro de municípios e o repasse de recursos sob sua responsabi-

lidade direta. Além de “ampliar a capilaridade do Estado no 

meio rural – um dos seus objetivos imediatos –, a Lei abriu 

espaços para que lideranças indígenas assumissem, pela via 

eleitoral, o controle das suas comunidades, processo inicia-

do nas eleições de 1995” (Camargo, 2006, p. 186). A reforma 

constitucional de 1994 inclui o reconhecimento do caráter 

multiétnico e pluricultural do país e da propriedade comu-

nitária indígena, através da criação das Terras Comunitárias 

de Origem. A reforma educativa introduz questões como a 

interculturalidade e o bilinguismo, na perspectiva de pro-

mover um sistema educacional que contemple a diversida-

de étnica e cultural do país. Na sua formulação, teve papel 

fundamental o vice-presidente Victor Hugo Cárdenas, líder 

do Movimiento Revolucionario Tupac Katari de Liberación 

(MRTKL), e até esse momento o indígena a ocupar o cargo 

mais alto no Estado boliviano.
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No início dos anos 1970, especialmente durante o bre-

ve governo de Juan José Torres, emergem novas lideranças 

sindicais camponesas, que passam a ser conhecidas como 

kataristas, pela sua identificação com Tupac Katari, rebelde 

aimará que comandou o cerco à cidade de La Paz em 1780 

com um exército de 40 mil indígenas. De acordo com Hervé 

Do Alto, “a reforma agrária e o acesso à educação pública 

permitiram aos camponeses construir laços de sociabilida-

de no âmbito urbano, conservando, no entanto, o vínculo 

com seu mundo rural de origem”. Nesse contexto, surgem 

quadros capazes de

teorizar o sentimento de frustração gerado pela situação de 

“desclassamento” sofrida por seus membros e, através dos 

vínculos mantidos com o mundo rural, atuar neste como 

empresários de politização capazes de construir e difundir 

um discurso que outorgue coerência e um sentido político a 

esta experiência social (2007, p. 29)5.

O katarismo teve desdobramentos diversos na política 

boliviana, sendo referência de correntes de esquerda que 

adotaram a luta armada, como o Ejército Guerrillero Tupac 

Katari (EGTK), comandado por Felipe Quispe e no qual mili-

tou Álvaro García Linera, vice-presidente de Evo Morales, e 

mais moderadas, como o MRTKL de Victor Hugo Cárdenas.

Num momento ascendente da agenda liberalizante,  

Cárdenas percebe sua ida ao poder executivo como expres-

5 Referindo-se ao mesmo processo, Garcia Linera destaca a repercussão, a partir 

dos anos 1970, da ampliação do acesso à educação pública promovida pela Re-

volução de 1952, com a ação de uma intelectualidade aimará migrante. “Estes 

intelectuais, em círculos políticos autônomos ou em pequenas empresas culturais 

(futebol, os programas de rádio, palestras nas praças etc.), vão construindo, entre 

dirigentes de sindicatos agrários, redes de comunicação e de releitura da histó-

ria, a língua e a etnicidade que começam a disputar a legitimidade dos discursos 

campesinistas com os quais o Estado e a esquerda convocavam ao mundo indígena” 

(Monasterios e Stefanoni, 2007, p. 155). 
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são de novos tempos de abertura do sistema político bolivia-

no às maiorias indígenas historicamente excluídas. Em entre-

vista ao New York Times, destaca como sua responsabilidade 

mostrar que estamos abrindo um caminho para criar uma 

sociedade que pode ser chamada verdadeiramente de 

democrática. Isso faz parte de um despertar do movimento 

indígena. E é a expressão de algo normal, que os povos indí-

genas também devem ser capazes e autorizados a governar 

(Cárdenas apud Nash, 1993).

A fase ofensiva das reformas se encerra com a conclusão 

da primeira administração de Sánchez de Lozada, seu grande 

idealizador e promotor. O sucessor, Hugo Banzer (que falece 

de câncer em 2001, cujo mandato foi concluído pelo vice, 

Jorge Quiroga), enfrenta um contexto de forte mobilização 

popular, pautando sua ação pela resposta defensiva às crescen-

tes reações contra os efeitos sociais regressivos das reformas.

A lógica do modelo implementado tinha um compo-

nente estabilizador contra a hiperinflação, de reforma do 

Estado e austeridade fiscal, apontava para um perfil expor-

tador em que se destacam a soja e o gás, favorecia algumas 

regiões, como a de Santa Cruz6. Apesar do controle da infla-

ção e crescimento anual de 4% em meados dos anos 1990, 

há um forte retrocesso a partir de 1997, em que pesam as 

crises financeiras que atingem os países vizinhos (marcada-

mente Brasil e Argentina), dos quais o comércio exterior 

boliviano é fortemente dependente, e os efeitos nas comu-

nidades camponesas das políticas de erradicação da coca 

acordadas com Estados Unidos. Entre 1997 e 2002, o PIB 

per capita passa de 1.100 a 890 dólares (Crabtree, 2006).

6 Conforme dados da Cámara de Industria y Comercio (Cainco), atualmente San-

ta Cruz “origina 30% do PIB nacional, gera 62% das divisas do país, produz 50% 

das exportações e recebe 47,6% do investimento estrangeiro que chega a Bolívia” 

(Stefanoni, 2007, p. 42). 
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Sem cumprir satisfatoriamente as promessas de cres-

cimento, as políticas aplicadas contribuem para acentu-

ar a desigualdade social num país em que dois terços da 

população vive abaixo da linha da pobreza. De acordo com 

Crabtree, cálculos da Unidad de Análisis de Políticas Sociales 

y Económicas (Udape), entidade fortemente influente nas 

políticas sociais do governo boliviano, apontavam ser neces-

sário um crescimento anual sustentado de 7% para que 

o desempenho dos setores mais dinâmicos da economia 

contribui-se decisivamente para a diminuição da pobreza. 

Conforme mostra a Cepal, a tendência do coeficiente de 

Gini apresenta uma evolução negativa, de 0.538 em 1989, 

para 0.586 em 1999 e 0.614 em 2002 (2007, p. 79). Em ter-

mos geográficos, regiões como Santa Cruz, Tarija e Oruro 

aumentaram sua participação no PIB nacional, ao contrário 

de Cochabamba e La Paz.

Nesse contexto, processa-se um novo fenômeno mi- 

gratório interno que vai ter como protagonistas impor-

tantes os trabalhadores desempregados, especialmente 

das minas, que se dirigem para as cidades e para áreas 

de colonização agrícola. Pelos seus impactos políticos 

posteriores nos movimentos que estarão na vanguarda da 

ascensão das novas lideranças que convergem no governo 

de Evo Morales, cabe destacar dois exemplos emblemáti-

cos: no âmbito da migração para as cidades, o crescimen-

to de El Alto, situada a nordeste de La Paz, que obtém a 

categoria de cidade em 1988, passara de 95 mil habitantes 

em 1976 para mais de 800 mil em 2006; em termos da 

migração para áreas agrícolas, a expansão da economia 

da folha de coca na região do Chapare, no Departamento 

de Cochabamba, cuja população passa de 25 mil habitan-

tes no início da década de 1970 para mais de 187 mil no 

censo de 2001.

É nessa região que a família de Evo Morales se esta-

belece em 1980, passando a dedicar-se ao plantio da folha 
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de coca, e onde ele inicia suas atividades como sindicalis-

ta. O movimento cocaleiro destaca-se pela sua capacida-

de para combinar o combate às políticas de erradicação 

promovidas pelos governos boliviano e estadunidense7, 

pela invocação de valores culturais do mundo andino, e pela 

incorporação da experiência organizativa do sindicalis-

mo operário, do qual se origina boa parte dos seus mili-

tantes. Conforme destaca Hervé Do Alto (2007, p. 36), “os 

cocaleiros reformulam a clivagem nação/antinação, que 

estrutura a ideologia nacionalista revolucionária, adap-

tando-o ao seu próprio contexto especialmente ao fazer 

da coca um elemento próprio da cultura boliviana agre-

dida pelo imperialismo”.

A precarização do quadro econômico e social vai 

minando a credibilidade das reformas. Cabe destacar dois 

processos que conseguiram demarcar os limites ao avanço 

da agenda de liberalização, atingindo a privatização dos 

recursos naturais, um dos seus objetivos importantes. Em 

2000, o movimento contra a atribuição à empresa Bechtel 

do direito exclusivo de comercializar e distribuir o sistema 

de água de Cochabamba obriga o governo Banzer a can-

celar a concessão. Em 2003, um ano após o início do seu 

segundo mandato, Sanchez de Lozada, eleito com 22,46% 

dos votos, contra 20,94% de Evo Morales, propõe a expor-

tação de gás para México e Estados Unidos através do Chile. 

Desencadeia-se um levante popular que envolve greves, 

paralisação de estradas, manifestações, com apoio de orga-

nizações camponesas, da COB e partidos de esquerda, que 

se radicaliza frente à forte repressão lançada pelo presi-

dente, forçado a renunciar. As duas mobilizações contaram 

com a liderança dos sindicatos de camponeses plantadores 

de coca e das comunidades do El Alto, plasmadas por uma 

7 De acordo com dados apresentados por Vivian Urquidi (2007), a erradicação 

promoveu uma diminuição da população no Chapare de 70 mil famílias em mea-

dos dos anos 1990 para 40 mil em 2000.
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identidade indígena que passa a constituir-se como eixo 

central da política boliviana8.

Na Guerra do Gás, os movimentos populares recebem 

forte apoio do parlamento, que conta com a representa-

ção de partidos que expressam essa nova dinâmica socio-

política do país, com destaque para o Movimiento Indíge-

na Pachakuti (MIP), fundado em 2000, dirigido por Felipe 

Quispe Huanca, e o Movimiento al Socialismo (MAS), 

fundado em 1997, liderado por Evo Morales. Ambos os 

partidos obtiveram 28% dos votos nas eleições de 2002, 

elegendo “36 parlamentares, número que, somado ao dos 

deputados de militância indígena eleitos por outras agre-

miações, eleva a representação parlamentar indígena a 52 

(em total de 130 deputados e 27 senadores)” (Camargo, 

2006, p. 12).

Em todo esse processo, revelam-se duas grandes ten-

dências: 1) a falência das políticas econômicas aplicadas a 

partir de 1985; 2) a mudança no perfil dos movimentos 

sociais, em que a lógica classista que predominou até os 

anos 1980, com a liderança da COB e de forte presença no 

setor mineiro-exportador centrado no estanho, cede espaço 

para organizações camponesas que assumem uma identida-

de indígena.

Sánchez de Lozada é substituído pelo vice-presidente, 

Carlos Mesa, que não resiste às constantes pressões popula-

res cobrando um maior nacionalismo em relação às empre-

sas estrangeiras que exploram os recursos energéticos do 

país, e renuncia em junho de 2005. Seu cargo é exercido 

provisoriamente pelo presidente da Corte Suprema de Jus-

8 Conforme aponta Luis Tapia, “O elemento índio na Bolívia é algo plural, he-

terogêneo, que se reflete no oriente e no altiplano em formas próprias de or-

ganização e de governo que não foram eliminadas durante a Colônia nem na 

República e que hoje são o suporte organizativo da mobilização dos sindicatos 

agrários” (2005, p. 348). 
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tiça, Eduardo Rodríguez, até a pose de Evo Morales, eleito 

por ampla maioria de votos no mês de dezembro.

O governo de Evo Morales
No programa eleitoral do MAS se destacam três propos-

tas estreitamente vinculadas às lutas dos anos recentes: 

convocação de uma Assembleia Constituinte, nacionali-

zação dos hidrocarbonetos, defesa do cultivo e industria-

lização da coca. Transcorridos três anos de mandato, as 

principais medidas tomadas permitem estabelecer uma 

correlação entre a postura de Morales na oposição e no 

exercício do governo. 

Em julho de 2006, é eleita a Assembleia Constituinte, 

com mandato de um ano para redigir a nova carta. Embo-

ra contando com a maioria dos deputados, o governo não 

consegue atingir os dois terços requeridos para a aprova-

ção de mudanças sem negociar com outras forças políticas, 

o que levou o MAS a propor que as decisões fossem por 

maioria simples, gerando fortes disputas com a oposição, 

frente as quais acabou cedendo. No dia primeiro de maio, 

é decretada a nacionalização dos hidrocarbonetos, com o 

envio de tropas militares e funcionários da empresa esta-

tal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para 

ocupar as instalações petrolíferas e os postos de gasolina. 

O decreto passa a obrigar todas as empresas a se tornarem 

sócias da YPFB, que se torna proprietária de 51% das ações, 

e a renegociar os contratos sobre a distribuição dos lucros, 

aumentando a parcela que vai para o Estado. Apesar das 

reações iniciais negativas dos setores afetados, que incluem 

a brasileira Petrobras, consegue-se renegociar os contratos 

em condições favoráveis, com ganhos imediatos de arreca-

dação, que contribuem para um superávit fiscal de 6% em 

2006, após anos de déficits recorrentes. No que concerne à 

economia da coca, o governo iniciou gestões na Junta Inte-

ramericana de Fiscalização de Entorpecentes para obter a 
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despenalização do plantio da folha, dentro de uma estra-

tégia que busca ampliar a produção e exportar produtos 

industriais derivados desta, como farinha e medicamentos, 

para o qual prevê uma expansão das áreas de plantio de 12 

mil para 20 mil hectares. Em outubro de 2007, o presidente 

anuncia a criação do bônus Renta Dignidad, assinação vita-

lícia de 26 dólares mensais para todas as pessoas de mais de 

sessenta anos a ser financiado pelo recorte de 30% da ren-

da petroleira dos Departamentos produtores, gerando forte 

reação por parte dos governadores afetados. 

As medidas implementadas por Morales buscam gerar 

benefícios tangíveis e não conjunturais para os setores mais 

pobres da população, como forma de dar sustentabilidade à 

nova correlação de forças e reduzir os espaços para opções 

conservadoras que busquem retomar as trajetórias do pas-

sado. Esse quadro abre para as elites tradicionais duas pos-

sibilidades, a insistência na ruptura separatista presente nas 

propostas de autonomia dos Departamentos da chamada 

Meia Lua (Santa Cruz, Tarija, Pando e Beni), ou a busca de 

uma estratégia de convivência permanente baseada numa 

agenda que legitime o pluralismo, especialmente no âmbito 

do sistema econômico e do regime de propriedade.

Na perspectiva de analistas da esquerda críticos do 

MAS, a segunda possibilidade seria viável, dado que se trata 

de um governo que compartilha com os anteriores “o mes-

mo respeito pelas estruturas fundamentais do capitalismo” 

(Orellana Aillón, 2006, p. 46). De acordo com essa visão, 

estaríamos frente a um processo de modernização, com 

ampliação da cidadania e democratização do acesso ao Esta-

do, que passa a reconhecer os indígenas como tais, em que 

as lutas entre governo e oposição não seriam insolúveis, há 

espaço para um 

pacto social entre a antiga oligarquia, o imperialismo e 

uma nova burocracia estatal que [...] não romperia com o 
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regime de acumulação imperante, senão que daria oxigênio 

ao já existente, ao realizar certas reformas nacionalistas 

que redistribuam o excedente econômico proveniente 

dos hidrocarbonetos e consolidem a adesão das massas ao 

novo governo por um tempo mais longo do que os lapsos 

políticos que temos conhecido nos últimos anos (Orellana 

Aillón, 2006, p. 52).

Nessa linha de argumentação, os ímpetos transforma-

dores do MAS teriam destino similar aos do MNR na revo-

lução de 1952, ao conformar uma nova força cuja ascensão 

garante fôlego a uma futura restauração oligárquica. Certa-

mente não é essa a perspectiva com que o governo encara os 

desafios de operar seu programa de mudanças num quadro 

de governabilidade amparado na legalidade institucional. 

Ao discutir o significado da democracia comunitária, que 

estaria no horizonte da renovação constitucional apresen-

tada por Evo Morales, o vice-presidente Garcia Linera desta-

ca o desencontro histórico entre um Estado monocultural, 

fundado na etnia branca, a língua espanhola, a democracia 

liberal e o mercado capitalista, e uma sociedade multicultu-

ral de diferentes etnias e formas de organização política e 

econômica9. Para ele,

O Estado, como síntese, deveria ser uma institucionalidade 

capaz de articular, de compor uma engenharia política 

formada por uma presença proporcional das culturas 

e identidades linguísticas, além de umas instituições 

modernas e tradicionais, deliberativas, representativas, 

e assembleísticas na toma de decisões a escala geral, 

“nacional” (Garcia Linera, 2006a, pp. 81-82).

9 De acordo com os dados do Censo Nacional de 2001, 62% dos bolivianos maiores 

de idade identificam sua ascendência a povos indígenas e a língua materna de pou-

co mais de 40% da população é de um idioma indígena (Godio, 2006, p. 353-354).
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A ideia de síntese, como processo integrador da diversi-

dade, é componente essencial do “evismo”, termo utilizado 

por Garcia Linera para caracterizar uma estratégia de poder 

que se diferencia da esquerda tradicional, em que destaca 

cinco peculiaridades: 1) Na relação com a representação 

política no plano do Executivo e Legislativo, os movimentos 

sociais não operam “como base, senão como atores diretos 

que avançam da resistência para a expansão e controle de 

postos no Estado” (2006b, p. 26). 2) Em termos discursivos, 

articula um indianismo cultural de natureza ampla e flexível, 

que vai além da ascendência aimará do seu líder princi-

pal, que “pode abrir-se aos mestiços, aos brancos ou a quem 

seja, porém sob a premissa de organizar um novo projeto 

que tenha como base outra vez a nação” (2006b, p. 27). 3) 

Diferentemente do nacionalismo que deu origem aos movi-

mentos revolucionários do passado, centrados nas classes 

médias, especialmente seus setores ilustrados, “aqui a ideia 

de nação recai nos índios que vêm dos sindicatos agrários 

e camponeses” (2006b, p. 28). 4) Sua base econômica está 

nos recursos naturais sob controle do Estado, da “pequena 

produção, os microempresários, os artesãos, as comunida-

des, os camponeses” (2006b, p. 28). 5) Não segue a tradição 

das revoluções sociais que operaram rupturas estruturais 

no modo de produção e na organização estatal, mas apon-

ta para uma revolução política, cultural, descolonizadora, 

“que abre espaços de representação, modifica as estruturas 

de poder, modifica a composição das elites de poder e os 

direitos, e com isso, as instituições do Estado” (2006b, p. 31).

Sem descartar o socialismo como perspectiva estra-

tégica, Linera considera que as condições socioeconômi-

cas que vigoram no país comprometem sua viabilidade 

nas próximas décadas. Nesse sentido, aponta na direção 

de um novo modelo, que denomina capitalismo andino-

-amazônico, pautado pela “construção de um Estado for-

te, que regule a expansão da economia industrial, extraia 
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seus excedentes e os transfira ao âmbito comunitário para 

potenciar formas de auto-organização e de desenvolvimen-

to mercantil propriamente andino e amazônico” (Garcia 

Linera, 2006c). Em entrevista a Maristella Svampa e Pablo 

Stefanoni, aponta os avanços registrados na ampliação da 

presença do Estado na economia a partir da posse do 

governo, que passa de “6 ou 7% do Produto Interno Bruto 

[...] a 19%. Nosso objetivo é chegar a 30%” (Linera apud 

Svampa e Stefanoni, 2007, p. 149).

Entre as razões que dificultam na atualidade o caminho 

ao socialismo, destaca duas: 

Por um lado existe um proletariado minoritário 

demograficamente e inexistente politicamente; e não 

se constrói socialismo sem proletariado. Segundo: o 

potencial comunitarista agrário e urbano está muito 

debilitado. [...] O potencial comunitário que vislumbraria 

a possibilidade de um regime comunitarista socialista 

passa, em todo caso, por potenciar as pequenas redes 

comunitaristas que ainda sobrevivem e enriquecê-las. Isto 

permitiria, vinte ou trinta anos, poder pensar numa utopia 

socialista (Garcia Linera, 2006c). 

 

Apesar de reconhecer o significado histórico das 

mudanças propostas pelo governo de Evo Morales, especial-

mente seu projeto de Estado-multicultural e multinacional, 

Anibal Quijano receia das possibilidades de convívio per-

manente entre formas diferentes de administrar o capital 

ou conceber a riqueza e os recursos naturais no âmbito do 

capitalismo andino-amazônico: “Pode a redistribuição mul-

ticultural e/ou multinacional do controle do Estado ocor-

rer separadamente da redistribuição do controle do traba-

lho, dos seus recursos e dos seus produtos, e sem mudan-

ças igualmente profundas nos outros âmbitos básicos do 

padrão de poder?” (Quijano, 2006, p. 18).
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Na perspectiva do governo, a Assembleia Constituinte 

é o fórum em que se processa a formulação do novo Esta-

do, a partir de negociações com a oposição em torno das 

pautas de integração dos vários mundos que compõem a 

diversidade nacional. No entanto, como analisaremos na 

próxima seção, as tendências que predominam ao longo 

da Constituinte colocam em relevo os receios expressos 

por Quijano.

O processo constituinte e a escalada de conflitos
Após diversas postergações e impasses, dado o boicote 

dos congressistas da oposição, apoiados por seis dos nove 

governadores departamentais, incluindo os quatro da Meia 

Lua, Cochabamba e La Paz, a nova Constituição é aprovada 

em duas votações. Em 9 de dezembro de 2007, é subme-

tido o texto completo sem destaques e, em 3 de fevereiro 

de 2008, são votados os artigos separadamente, recebendo 

maioria favorável de dois terços dos constituintes presentes 

na votação, já que o principal partido oposicionista, Poder  

Democrático y Social (Podemos), que detém maioria no 

Senado, não participou em nenhum dos processos.

Para entrar em vigor, a carta passou por referendo em 

25 de janeiro de 2009, após acordo entre o governo e a 

oposição que, além das discordâncias de conteúdo, ques-

tionava a legalidade do texto aprovado sem a sua presen-

ça. No plano legal, o principal argumento era que a regra 

vigente determinava que a aprovação devesse contar com 

o mínimo de dois terços do total dos congressistas, altera-

da pelos que participaram na seção; no plano do conteú-

do, os alvos principais eram a reeleição presidencial, as 

autonomias indígenas e a reforma agrária, temas que tra-

taremos na próxima seção. Como resultado, o Podemos e 

os governadores dos departamentos de Santa Cruz, Tarija, 

Beni, Pando e Chuquisaca iniciaram um movimento de 

desobediência civil.
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Consciente das dificuldades, em janeiro de 2008 o pre-

sidente propõe aos governadores o inicio de negociações 

na perspectiva de gerar um acordo nacional que dê saídas 

institucionais para a crise política. Entre os temas da agen-

da colocados em debate destacam-se a unidade nacional, 

a democracia, a legalidade, a estatização da economia, as 

autonomias departamentais, o bônus Renta Dignidad, o 

respeito à propriedade privada e a iniciativa do Executi-

vo de realizar um referendo revocatório que inclua, além  

do mandato presidencial, o dos nove governadores. 

Essa última proposta é anunciada pelo governo como 

saída democrática capaz de reiniciar, com nova legitimida-

de, as relações entre as partes em conflito. Realizado em 

agosto, o mandato do presidente recebe a aprovação de 

mais de 67% do eleitorado. Por outro lado, os governado-

res opositores obtêm resultados favoráveis em Santa Cruz, 

Beni, Tarija e Pando, perdendo em Cochabamba e La Paz.

O novo quadro não altera a situação de conflito, ao 

contrário, os governos da oposição partem para o confron-

to, adotando iniciativas separatistas de caráter unilateral. 

Como parte desse processo, adquire crescente visibilidade 

a controversa postura da embaixada estadunidense, com 

ostensiva intervenção em assuntos internos do Estado boli-

viano, que compromete as relações entre os dois países.

Em junho de 2008, a atuação da United States Agency 

for International Development (Usaid) foi seriamente ques-

tionada por movimentos sociais na região do Chapare, que 

decidiram em assembleia expulsar seus funcionários, sob 

a acusação de promover ações contra o governo de Evo 

Morales, que saudou a decisão do movimento. Entre as 

denúncias, destaca-se o apoio à organização separatista de 

Santa Cruz, Unión Juvenil Cruceñista, espionagem e asses-

soria aos governos de oposição (Ochoa, 2008).

As tensões diplomáticas entre Bolívia e Estados Unidos 

atingiram um ponto crítico com a expulsão do embaixador 
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Philip Goldberg em setembro de 2008, acusado pelo pre-

sidente boliviano de liderar o processo separatista promo-

vido pelos governos de Santa Cruz, Pando, Beni e Tarija, 

que organizam referendos a revelia do Executivo. Sua curta 

estância no país, iniciada em agosto de 2006, esteve marca-

da por diversos incidentes que colocaram sob suspeita os 

objetivos estadunidenses. 

Em agosto de 2007, o ministro da Presidência, Juan 

Ramon Quintana, denunciou o envio de ajuda por parte 

da Usaid para setores oposicionistas, sob a justificativa de 

apoiar programas destinados a “restabelecer a democracia 

no país”, conforme documentos da agência por ele cita-

dos (Reuters, 2007). Em fevereiro de 2008, são divulgadas 

pela imprensa revelações de cidadãos estadunidenses sobre 

duas tentativas da embaixada na Bolívia de envolvê-los em 

ações de espionagem: em julho de 2007, um grupo de trin-

ta voluntários dos Corpos de Paz recebeu orientação do 

funcionário de segurança da embaixada, Vincent Cooper, 

para que observassem e relatassem as atividades de cubanos 

e venezuelanos que encontrassem durante sua estada no 

país; em novembro, o mesmo funcionário fez solicitação 

similar a bolsista da Fundação Fulbright. Essas revelações 

levaram o presidente a declarar Cooper persona non grata. A 

embaixada reconheceu o incidente e informou que ele não 

retornaria à Bolívia (Friedman-Rudovsky e Ross, 2008). O 

ponto de ruptura foi provocado pela reunião de Goldberg 

com o governador de Santa Cruz, Rubén Costas, em agosto 

de 2008, que coincidiu com o processo de radicalização da 

atuação oposicionista, fortemente personificada na figura 

desse dirigente, que dias antes tinha proferido um discur-

so fortemente ofensivo contra Evo Morales, e culminou na 

expulsão do diplomata10.

10 Em conferência de imprensa, ao agradecer o apoio internacional recebido para 

enfrentar a crise com a oposição, Evo Morales se referiu ao discurso de Costas e ao 

11065-LN83_meio_af4.indd   206 8/19/11   10:14 AM



Luis Fernando Ayerbe

207

Lua Nova, São Paulo, 83: 179-216, 2011

A escalada de confrontos violentos em setembro, com 

crescente número de vítimas fatais no Departamento de 

Pando, declarado sob estado de sítio, leva a então presiden-

te chilena Michelle Bachelet a convocar reunião de emer-

gência da União das Nações Sul-americanas (Unasul), em 

que os chefes de Estado manifestam seu apoio a Evo Morales 

e chamam ao fim das hostilidades contra um presidente 

democraticamente eleito.

Em outubro se inicia o processo de negociações entre 

governo e oposição, que conta com a participação, como 

testemunhas, de representantes da OEA, da Igreja Cató-

lica, da Unasul, da ONU e da União Europeia. Com o 

aval do Congresso nacional, chega-se a um acordo para a 

realização do referendo em 25 de janeiro de 2009. Em 

duas votações separadas, submete-se à consulta a defini-

ção do tamanho máximo da propriedade da terra, entre 

as opções de 5 mil ou 10 mil hectares, em que a primeira 

recebe 80% dos votos, e um novo texto constitucional em 

que são reformulados cem artigos, aprovado por 61% dos 

votantes. O presidente Evo Morales ganha legitimidade, 

com manifestações favoráveis que incluem o governo de 

Barack Obama, expressas pelo porta-voz do Departamento 

de Estado, Robert Wood, que parabenizou o povo bolivia-

no pelo referendo, sinalizando para a melhoria das rela-

ções bilaterais.

No quadro 1, são apresentados, de forma comparativa, 

artigos selecionados do texto original e do que foi a votação 

no referendo.

posterior encontro com Goldberg: “O [caso] do embaixador de Estados Unidos 

é muito grave. Se reuniu de maneira reservada com um prefeito que me trata de 

animal, de mono, de macaco, de incapaz e de excelentíssimo assassino” (Morales 

apud Diário CoLatino, 2008).

11065-LN83_meio_af4.indd   207 8/19/11   10:14 AM



Crise de hegemonia e emergência de novos atores na Bolívia: o governo de Evo Morales

208

Lua Nova, São Paulo, 83: 179-216, 2011

Quadro 1
 Mudanças na Constituição acordadas entre governo e oposição

Texto aprovado pela  

Assembleia Constituinte

Texto modificado e  

aprovado no referendo

Artigo 3. O povo boliviano está conformado 
pela totalidade das bolivianas e dos 

bolivianos pertencentes às áreas urbanas, 
de diferentes classes sociais, às nações e 

povos indígenas originários camponeses, e às 
comunidades interculturais e afro-bolivianas.

Artigo 3. A nação boliviana está conformada 
pela totalidade das bolivianas e dos 

bolivianos, as nações e povos indígenas 
originários camponeses, e as comunidades 

interculturais e afro-bolivianas que em 
conjunto constituem o povo boliviano.

Artigo 7. A soberania reside no povo 
boliviano e se exerce de forma direta; 

é inalienável, intocável, indivisível, 
imprescritível e indelegável, e dela emanam 
as funções e atribuições do poder público.

Artigo 7. A soberania reside no povo 
boliviano, se exerce de forma direta e 

delegada. Dela emanam, por delegação, as 
funções e atribuições dos órgãos do poder 

público; é inalienável e imprescritível.

Artigo 30. Seção 17. (Estabelece o direito) 
À gestão territorial indígena autônoma, 
e ao uso e aproveitamento exclusivo dos 

recursos naturais renováveis existentes em 
seu território. 

Artigo 30. Seção 17. (Estabelece o direito) 
À gestão territorial indígena autônoma, 
e ao uso e aproveitamento exclusivo dos 
recursos naturais renováveis existentes 

em seu território sem prejuízo dos direitos 
legitimamente adquiridos por terceiros.

Artigo 45. Todas as bolivianas e os bolivianos 
têm direito à seguridade social com caráter 

gratuito. 

Artigo 45. Todas as bolivianas e os bolivianos 
têm direito à seguridade social. 

Artigo 57. A expropriação se imporá por 
causa de necessidade ou utilidade pública, 
ou quando a propriedade não cumpra uma 

função social, qualificada conforme com a lei 
e prévia indenização justa.

Artigo 57. A expropriação se imporá por 
causa de necessidade ou utilidade pública, 

qualificada conforme com a lei e prévia 
indenização justa. A propriedade imobiliária 

urbana não está sujeita a reversão.
Artigo 93. Seção 3. A educação superior 
está conformada pelas universidades, as 

escolas superiores de formação docente, e os 
institutos técnicos, tecnológicos e artísticos. 

Artigo 93. Seção 3. A educação superior 
está conformada pelas universidades, as 

escolas superiores de formação docente, e os 
institutos técnicos, tecnológicos e artísticos, 

fiscais e privados.
Artigo 273. O regime autonômico implica 
a eleição direta das suas autoridades pelas 

cidadãs e os cidadãos, e as faculdades 
legislativas normativo-administrativa, 

fiscalizadora, executiva e técnica, exercidas 
pelas entidades autônomas no âmbito da sua 

jurisdição e competências exclusivas.

Artigo 273. A autonomia implica a eleição 
direta das suas autoridades pelas cidadãs e os 
cidadãos, a administração dos seus recursos 

econômicos, e o exercício das faculdades 
legislativa, regulamentária, fiscalizadora e 
executiva, pelos seus órgãos de governo 
autônomo no âmbito da sua jurisdição e 

competências e atribuições.

Artigo 310. Seção 2. Administrar os serviços 
públicos, diretamente ou por meio de 

empresas público-comunitárias.

Artigo 310. Seção 2. Administrar os 
serviços básicos de água potável e esgoto 

diretamente ou por meio de empresas públicas, 
comunitárias, cooperativas ou empresas mistas.
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Artigo 351. Seção 1. O Estado, a través de 
entidades públicas, sociais ou comunitárias, 

assumirá o controle e a direção sobre a 
prospecção e exploração, industrialização, 
transporte e comercialização dos recursos 

naturais. 
Seção 2. O Estado poderá subscrever 
contratos de associação de economia 

mista com pessoas jurídicas, bolivianas ou 
estrangeiras, para o aproveitamento dos 

recursos naturais. Devendo se assegurar o 
reinvestimento das utilidades econômicas 

no país.
Seção 3. A gestão e administração dos 

recursos naturais se realizarão garantindo o 
controle e a participação social na tomada 

de decisões. Na gestão e administração 
poderão estabelecer-se entidades mistas, com 

representação estatal e da sociedade, e se 
precaverá o bem-estar coletivo.

Artigo 351. Seção 1. O Estado, assumirá 
o controle e a direção sobre a prospecção, 

exploração, industrialização, transporte 
e comercialização dos recursos naturais 

estratégicos a través de entidades públicas, 
cooperativas ou comunitárias, as que poderão 

por sua vez contratar empresas privadas e 
constituir empresas mistas. 

Seção 2. O Estado poderá subscrever 
contratos de associação com pessoas 

jurídicas, bolivianas ou estrangeiras, para 
o aproveitamento dos recursos naturais. 

Devendo assegurar-se o reinvestimento das 
utilidades econômicas no país.

Seção 3. A gestão e administração dos recursos 
naturais se realizará garantindo o controle 

e a participação social no desenho das 
políticas setoriais. Na gestão e administração 
poderão estabelecer-se entidades mistas, com 

representação estatal e da sociedade, e se 
precaverá o bem-estar coletivo.

Artigo 394. Seção 1. A propriedade agrária 
individual classifica-se em pequena e 

empresarial, em função da superfície, da 
produção e os critérios de desenvolvimento. 

Suas extensões máximas e mínimas, 
características e formas de conversão serão 

regulamentadas por lei. 
Seção 2. A pequena propriedade é indivisível, 
constitui patrimônio familiar intocável, e não 

está sujeita ao pagamento de impostos à 
propriedade agrária. A indivisibilidade não 
afeta o direito à sucessão hereditária nas 

condições estabelecidas por lei. 
Seção 3. O Estado reconhece, protege e 
garante a propriedade comunitária ou 

coletiva, que compreende o território indígena 
originário camponês, as comunidades 

interculturais originárias e das comunidades 
camponesas. A propriedade coletiva se 

declara indivisível, imprescritível, intocável, 
inalienável e irreversível e não está sujeita 
ao pagamento de impostos à propriedade 

agrária. As comunidades poderão ser tituladas 
reconhecendo a complementaridade entre 

direitos coletivos e individuais respeitando a 
unidade territorial com identidade.

Seção única. A propriedade agrária 
individual classifica-se em pequena, mediana 

e empresarial, em função da superfície, da 
produção e dos critérios de desenvolvimento. 

Suas extensões máximas e mínimas, 
características e formas de conversão 

serão regulamentadas por lei. Garantem-
se os direitos legalmente adquiridos por 
proprietários particulares cujos prédios 
se encontrem localizados ao interior de 

territórios indígena originário camponeses.

Fonte: Repac (2009).
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Um Estado Plurinacional

se chegamos aonde chegamos como presidente, ministros, 

parlamentares que vêm fundamentalmente dos povos 

indígenas originários, queremos lhes dizer, não viemos 

com a vingança, chegamos aqui para a esperança do povo 

boliviano” (Morales, 2006, p. 104).

No seu artigo 1, a Constituição boliviana propõe uma 

nova forma de Estado, buscando expressar a diversidade 

nacional:

Bolívia se constitui num Estado Unitário Social de Direito 

Plurinacional Comunitário, livre, independente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado e com 

autonomias. Bolívia funda-se na pluralidade e o pluralismo 

político, econômico, jurídico, cultural e linguístico, dentro 

do processo integrador do país (NCPE, 2009, p. 13).

No plano do poder executivo, instaura-se a reeleição 

do presidente. No que diz respeito à organização territorial, 

é instituída uma divisão entre departamentos, províncias, 

municípios e territórios indígenas originários camponeses, 

com autonomias de escolha de autoridades e administração.

De acordo com a Constituição, considera-se “nação 

e povo indígena originário camponês a toda coletividade 

humana que compartilhe identidade cultural, idioma, tra-

dição histórica, instituições, territorialidade e cosmovisão, 

cuja existência é anterior à invasão colonial espanhola” 

(NCPE, 2009, p. 22). Adota-se aqui uma perspectiva cultu-

ralista em que o indígena não se define por essencialismos 

de raça ou pertencimento às etnias predominantes, espe-

cialmente a aimará e quéchua, mas por identidades cons-

truídas, sem limites preestabelecidos em termos inclusivos. 

A dimensão nacional é reforçada nas alterações do artigo 

11065-LN83_meio_af4.indd   210 8/19/11   10:14 AM



Luis Fernando Ayerbe

211

Lua Nova, São Paulo, 83: 179-216, 2011

3, conforme expostas no quadro 1, em que a categoria povo 

passa a ser subordinada à de nação e a referência explícita a 

classes sociais é eliminada.

Como vimos, o tema das autonomias nos territórios 

indígenas originários camponeses é um dos grandes gera-

dores de impasses com os governadores da oposição na 

aprovação do texto original da Constituição, que percebe-

ram a incorporação de novas jurisdições à estrutura interna 

dos departamentos como limitações ao seu poder. A diver-

sidade de concepções sobre a propriedade, a utilização da 

terra e seus recursos, num regime que estabelece instâncias 

superpostas na capacidade de legislar e administrar a justiça 

abre possibilidades de geração de conflitos entre poderes 

legítimos, já que os mesmos direitos de usufruto poderão 

ser reivindicados pelas diversas partes.

O quadro 1 apresenta algumas das mudanças nego-

ciadas nos temas das autonomias territoriais indígenas, 

as formas de propriedade e os alcances das reformas que 

impliquem na sua reestruturação. No artigo 7, estabele-

ce-se uma alteração na caracterização da soberania, no 

qual o exercício direto, presente na tradição indígena e 

que vigora nas comunidades, ao qual se atribuía o caráter 

indelegável, passa a incorporar a forma delegada da tra-

dição republicana. No artigo 30, sobre o uso dos recursos 

naturais não renováveis, é feito um acréscimo que garante 

direitos já adquiridos de terceiros. No artigo 273, elimina-

-se a exclusividade na jurisdição e competências das enti-

dades autônomas. No caso da reforma agrária, o artigo 394 

garante “os direitos legalmente adquiridos por proprietá-

rios particulares cujos prédios se encontrem localizados no 

interior de territórios indígenas originários camponeses”, 

modificação que, além de limitar a autonomia, elimina o 

efeito retroativo da redistribuição de terras, preservando as 

grandes propriedades existentes. O direito adquirido é tam-

bém aplicado aos imóveis urbanos, conforme o artigo 57. 

11065-LN83_meio_af4.indd   211 8/19/11   10:14 AM



Crise de hegemonia e emergência de novos atores na Bolívia: o governo de Evo Morales

212

Lua Nova, São Paulo, 83: 179-216, 2011

No âmbito da estrutura econômica, define-se um modelo 

de caráter plural, em que convivem, com igualdade jurí-

dica perante a lei, formas de organização comunitária, 

estatal, cooperativa, mista e privada. Em outros artigos, as 

mudanças acordadas ampliam a presença dos setores coo-

perativo, misto e privado, seja no âmbito da educação (artigo 

93), administração dos serviços públicos e organização eco-

nômica do Estado (artigos 310 e 351), e eliminam a exclu-

sividade do serviço gratuito (artigo 45).

Retomando as análises conflitantes sobre o perfil do 

governo de Evo Morales, pode-se afirmar que a perspecti-

va oficial pauta-se por uma abordagem multiculturalista, 

sustentada no respeito à autonomia e à pluralidade dos 

modos de vida que compõem a nacionalidade boliviana. A 

partir desse contexto mais amplo, são delimitados espaços 

de mudança nas relações de propriedade, na perspectiva de 

um capitalismo que reconheça e legitime diversas formas 

de apropriação da riqueza. 

Certamente, a estratégia evista se afasta da lógica da 

revolução social ancorada na luta de classes, mas isso não 

significa que estejamos frente a uma versão atualizada da 

restauração oligárquica pós-1952, em que o MAS protago-

nizaria papel similar ao do MNR. O processo de conflitos 

e acordos que levou à aprovação da Carta Constitucional 

mostra a difícil arquitetura de um novo Estado que contem-

ple, num regime de democracia representativa, a convivên-

cia de diversidades nem sempre reconciliáveis.

Em termos conjunturais, a Constituição referendada 

expressa uma determinada correlação de forças, em ter-

mos estruturais, estabelece os marcos legais de um proces-

so de mudanças de longo alcance. A estratégia multicultu-

ralista do evismo, legitimada em dois referendos por mais 

de 60% dos votantes, se enraíza na mentalidade de uma 

população majoritariamente pobre, que reivindica a india-

nidade e vislumbra espaços indeterminados de ampliação 
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do seu poder, levando ao recuo das alternativas golpistas 

de uma minoria economicamente dominante, mas cujos 

recursos políticos estão em retração. Como vimos, o radi-

calismo da oposição tem encontrado limites não apenas 

na reação dos setores de apoio ao governo, mas dos países 

vizinhos e organizações internacionais em favor do respei-

to à legalidade institucional, influenciando decisivamente 

na construção de acordos que viabilizem a governabilida-

de. Dentro desse quadro, o direcionamento das mudanças 

tende a acompanhar a interação entre as ações do governo 

e as expectativas e reivindicações dos setores populares, 

partidos e movimentos sociais.

Num cenário consolidado de estabilidade institucional, 

criam-se condições estruturais de viabilidade para o mode-

lo de desenvolvimento proposto pelo governo: um “Esta-

do Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário  

que expresse jurídica e politicamente as relações sociais 

do “capitalismo andino-amazônico”. Num cenário externo 

que, diferentemente de contextos anteriores, desencoraja 

processos de reação desestabilizadora, recai nas lideranças 

do processo de transformação o peso da responsabilidade 

sobre os resultados. Déficits de gestão, perda de confian-

ça da população nas autoridades, descontentamento social, 

divisões na base de apoio do governo, com seu consequen-

te enfraquecimento, poderão abrir espaço para investidas 

conservadoras contra a falência do Estado, da ordem e do 

império da lei. Como sabemos, situações dessa natureza não 

são incomuns na história boliviana.
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FREYRE, DAMATTA E O LUGAR DA NATUREZA NA 

“SINGULARIDADE BRASILEIRA”*

Sergio B. F. Tavolaro

Este artigo pretende abordar alguns aspectos que perfa-

zem uma certa tese (ou ideia-força) que, a meu ver, atravessa 

parte expressiva de nosso pensamento social, entrecortan-

do autores, perspectivas e, no limite, “famílias intelectuais” 

(Brandão, 2007) as mais diversas1: a tese da “singularidade 

brasileira”. Visitarei essa ideia-força por meio da considera-

ção crítica de uma questão que habita as reflexões de uma 

“linhagem” do pensamento social brasileiro – aquela que, no 

meu entendimento, tem Gilberto Freyre como uma de suas 

figuras-chave. São muitos os temas que têm atraído atenção 

1 Gildo Marçal Brandão entende serem famílias intelectuais “‘estilos’ determinados, 

formas de pensar extraordinariamente persistentes no tempo, modos intelectuais 

de se relacionar com a realidade que subsumem até mesmo os mais lídimos pro-

dutos da ciência institucionalizada, estabelecendo problemáticas e continuidades” 

(Brandão, 2007, p. 29). Conforme salientei há pouco, entendo que a “tese da sin-

gularidade brasileira” entrecorta famílias intelectuais diversas no seio do pensa-

mento social brasileiro, a despeito de suas irredutíveis especificidades.

* Uma primeira versão deste artigo foi apresentada no 34º Encontro Anual da 

Anpocs (Caxambu-MG, 2010). Beneficiei-me sobremaneira de considerações crí-

ticas que lhe foram dirigidas. Quero agradecer primeiramente Milton Lahuerta e 

Eurico Cursino dos Santos, por acolherem a proposta. Um agradecimento espe-

cial a Elide Rugai Bastos pelos valiosos comentários e críticas. Procurei contemplar 

muitas das sugestões e críticas a minha proposta interpretativa.
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a esta “família” tão fundamental de nosso pensamento. Meu 

interesse, porém, recai sobre um problema bastante específi-

co, ofuscado diante de outras questões e interesses de inves-

tigação: a controversa relação entre a natureza (ou meio físico, 

por assim dizer), de um lado, e a experiência da sociabilidade 
moderna no Brasil, de outro. 

Herdeiro orgulhoso e confesso de Franz Boas, a predi-

leção de Freyre pela dimensão cultural como âncora expli-

cativa da peculiar civilização que, segundo ele, se constituiu 

nos trópicos americanos, é fato inegável (Freyre, 2000a; 

Davidoff, 1982; Velho, 2001; Bastos, 2006; Thomaz, 2001; 

Motta, 2009). Contudo, não deveriam passar despercebidas 

as muitas ocasiões em que nosso autor enfatizou o peso do 

peculiar ambiente físico/natural encontrado pelos coloni-

zadores portugueses na definição do que viria a ser a socie-

dade brasileira (Santos, 2008; Araújo, 1994; Carneiro, 2008; 

Cardoso, 2010). Apenas a título de ilustração, ao falar das 

“raças que entraram na composição da gente brasileira” 

numa obra tão central quanto Sobrados e mucambos, Freyre 

diz-nos que tomaram “com o tempo essas raças, cores regio-

nais diversas, conforme as condições físicas da terra, de solo e de 
configuração de paisagem ou de clima e não apenas as culturais, 

de meio social” (Freyre, 2000c, p. 385; grifos meus).  

Ora, longe de relíquia de um passado remoto, essa 

curiosa articulação entre, de um lado, olhar sociológico/

antropológico e, de outro, considerações a respeito de um 

supostamente peculiar ambiente natural – em vista da explica-

ção de um dado padrão de sociabilidade anunciado como 

“tipicamente brasileiro” – deixou seu legado em nosso pen-

samento social. Explico-me: entendo haver indícios con-

sistentes de que alguns empreendimentos interpretativos 

de Roberto DaMatta nutrem essa mesma articulação em 

esforços de compreensão e explicação desta configuração 

societal que, também neste caso, é vislumbrada como nota-

velmente singular. 
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Na problematização que farei a seguir, interessa-me o 

fato de Jessé Souza (2000) ter sugerido que Gilberto Freyre 

representa uma saída em potencial a certas armadilhas 

interpretativas embutidas na perspectiva por ele denomi-

nada de sociologia da inautenticidade 2. Para Souza, são três 

os autores que representam de maneira fiel tal abordagem: 

Sergio Buarque de Holanda, Raymundo Faoro e Roberto 

DaMatta. Gilberto Freyre é apontado como um intérprete 

que, a despeito de comumente considerado alinhado a essa 

“família”, poderia proporcionar elementos para uma leitura 

alternativa da pretensa “singularidade brasileira”.

Almejo, nas páginas que se seguem, explorar um argu-

mento diverso do defendido por Jessé Souza. Ainda que 

reconheça a existência de diferenças entre Freyre e DaMatta, 

considero que seus olhares a respeito da sociedade brasilei-

ra guardam parentesco expressivo, além de convergirem em 

direções notavelmente similares. Defendo a existência de 

um parentesco epistemológico entre Freyre e DaMatta que 

se revela nas maneiras como vislumbram os principais pila-

res da sociabilidade do Brasil contemporâneo e delineiam 

a aclamada particularidade dessa sociedade em contraste 

com outros cenários. De forma mais específica, minha ten-

tativa de aproximação das reflexões de um e outro tem a 

seguinte orientação: pretendo investigar a maneira como a 

natureza (o meio físico) é operacionalizada em seus empreen-

dimentos interpretativos a respeito da experiência societal 

brasileira, a meu ver concebida por ambos como uma espé-

cie de “desvio” das sociedades modernas centrais.

2 Obviamente, essa terminologia empregada por Jessé Souza (2000) nos remete às 

discussões de Guerreiro Ramos presentes já em Introdução crítica à sociologia brasilei-
ra (1957), mas aprofundadas em O problema nacional do Brasil (1960), em A redução 
sociológica (1996) e outros trabalhos. Apenas a título de menção, Ramos sustentava 

que “a análise sociológica da sociedade brasileira, enquanto objetiva, conclui por 

sua inautenticidade, o que consiste em pautar-se o país econômica, política, social 

e culturalmente, por normas que não permitem a atualização de suas possibilida-

des e que vigoram à custa de contínuo déficit de seu ser” (Ramos, 1960, p. 96).
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Os objetivos do artigo são principalmente dois3. 1) 

Investigar como é que imagens a respeito da experiência 
societal brasileira, de um lado, e projeções acerca de nos-

so ambiente natural (meio físico), de outro, entrelaçam-se no 

pensamento desses dois importantes representantes dessa 

“família intelectual”4. 2) Refletir sobre os desdobramentos 

interpretativos desses entrelaçamentos nos diagnósticos 

traçados a respeito da experiência da modernidade no Bra-

sil contemporâneo5. Minhas hipóteses de trabalho são as 

seguintes. 1) Em importantes análises de Freyre e DaMatta, 

a natureza (o meio físico) não se apresenta como um pano 

de fundo neutro, opaco e sem importância, sobre o qual se 

encenam as relações sociais, estas sim vistas como singulares; 

ao contrário disso, as imagens que projetam a respeito da 

relação sociedade/natureza no Brasil convergem para refor-
çar a ideia da singularidade brasileira em contraste com o 

“centro dinâmico da modernidade”. Nesse exato sentido, a 

aclamada peculiaridade dessa relação é assumida seja como 

uma das provas de nossa singularidade, seja, no limite extre-

mo, como uma de suas ancoragens fundamentais. 2) Já con-

forme minha segunda hipótese, as chaves para se entender 

o papel de reforço que as imagens projetadas por Freyre e 

DaMatta a respeito da relação sociedade brasileira/nature-

za exercem sobre seus diagnósticos acerca da “singularida-

3 Saliento querer aqui aprofundar ideias lançadas mas não plenamente desenvol-

vidas em Tavolaro (2008).
4 Entendo que essa escolha não é aleatória ou arbitrária. Em primeiro lugar, ao 

menos algumas das principais concepções a respeito da experiência da moder-

nidade no Brasil projetadas pela perspectiva em questão acham-se difusas no uni-

verso das ciências sociais brasileiras, entrincheiradas, por assim dizer, em outras 

“famílias intelectuais”. Além disso, a opção por Freyre e DaMatta deve-se ao fato 

de enquanto o primeiro, a meu ver, representar um dos pilares fundadores da 

perspectiva interpretativa aqui investigada, a produção do segundo autor indica 

a capacidade dessa “família intelectual” para se renovar e manter-se solidamente 

ancorada no cenário intelectual brasileiro.
5 Reconheço que esse diagnóstico tem certas implicações políticas importantes, 

merecedoras de reflexão. Mas isso abre uma nova e diferente porta que demanda-

ria um outro artigo.
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de societal brasileira” encontram-se nos suportes conceitu-

ais por meio dos quais esses autores concebem o padrão de 

sociabilidade característico da modernidade. Explico-me: 

entendo que suas “formas de pensar”, no sentido talvez alu-

dido por Brandão (2007), ancoram-se num mesmo territó-

rio epistemológico sobre o qual descansa um certo retrato 

do padrão de sociabilidade moderno apoiado em quatro 

principais pilares. São eles: a) Diferenciação social; b) Racio-

nalização societal; c) Disjunção entre domínios públicos e 

âmbitos privados; d) Separação entre sociedade e mundo 

natural. Conforme esse imaginário sociológico, a maior 

proximidade desse retrato é incondicionalmente tida como 

sinal de plenitude da experiência moderna. A partir desses 

elementos, tende-se, desde pronto, a assumir como um fato 

consumado (a ser a posteriori explicado e interpretado) que 

a experiência da modernidade no Brasil é um caso marcada-

mente distinto do observado no chamado “centro dinâmico 

da modernidade”. Daí porque, de maneira mais ou menos 

explícita, essa “família intelectual” inevitavelmente vislum-

bra o Brasil contemporâneo como um caso singular. 

Vale dizer, endosso a interpretação de Elide R. Bastos 

(2006, p. 11), para quem a “articulação entre patriarcalis-

mo, interpenetração de etnias/cultura e trópico constitui-se 

na unidade explicativa do pensamento freyreano”. Também 

concordo com a autora que ainda que esses “três marcos 

definidores da formação nacional” apareçam correlaciona-

dos, cabe ao patriarcalismo lugar de destaque, “como elemen-

to de encontro dos outros dois” (Bastos, 2006, p. 81). A bem 

da verdade, não vejo incompatibilidade entre essa “unidade 

explicativa” e a maneira como, a meu ver, Freyre forja cer-

tas imagens a respeito da relação sociedade brasileira/natu-

reza para reforçar a tese de nossa “singularidade societal”. 

Conforme Elide R. Bastos observa, a temática privilegiada 

de Gilberto Freyre é justamente “a transição ao moderno 

com dois elementos presentes no processo: a decadência 
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e a sobrevivência” (2006, p. 175). Daí sua preocupação em 

refletir “sobre as perdas e a sobrevivência do tradicional face 

ao moderno” (Bastos, 2006, p. 175). Ora, parece-me suges-

tiva a observação da autora segundo a qual o “trópico, para 

Gilberto Freyre, é o locus onde se cruzam o tradicional e o 

moderno, convivendo em harmonia. O que o torna o espaço 

do equilíbrio dos antagonismos” (Bastos, 2006, p. 152). Pre-

tendo frisar, nas páginas seguintes, que esse trópico é, para o 

autor, cenário de um meio físico muito peculiar e com o qual 

a sociedade brasileira tece relações bastante singulares. Para 

evitar eventuais mal-entendidos, esclareço que privilegiar 

essa dimensão (isto é, a relação sociedade brasileira/natu-

reza em Freyre e DaMatta) como foco de investigação não 

implica em atribuir a ela precedência explicativa e interpre-

tativa em detrimento de fatores propriamente sociais. Esse 

seria um argumento equivocado e ingênuo, muito divergen-

te das considerações dos próprios autores analisados. Uma 

vez mais, minha intenção é jogar luz sobre uma problemáti-

ca obscurecida que, no meu entendimento, merece atenção 

investigativa na medida em que reforça a imagem da “singu-

laridade societal brasileira”. É essencialmente esse papel de 

reforço observado em Freyre e DaMatta que pretendo anali-

sar, compreender e problematizar.

Visões do Brasil à sombra do neolamarckismo social
Imagens de uma natureza espetacularmente peculiar 

(nem sempre, mas normalmente tida como pródiga e 

pujante), a ponto de nos tornar algo singular em relação 

a outras sociedades, são elementos recorrentes em nossa 

história (Carvalho, 1998; Holanda, 1996). Interessa-me 

em especial o fato de tais projeções terem sido lavradas 

também por figuras-chave de nosso pensamento social: 

para além dos primeiros cronistas, cujas descrições deno-

tam certo assombro ante a uma natureza anunciada como 

algo absolutamente único e diverso, as reflexões de nossos 
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principais intérpretes também contribuíram para condu-

zir a lugar de destaque o mundo natural tanto quanto seu 

papel na experiência societal brasileira. É interessante, 

pois, observar como as reflexões de Joaquim Nabuco, Sil-

vio Romero, Euclides da Cunha, Manoel Bomfim, Alberto 

Torres, Oliveira Vianna6, para nos restringirmos a apenas 

alguns casos marcantes do segundo quartel do século XIX 

em diante7, conferiram, cada qual a sua maneira, algum 

peso ao ambiente natural na definição do padrão de socia-

bilidade que se forjou entre nós.

Em Novo mundo nos trópicos, de 1961, Freyre argumenta 

que nas áreas tropicais americanas, “valores culturais euro-

peus [...] vêm adquirindo novos aspectos. As condições físi-
cas dessas áreas têm sido as primeiras a exigir a adaptação de vários 
desses valores e de formas e estilos de cultura de origem europeia 
a novo ambiente” (Freyre, 2000b, p. 169; grifos meus). Se 

hoje essa afirmação causa estranheza e desconforto, deve-

-se reconhecer que ela ressoava percepções que outrora 

haviam sido muito difundidas. Não se trata de subestimar a 

ruptura epistemológica observada em Freyre, pela qual o 

“meio físico” deixa de ser vislumbrado como variável inde-

pendente de primeira linha na explicação de nossa expe-

riência societal em favor de fatores propriamente sociais. 

Ainda assim, parece haver certas intersecções e ressonân-

cias entre ao menos dois cenários intelectuais muitas vezes 

tidos como díspares8: de um lado, aquele em que se des-

6 Em relação a Joaquim Nabuco, ver o clássico O abolicionismo. Quanto a Alber-

to Torres, ver A organização nacional. De Oliveira Vianna, ver Evolução do povo 
brasileiro. Os demais autores mencionados serão considerados de maneira mais 

detida a seguir.
7 O livro de José Augusto Pádua (2004) resgata uma ampla geração de intelectuais 

e figuras públicas das primeiras décadas do século XIX – dentre as quais maior 

destaque é conferido a José Bonifácio de Andrada e Silva – que devotou conside-

rável atenção à relação sociedade/natureza no Brasil.
8 Nesse sentido preciso, é promissor explorar essa ideia da tensão entre continui-
dade/ruptura que estaria embutida na obra de Freyre, conforme trabalhado por 

Lourdes Martínez-Echazábal (1996).
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tacaram Silvio Romero e Euclides da Cunha e, de outro, 

aquele em que ganharam projeção os esforços interpreta-

tivos da “geração da década de 1930”9.

Para iniciar, chamo atenção para uma brevíssima pas-

sagem de Os sertões: “O homem do sertão [...] mais do 

que qualquer outro está em função imediata da terra. É uma 

variá vel dependente no jogar dos elementos” (Cunha, 1981, p. 

97; grifos meus). Ora, é mister reconhecer a marcante pre-

sença de um certo discurso neolamarckista na cena intelec-

tual brasileira do século XIX, proporcionando referenciais 

a partir dos quais a aclamada “peculiaridade brasileira” 

era tentativamente explicada10. Carlos Dória salienta que, 

naquelas circunstâncias, “a diagnose dos ‘problemas do 

Brasil’, diferenciava-se entre a vertente médica e a crítica 

da cultura”. No primeiro caso, os temas acentuados eram 

“o biótipo brasileiro, a inteligência, a psicologia, as patolo-

gias, a família e os cruzamentos inter-raciais” (Dória, 2007, 

p. 210). Essas escolhas temáticas achavam-se vinculadas à 

própria concepção dos médicos segundo a qual as coletivi-

dades expressavam as qualidades biológicas dos indivíduos 

que as constituíam. 

Já na vertente socioantropológica devotada à crítica cultural, 

como em Silvio Romero, Euclides da Cunha e Manoel 

Bomfim [...] a diagnose passava pela admissão da sociedade 

9 É claro que as afinidades entre as elucubrações de Silvio Romero e Euclides da 

Cunha aqui brevemente apontadas não são suficientes para fazer deles membros 

de uma mesma “família intelectual”, peculiar na sua maneira de conceber e anali-

sar a sociedade brasileira. Ora, como salienta Gildo M. Brandão (2007, p. 38), “[n]

em todos os ‘pensadores político-sociais’ se enquadram nesta ou naquela linha-

gem, em vários convivem almas contrapostas e nem sempre a proclamada é a real; 

e como ocorre em toda família, por vezes os mais próximos são os mais distantes 

[...]. Sem falar que há sempre figuras marginais, independentes ou bizarras”.
10 A esse discurso Carlos Dória confere a designação neolamarckismo social, ou seja, 

um pensamento que tece “um discurso sobre a sociedade que enfatizava sobre-

tudo a adaptação ao meio ambiente como fator explicativo da mudança” (Dória, 

2007, p. 187).
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como um organismo coletivo, gerido por leis naturais que 

influenciam fortemente as instituições, a cultura e o destino 

histórico da nação, sendo o indivíduo subordinado a essa 

dinâmica (Dória, 2007, p. 210)11. 

Ocorre que, segundo Dória, a despeito de suas espe-

cificidades, “[e]m ambos os casos, [...] a ênfase na adap-

tação do homem ao meio é traço comum, mostrando o 

sucesso da formação de um novo povo como produto da 

interação das ‘raças’ entre si com o ambiente tropical” 

(Dória, 2007, p. 210).

Silvio Romero não deixa espaço para dúvidas a respeito 

de quais fatores mereceriam atenção em esforços de com-

preensão dos produtos de uma dada sociedade: “o funda-

mento de toda a sociologia, a sua condição primordial, vem 

a ser a terra e gente, o meio e a população” (Romero, 2001, p. 

23)12. Ora, interessa-me desde pronto o fato de que, segun-

do nosso autor, o ambiente físico é “uma das faces mais dis-

tintas de nosso país”: “Todas as zonas desta parte da Améri-

ca oferecem ao observador encantos e belezas em elevado 

grau. Costas, matas, montanhas, planaltos, chapadas, cam-

pos e tabuleiros, tios e lagos – tudo traz a marca desta imen-

sa oficina do pitoresco”. Segundo Romero, o meio 

tem sido e continua a ser poderoso agente jurídico, 

influindo nos costumes, nos hábitos, no trabalho, na 

economia e em tantos outros elementos determinadores 

11 Por razões que não terei espaço nem oportunidade de desenvolver neste artigo, 

parece-me que Manoel Bomfim diverge de maneira significativa de Silvio Romero 

e Euclides da Cunha no tocante à maneira como concebem a relação sociedade 

brasileira/natureza. Ver especialmente seu A América Latina: males de origem, pu-

blicada três anos depois de Os sertões. 
12 Para Romero, o meio é “o aspecto geral da natureza, o clima, a temperatura, a 

constituição geológica e geográfica do país e seus consequentes imediatos – o tra-

balho, a alimentação e as condições fisiológicas e sociais da população” (Romero, 

2001, p. 25).
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de nossa especial fisiologia e psicologia nacional 

(Romero, 2001, p. 28; grifo meu). 

Por um lado, esse meio natural repleto de encanto e 

de fartos recursos teria se revelado providencial à sobrevi-

vência humana. Ao mesmo tempo, porém, esse atributo teria 

cobrado um preço alto: o “caráter pouco inventivo de nossas 

criações industriais, sempre dominadas, senão produzidas 

principalmente e até diretamente pelo simples influxo do 

meio”. A ausência de uma atitude empreendedora e indus-

triosa decorreria do fato da natureza dar-nos as coisas de gra-

ça ou no máximo ao cabo de um “módico esforço” (Rome-

ro, 2001, p. 37). Somem-se a isso os efeitos fisiológicos des-

se meio físico exuberante, geradores de qualidades morais 

muito peculiares: calor e umidade excessivos provocariam 

“a superexcitação dos órgãos da periferia com prejuízo dos 

órgãos centrais” (Romero, 2001, p. 38). A consequência des-

se efeito funesto seria, segundo Romero, o temperamento 

bilioso de nossa população tanto quanto sua instabilidade 

psicológica e moral.

É verdade que, segundo Romero, os portugueses – 

“não muito inventivos e empreendedores” (Romero, 2001, 

p. 46) – em muito teriam contribuído para esses traços dis-

tintivos. Contudo, 

essa contribuição imensa com que entraram para a 

formação da psique nacional se viu, desde os primórdios, 

ir modificando, pela ação do meio e pelo cruzamento com os 

índios e com os africanos, cruzamento produtor dos mestiços 
de todos os graus a formar a grande maioria da população 

brasileira (Romero, 2001, pp. 46-47). 

Dessa feita, configuração racial e meio, ambos bastan-

te peculiares, são apresentados, em paralelo às influências 
estrangeiras (europeias e norte-americanas), como variáveis 
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independentes de primeira ordem, supostamente capazes 

de explicar a singularidade da sociedade brasileira.

Euclides da Cunha, conforme já reforçado por Carlos 

Dória (2007), também foi figura central nesses esforços de 

consideração da singularidade brasileira que vicejaram sob 

o impacto do discurso neolamackista social13. Sabemos que 

Euclides dedicou toda uma parte de sua obra à investigação da 

terra, cujas características, em linhas gerais, levaram-no a afir-

mar que “fazem deste país região privilegiada, onde a natureza 

armou a sua mais portentosa oficina” (Cunha, 1981, p. 5). Cla-

ro que o agreste sertanejo se lhe apresentava de maneira um 

tanto quanto diversa: um “quadro tristonho de um horizonte 

monótono em que se esbate, uniforme, sem um traço diver-

samente colorido, o pardo queimado das caatingas” (Cunha, 

1981, p. 12). Poderia vingar uma grande civilização naquela 

terra escassa e inóspita, onde a “natureza compraz-se em um 

jogo de antíteses” (Cunha, 1981, p. 38)?

Para Euclides, é bom que se diga, a influência meio – 
homem/sociedade não tem mão única: se a natureza faz sentir 

seu peso sobre as formas de vida naquele ambiente, onde, 

em seus momentos de maior aridez, “o homem luta como as 

árvores” (Cunha, 1981, p. 37), por outro lado, esse mesmo 

homem “reage brutalmente sobre a terra e entre nós, nomea-

damente, assumiu, em todo o decorrer da História, o papel de 

um terrível fazedor de desertos” (Cunha, 1981, p. 39). Mesmo 

assim, aspectos mesológicos continuavam a ser da maior rele-

vância para a compreensão da “subraça” que veio a se cons-

tituir no agreste sertanejo. Sabe-se que Euclides não acredi-

tava haver no Brasil nada parecido a uma unidade racial ou 

mesmo a um “tipo antropológico brasileiro” (Cunha, 1981, 

p. 63). Fatores históricos, afirmava, contribuíram para isso; 

ainda assim, salientava que nosso “meio físico amplíssimo e 

13 Como bem sabemos, o plano anunciado pelo autor no célebre Os sertões, de 

1902, é “esboçar [...] os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas no 

Brasil” (Cunha, 1981, p. XXIX).
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variável” (Cunha, 1981, p. 52), marcado por enorme diversi-

dade climática (tropical, temperado e subtropical), que por 

seu turno contribuiu para a composição de habitats distintos, 

revelou-se fator absolutamente fundamental para aquilo que 

somos – especialmente naquelas regiões em que a simplicida-

de cultural mostrou-se incapaz de servir como anteparado às 

influências do meio. Daí as conclusões a que chega a respeito 

da ação do clima tropical sobre o homem:

A seleção natural, em tal meio, opera-se à custa de 

compromissos graves com as funções centrais, do 

cérebro, numa progressão inversa prejudicialíssima 

entre o desenvolvimento intelectual e o físico, firmando 

inexoravelmente a vitória das expansões instintivas e visando 

o ideal de uma adaptação que tem, como consequências 

únicas, a máxima energia orgânica, a mínima fortaleza 

moral (Cunha, 1981, p. 59). 

Portanto, se para Euclides “o sertanejo é, antes de tudo, 

um forte” (Cunha, 1981, p. 81), não podemos nos esquecer 

que, para ele, sua força se devia ao fato de ser aquela “subra-

ça” melhor adaptada às condições do sertão, ou seja, a um 

meio absolutamente inóspito à vida humana civilizada.

Interessa-me, a partir de agora, investigar como o meio 

natural brasileiro tanto quanto a relação sociedade brasilei-

ra/natureza passam a ser codificados por Gilberto Freyre 

e, posteriormente, por DaMatta. Em segundo lugar, quero 

desvelar como esses fatores são operacionalizados de forma 

a reforçar o diagnóstico da “singularidade brasileira”. 

A “natureza” e nosso padrão de sociabilidade em Freyre 
e DaMatta
Freyre não é mero caudatário da tendência observada no 

pensamento social brasileiro do início do século XX de 

imputar a fatores propriamente sociais o status de variável 
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explicativa da “peculiaridade brasileira”14. Ele se constitui 

como verdadeiro ponto de inflexão ao devotar ênfase inédi-

ta à dimensão cultural (Bastos, 2006)15. Mas isso certamente 

não o eximiu de algumas ambiguidades e tensões. É suges-

tivo que um herdeiro de Franz Boas tenha afirmado que  

“[r]egionalmente deve ser estudada, sem sacrifício do senti-

do de sua unidade, a cultura brasileira, do mesmo modo que 

a natureza; o homem da mesma forma que a paisagem” (Freyre, 

1976, p. 33; grifos meus). Ora, a propósito do cenário urba-

no nordestino, parecia-lhe evidente que “o mucambo se 

harmoniza com o clima, com as águas, com as cores, com a 

natureza” (Freyre, 1976, p. 37). Décadas depois, ele escre-

veria que “[o] próprio fato de a maior parte do Brasil ser 

tropical, quase tropical e paratropical em sua cultura nacio-

nal, constitui estímulo à diferenciação social e cultural dos 

brasileiros em relação à Europa” (Freyre, 2000b, p. 169). 

Uma vez mais, não se trata em hipótese alguma de atribuir a 

Freyre uma concepção determinista acerca da relação meio 
físico-sociedade, que ele próprio procurou denunciar e des-

montar. A esse respeito, seus esforços conceituais sintetiza-

dos em Sociologia, de 1945, são mais do que suficientemente 

esclarecedores16. Mas cabe reconhecer, nos passos do que 

14 Conforme salientei anteriormente, ver por exemplo A América Latina: males de 
origem, de Manoel Bomfim (1993), de 1905.
15 Bastos (2006, p. 71) sustenta que “Casa-grande & senzala marca definitivamente a 

necessidade de assumirem-se os valores culturais em torno dos quais gira o social, 

os quais levam a sociedade brasileira a se distinguir das outras. É nesse ponto de 

inflexão que se coloca a obra freyreana”. Ainda assim, no meu entendimento, isso 

não deve obscurecer a presença da natureza em suas reflexões a respeito de nossa 

alardeada “singularidade societal”. 
16 Afinal, Freyre argumenta que “a Ecologia chamada social ou humana – ou seja a 

Sociologia ecológica ou regional – não pode ser comparada com exatidão à Ecologia 

vegetal ou à Ecologia animal. O homem, como reconhecem os principais sociólogos 

ecologistas e os próprios ecologistas de Chicago, é capaz de agir em plano mais alto 

de comportamento que o animal no seu processo de adaptação. Enquanto os pro-

cessos simbióticos são essencialmente os mesmos para todos os organismos, o modo 

de operarem na comunidade humana dificilmente pode ser comparado com os de 

‘cadeias de alimento’ e os de ‘controle do ambiente’ que se verificam entre as comu-

nidades vegetais e entre as de animais infra-humanos” (Freyre, 1973, pp. 441-442).
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apontou Ricardo B. de Araújo (1994), que obras interpre-

tativas chave de Freyre guardam alguns laços epistemológi-

cos indisfarçáveis com o discurso neolamarckiano17. Ciente 

dessa tensão18, gostaria de resgatar o que me parecem ser 

duas facetas diversas, ainda que não excludentes, da pre-

sença da natureza em Freyre19; apesar de diferenças sutis 

existirem entre uma e outra, ambas acham-se embutidas 

na interpretação freyreana a respeito da peculiaridade da 

formação social brasileira de maneira a sugerir que o meio 
físico permanece, em sua obra, um aspecto importante na 

compreensão do padrão de sociabilidade que teria se cons-

tituído entre nós: num primeiro caso, enfatiza-se a pressão 

condicionante do próprio meio, vislumbrado como peculiar 

em relação a outras regiões do globo; noutro, sugere-se a 

existência de uma supostamente singular relação sociedade 
brasileira/natureza. Enquanto na primeira faceta a natureza 

é tratada como um elemento ativo e capaz de fazer sentir 

suas qualidades e peculiaridades na experiência social, na 

17 Também em Sociologia, Freyre argumenta que “nenhum problema é mais pro-

fundamente ecológico – e ao mesmo tempo sociológico – que o da adaptação do 

homem ao meio físico, ao conjunto de condições de solo, de vegetação e de vida 

animal dentro do qual vai estabelecer sua posição, seu status, sua situação de 

homem social e não apenas de indivíduo biológico: de portador, transplantador, 

deformador ou renovador de cultura, de instituições, de formas de vida social” 

(Freyre, 1973, p. 453). Para uma consideração a respeito das inúmeras e diversas 

influências de Freyre, ver Larreta (2001).
18 Talvez as seguintes passagens manifestem de maneira bastante clara essa tensão: 

“[E]mbora o clima já ninguém o considere o senhor-deus-todo-poderoso de anti-

gamente, é impossível negar-se a influência que exerce na formação e no desen-

volvimento das sociedades, senão direta, pelos efeitos imediatos sobre o homem, 

indireta pela sua relação com a produtividade da terra, com as fontes de nutrição e 

com os recursos de exploração econômica acessíveis ao povoador” (Freyre, 2000a, 

pp. 87-88). Ao mesmo tempo, porém, “[a]dmitida a tendência do meio físico e prin-

cipalmente do bioquímico (biochemical content) no sentido de recriar à sua imagem 

os indivíduos que lhe cheguem de várias procedências, não se deve esquecer a ação 

dos recursos técnicos dos colonizadores em sentido contrário, que lhes permitem 

conservar-se o mais possível como raça ou cultura exótica” (Freyre, 2000a, p. 48).
19 A propósito, Ana Carolina Santos (2008) defende haver “uma tensão entre duas 

ideias de natureza presentes em Freyre: ‘meio’ e ‘paisagem’ convivem em seu pen-

samento, convivência que sugere uma contradição entre a proclamada ruptura 

com os determinismos biológicos da geração anterior” (Santos, 2008, p. 87).

11065-LN83_meio_af4.indd   230 8/19/11   10:14 AM



231

Sergio B. F. Tavolaro

Lua Nova, São Paulo, 83: 217-257, 2011

segunda, sublinha-se preferencialmente o padrão irracio-

nal, encantado e, em muitos aspectos, predatório-perdulá-

rio da relação sociedade/mundo natural entre nós20.

A respeito da primeira faceta, cabe inicialmente dizer 

que, em certa medida, Freyre converge com as imagens e 

projeções de Romero e Euclides, especificamente no sen-

tido de também atribuir considerável singularidade ao 

ambiente natural brasileiro. Segundo ele,

[g]eograficamente, o Brasil está mais estreitamente 

relacionado com a África do que com a Europa. [...] A 

América do Sul é, na realidade, um continente diferente  

da América do Norte. As características não só de clima, mas 

botânicas e zoológicas [da América do Sul] [...] mostram 

um certo grau de independência e individualidade (Freyre, 

2001, p. 188). 

Nessa individualidade, “a multiplicidade de forma é a 

característica essencial [...] especialmente da natureza tro-

pical” (Freyre, 2001, pp. 188-189). Ora, em Nordeste, Freyre 

refere-se à região do massapé nordestino como a mais repre-

sentativa do Brasil, aquela em que “primeiro se fixaram e 

tomaram fisionomia brasileira os traços, os valores, as tradi-

ções portuguesas que junto com as africanas e as indígenas 

constituíram aquele Brasil profundo, que hoje se sente ser 

o mais brasileiro” (Freyre, 2004, p. 50). Foi nessa região que 

prosperou o plantio e exploração da cana-de-açúcar, pro-

20 Ao devotar maior atenção a certas obras de Freyre produzidas nos anos 1930, en-

dosso a opinião de ter sido aquele período absolutamente seminal em seu projeto 

intelectual, conforme já tiveram oportunidade de salientar Ricardo Benzaquen de 

Araújo (1994) e Jessé Souza (2000). Cabe observar que Elide R. Bastos também 

argumenta terem sido os trabalhos da década de 1930 (especialmente Casa-grande 
& senzala, Sobrados e mucambos e Nordeste) aqueles em que a concepção histórica da 

sociedade brasileira de Freyre “ganha sua formação definitiva” (Bastos, 2006, p. 

81). Daí, a meu ver, a importância de analisar a presença da natureza nas reflexões 

daquele momento específico da produção freyreana.
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porcionando as condições de possibilidade à permanência e 

estabilização do colono português no continente america-

no. Gilberto Freyre argumenta que “[a] qualidade do solo, 

completada pela atmosfera, condicionou como talvez nenhum 

outro elemento, essa especialização regional da colonização 

baseada na cana-de-açúcar” (Freyre, 2004, p. 48; grifo meu). 

Ora, segundo nosso autor, “[n]essas manchas de terra pega-

jenta foi possível fundar-se a civilização moderna mais cheia 

de qualidades, de permanência e ao mesmo tempo de plasti-

cidade que já se fundou nos trópicos” (Freyre, 2004, p. 47). 

Não deve escapar-nos o potencial que esse meio físico reve-

lou para moldar aquelas gentes: “A terra macia do litoral e da 

‘mata’ do extremo Nordeste e do Recôncavo da Bahia pare-
ce ter influído sobre os seus próprios senhores [...] amaciando 
homens do Norte agrário inteiro” (Freyre, 2004, p. 52; grifos 

meus). A rede hidrográfica também teria deixado sua con-

tribuição ao estimular a endogamia, traço bastante peculiar 

daquela civilização, concorrendo poderosamente para esse 

destino “a água dos rios pequenos, fazendo de várias famílias 

uma só e de vários engenhos um sistema social e às vezes eco-

nômico” (Freyre, 2004, p. 62). 

Em Casa-grande & senzala, Freyre também não dei-

xa espaço para dúvidas quanto ao papel ativo atribuído ao 

ambiente natural. O clima que o colonizador português 

encontrou nos trópicos, mesmo que de modo algum comple-

tamente distinto do que já havia experimentado em andan-

ças prévias, trouxe-lhe algo desconcertante. Isso porque, 

[s]e é certo que nos países de clima quente o homem pode 

viver sem esforço da abundância de produtos espontâneos, 

convém, por outro lado, não esquecer que igualmente 

exuberante são, nesses países, as formas perniciosas de 

vida vegetal e animal, inimigas de toda cultura agrícola 

organizada e de todo trabalho regular e sistemático (Freyre, 

2000a, p. 90). 
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Essas características singulares fizeram-se sentir na 

experiência social que aqui teve lugar: o “português vinha 

encontrar na América tropical uma terra de vida aparente-

mente fácil; na verdade dificílima para quem quisesse aqui 

organizar qualquer forma permanente ou adiantada de 

economia e sociedade” (Freyre, 2000a, p. 90). Cenário mar-

cado por excessos de toda sorte (Araújo, 1994), o Brasil era 

“[p]aís de Cocagne cousa nenhuma: terra de alimentação 

incerta e vida difícil. [...] As saúvas, as enchentes, as secas 

dificultando ao grosso da população o suprimento de víve-

res” (Freyre, 2000a, p. 110). Note-se, pois, que os excessos 

do meio físico são sutilmente transubstanciados em exces-

sos de comportamento individual e social, destoantes de 

um padrão de conduta metódica e disciplinada.

Mas essa não é a única maneira por meio da qual Freyre 

dá-nos a entender que a natureza fez sentir seu impacto 

sobre nosso peculiar padrão de sociabilidade. Entrelaçado a 

esse olhar, Freyre busca sublinhar a especificidade do tipo de 

relação sociedade brasileira/mundo natural. Aqui, parecem-

-me ser três os aspectos apontados pelo autor: tratar-se-ia,  

em primeiro lugar, de uma relação marcada por certa indi-

ferenciação entre um domínio e outro, ou seja, pela poro-

sidade e fluidez entre os humanos e os não humanos; em 

segundo lugar, tratar-se-ia de uma relação caracterizada pela 

irracionalidade e pelo encantamento entre os termos socie-

dade/natureza; por fim, tratar-se-ia de uma relação com 

caráter predatório-perdulário, em virtude do qual o mundo 

natural seria sistematicamente objeto de exploração imprevi-

dente e inconsequente, em detrimento das possibilidades de 

reprodução de suas próprias qualidades singulares. 

No tocante ao primeiro e segundo aspectos, é fun-

damental notar a ênfase conferida pelo autor ao contato 

entre os portugueses e os “naturais” da terra. Em Casa-
-grande & senzala, Freyre sustenta que certos hábitos dos 

nativos mostraram-se essenciais para moldar o padrão de 
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comportamento dos colonizadores com o novo meio físico 

circundante. Como teriam sido essas experiências e valo-

res dos “povos atrasados” em sua relação com esse meio? 

Freyre argumenta que o nível de domínio e controle sobre 

a natureza observado entre eles era tão elementar que 

seus animais “quase que eram simplesmente para fazer 

companhia à pessoa e não para servi-la nem fornecer-lhe 

alimento” (Freyre, 2000a, p. 169). Assim, “[h]avia entre os 

ameríndios desta parte do continente, como entre os povos 

primitivos em geral, certa fraternidade entre o homem e 

o animal, certo hibridismo mesmo nas relações entre os 

dois” (Freyre, 2000a, p. 170). Na medida em que os nativos 

viviam às sombras de preconceito e medo, o convívio pró-

ximo com o branco teria contribuído para que seu padrão 

encantado de relação com a natureza se estendesse para 

o próprio português colonizador. Desse modo, “muitos 

[daqueles medos] nossa cultura mestiça absorveu, depu-

rando-os de sua parte mais grosseira ou indigesta” (Freyre, 

2000a, pp. 198-200). Para Freyre, tratar-se-ia de um “medo 

que nos comunica o fato de estarmos ainda tão próxi-

mos da mata viva e virgem e de sobreviver em nós [...] o 

animismo indígena” (Freyre, 2000a, p. 200). Isso signifi-

ca que, na interpretação de Freyre, contornos evidentes 

de um padrão irracional de relação com o mundo natu-

ral, observáveis de maneira generalizada nas sociedades 

autóctones, deixaram uma marca indelével na sociedade 

brasileira: segundo o autor, esses medos e proximidades 

que demonstramos ter frente ao mundo natural “indi-

cam estarmos próximos da floresta tropical como, talvez, 

nenhum povo moderno civilizado” (Freyre, 2000a, p. 209), 

ou seja, indicam que ainda nos encontrarmos 

à sombra do mato virgem. À sombra também da cultura da 

floresta tropical – da América e da África – que o português 

incorporou e assimilou à sua como nenhum colonizador 
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moderno, sujeitando-nos, por isso, a frequentes relapsos na 

mentalidade e nos pavores e instintos primitivos (Freyre, 

2000a, p. 209). 

Note-se que, de acordo com essa leitura, a fluidez e 

porosidade observadas entre a sociedade brasileira e a natu-

reza acabaram por se apresentar como verdadeiros obstácu-

los à apreensão racional-intelectual do mundo natural. Fato 

é que: 

[o] brasileiro das terras de açúcar quase não sabe os nomes 

das árvores, das palmeiras, das plantas nativas da região 

em que vive [...]. Quase que só o caboclo, o descendente 

do caboclo, do índio, do nativo, ou então do quilombola 

[...] pode nos guiar pelos mistérios dos restos de floresta 

do Nordeste, dando-nos a conhecer pelo nome – o nome 

indígena, em grande número de casos – cada árvore que 

nos chame a atenção (Freyre, 2004, p. 82).

A esse padrão irracional e encantado da sociedade bra-

sileira com o mundo natural estaria vinculado um traço 

adicional: a exploração desmesurada e predatória da natu-

reza. Em Sobrados e mucambos, Freyre argumenta que “[e]m 

toda parte, o processo de agricultura destruidora da natu-

reza dominou com maior ou menor intensidade no Brasil 

patriarcal” (Freyre, 2000c, p. 50). Em Nordeste, refletindo 

a respeito do efeito da cultura da cana de açúcar sobre as 

riquezas naturais da terra, Freyre argumenta que 

[o] canavial hoje tão nosso, tão da paisagem desta subregião 

do Nordeste que um tanto ironicamente se chama “a Zona 

da Mata”, entrou aqui como um conquistador em terra 

inimiga: matando as árvores, secando o mato, afugentando 

e destruindo os animais e até os índios, querendo para si 

toda a força da terra (Freyre, 2004, p. 79). 
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Nem mesmo os rios teriam ficado imunes a essa relação 

perdulária: “O monocultor rico do Nordeste fez da água dos 

rios um mictório. Um mictório das caldas fedorentas de suas 

usinas. E as caldas fedorentas matam os peixes. Envenenam 

as pescadas. Emporcalham as margens” (Freyre, 2004, p. 71). 

Assim, num paradoxo apenas aparente, uma relação mar-

cada pela porosidade e entrelaçamento entre o homem e a 

natureza teria conduzido ao divórcio entre ambos, situação 

acentuada por um padrão extremamente predatório tan-

to quanto pela incapacidade demonstrada pelo homem de 

apreender o mundo natural de maneira racional-intelectual: 

A monocultura da cana no Nordeste acabou separando 

o homem da própria água dos rios; separando-os dos 

próprios animais – “bichos do mato” desprezíveis ou então 

considerados no seu aspecto único de inimigos da cana, 

que era preciso conservar à distância dos engenhos (Freyre, 

2004, p. 81). 

Por fim, essa incapacidade para apreender racional-

mente a natureza também teria impulsionado o distan-

ciamento afetivo-emocional entre o mundo humano e o 

mundo não humano. 

[C]om esse estado de guerra entre o homem e a mata, 

que foi aqui tão franco, não puderam desenvolver-se 

entre os dois aquelas relações líricas, aquele sistema meio 

misterioso de proteção recíproca entre o homem e a 

natureza, aquele amor profundo do homem pela árvore 

(Freyre, 2004, p. 81)21. 

21 A despeito de reconhecer que a ênfase da crítica de Freyre em Nordeste recai 

sobre a nova configuração social inaugurada com a usina, entendo que o autor 

chama-nos atenção para a existência de um padrão predatório-perdulário na rela-

ção sociedade/natureza já desde os tempos do engenho de cana-de-açúcar. 
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Portanto, ao contrário da harmonia que se poderia 

supor entre o homem e a natureza numa sociedade rural, 

como aquela que – sob a égide do latifúndio monocultor 

patriarcal baseado na mão de obra escrava – esteve na base 

de nossa formação, prevaleceria uma relação conturbada. 

Sob a ação da monocultura canavieira, 

a natureza do Nordeste – a vida toda – deixou de ser 

um todo harmonioso na sua interdependência para 

se desenvolverem relações de extrema ou exagerada 

subordinação: de umas pessoas a outras, de umas plantas a 

outras, de uns animais a outros (Freyre, 2004, p. 81). 

A meu ver, apesar de definitivamente afastado de qual-

quer resquício neolamarckiano, e a despeito das irredutí-

veis especificidades de suas reflexões, Roberto DaMatta 

reafirma a tendência observada em Freyre de atribuir pecu-

liaridade à relação sociedade/natureza no Brasil. Reafirma, 

ainda, a tendência de operacionalizar essa pretensa pecu-

liaridade de maneira a fazer dela não só um indício como 

também um dos fatores explicativos de nossa suposta sin-

gularidade societal. Nesse particular, saliento dois aspectos 

que se sobressaem nas considerações de DaMatta: de um 

lado, a reivindicação de indefinição entre a sociedade brasi-

leira e o mundo natural e, de outro, a imagem de uma rela-

ção sociedade/natureza marcada pela violência, imprevi-

dência e por um padrão de comportamento notavelmente 

perdulário-extrativista.

A despeito de admitir a existência de ampla variedade 

de visões em consonância com nossa diversidade regional, 

DaMatta defende haver “certas generalidades presentes 

nas concepções brasileiras de natureza” (DaMatta, 1993, 

p. 91). Nosso autor sustenta ser atitude disseminada na 

sociedade brasileira:
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uma visão da natureza como um domínio imanente, eterno, 

passivo e generoso – da natureza como mãe dadivosa [que] 

engloba plantas, animais e homens (DaMatta, 1993, p. 99). 

Ou seja, trata-se, conforme denotaria o primeiro docu-

mento produzido pelos europeus em terras brasileiras, de 

“um cenário fortemente visual no qual os atrativos são maio-

res do que as dificuldades” (DaMatta, 1993, p. 101). Ocorre 

que, segundo DaMatta, essa visão combina-se com outra 

bastante singular, segundo a qual haveria um “elo estrutural 

entre natureza e homem (que aparece como povo e gente)” 

(DaMatta, 1993, p. 99).

Note-se que numa tal concepção, a prodigalidade 

da natureza brasileira seria vivenciada em sintonia com a 

indolência de seu povo. Vale dizer, as raízes dessa concep-

ção estariam na própria representação edênica do mundo 

natural alimentada pelos colonizadores portugueses. Ora, 

conforme o autor, o lado obscuro, por assim dizer, dessa 

visão dadivosa e pujante de natureza é justamente o “enri-

quecimento rápido como valor, alimentado pela ideia da 

nova terra como Éden, [que] orientou a economia colonial 

brasileira para um extrativismo imediatista e predatório” 

(DaMatta, 1993, pp. 102-103)22. Por um lado, legitima-se 

retirar da natureza “seus frutos mais evidentes, sem a pre-

ocupação de interagir com ela de modo mais intenso e sis-

temático” (DaMatta, 1993, pp. 102-103). Ao mesmo tempo, 

“[n]esse tipo de extrativismo, é o homem que segue a natu-

reza, não o contrário” (DaMatta, 1993, pp. 102-103).

Ganharia corpo, nessas circunstâncias, uma relação 

marcada por excessos: o mundo natural é vislumbrado 

como repleto de encantos e poderes mágicos excepcio-

nais, potencialmente capazes de atender às necessidades 

22 DaMatta salienta a profunda distinção entre tal imaginário edênico e aquele 

que teria prevalecido nas colônias americanas de origem protestante, nas quais “a 

natureza surge como um espaço inóspito e cruel” (DaMatta, 1993, p. 110).
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e desejos humanos, ao mesmo tempo em que é tomado 

como “inteiramente à mercê do homem”. É sintomático 

que, nesse contexto, justamente na contramão do que 

DaMatta salienta ser a própria concepção de cunho cientí-

fico, “a natureza não é percebida como um domínio com-

partimentarizado e independente do homem” (DaMatta, 

1993, p. 103): 

[t]ípicos, pois, das economias extrativistas [como 

é a sociedade brasileira] [...] são os sistemas 

de classificação nos quais existem seres e zonas 

intermediárias a ligar a natureza com a sociedade, 

zonas e seres que sustentam o encantamento de ambos 

os domínios (DaMatta, 1993, p. 103)23. 

Assim, inexistiriam entre nós fronteiras claras e preci-

sas entre o mundo humano e o mundo não humano. Ao 

invés disso, prevaleceria uma representação da natureza em 

que existem “zonas de passagem entre o mundo humano 

e o universo natural”. E na medida em que fauna, flora e 

sociedade apresentam-se, todas elas, como entidades morais 

“governadas pelas mesmas regras que comandam o univer-

so humano” (DaMatta, 1993, pp. 103-104), não haveria, em 

hipótese alguma, espaço para “a fórmula moderna de um 

universo humano que, situado acima da natureza, antropo-

centricamente a exclui, mas a ideia relacional e inclusiva da 

natureza na cultura, tanto quanto da cultura na natureza” 

(DaMatta, 1993, p. 104). Daí que, em detrimento de marca-

dores das descontinuidades entre a natureza e a sociedade, 

prevalecem fluidez e plasticidade na constituição das identi-

dades de cada um desses termos.

23 Seriam gritantes os contrastes com as colônias protestantes, em que “a natureza 

surge individualizada, com seus elementos destacados do grupo humano que com 

ela entra em contato” (DaMatta, 1993, p. 110).
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Parece-me, pois, que na visão de DaMatta, dois aspec-

tos fundamentais afastariam a sociedade brasileira da con-

cepção científica do mundo natural: por um lado, a poro-

sidade entre o mundo humano e o mundo não humano  

e, por outro lado, a atitude extrativista frente a uma natu-

reza vislumbrada como eternamente dadivosa e inesgotá-

vel em suas riquezas. Por certo, isso igualmente afasta a 

imagem de que padrões de comportamento pré- ou pseudo 
modernos resultam necessariamente em maior propen-

são à harmonia entre a sociedade e o mundo natural – a 

despeito de existirem inúmeras zonas de intersecção (ou 

“zonas de passagem”) entre um e outro. Ao invés disso, 

afirma DaMatta, no caso do Brasil, esse quadro conduziu à 

acentuação de uma postura aventureira, predatória e ime-

diatista em relação ao mundo natural, que jamais libertou-

-se da imagem de repositório eterno, provedor infinito e 

inesgotável de riquezas e víveres.

É sintomático que, uma vez mais, Roberto DaMatta veja 

tal padrão de relação sociedade/natureza em total descom-

passo com o que sugere ter prevalecido na “América purita-

na”, segundo ele marcada por “uma representação da natu-

reza na qual – não obstante o frio do inverno e a fragilidade 

tecnológica dos colonizadores – fica excluída a ideia de pas-

sividade do mundo natural”. Os contrastes se mostrariam 

evidentes na medida em que, 

[n]esta visada [de origem puritana], a natureza surge 

individualizada, com seus elementos destacados do grupo 

humano que com ela entra em contato. [...] todos sabem 

que entre a sociedade e a natureza há um fosso que só pode 

ser superado com o pacto do conhecimento (DaMatta, 

1993, p. 110). 

Já no caso brasileiro, na esteira da experiência ibérica, 

“o mundo natural e a sociedade se organizam por meio de 
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relações complementares que vão do outro mundo até os 

animais e as plantas” (DaMatta, 1993, pp. 112-113). Aqui, 

natureza e sociedade comunicam-se “por meio de múlti-

plas mediações feitas por vários subordinados” (DaMatta, 

1993, p. 113). Nesse cenário, marcado também por forte 

hierarquização social, a exploração das riquezas do mundo 

natural é realizada por subordinados, por sua vez vislum-

brados como mais próximos da natureza (escravos, cria-

dos ou empregados). Enganam-se os que acham que esse 

padrão de relação sociedade/natureza seja um resquício 

em vias de desaparecer da tessitura social brasileira. Para 

DaMatta, “[n]o fundo, continuamos a crer numa nature-

za pródiga e no Brasil como país de inesgotáveis riqueza e 

generosidade” (DaMatta, 1993, p. 119). 

Pretendo, a seguir, problematizar esses diagnósticos à 

luz de um debate sociológico contemporâneo.

A modernidade no Brasil e seus dilemas sociológicos
Conforme observei anteriormente, por meio da expressão 

sociologia da inautenticidade, Jessé Souza designa uma dada 

maneira de codificar a experiência da modernidade no Bra-

sil que, segundo ele, logrou ocupar lugar de destaque no 

seio de nosso pensamento social24. De acordo com Souza, 

é nessa perspectiva que se dissemina “a ideia de um Brasil 

modernizado ‘para inglês ver’, uma modernização superfi-

cial, epidérmica e ‘de fachada’ ganha corpo” (Souza, 2000, 

p. 11). Seus principais representantes, Buarque de Holan-

da, Faoro e DaMatta, teriam em comum aquilo que Souza 

nomeia de “culturalismo atávico”, ou seja, o “pressuposto de 

que a especificidade brasileira remete a uma suposta herança 

ibérica, em sentido amplo, e lusitana, em sentido estrito” 

(Souza, 2000, p. 206). Tal herança, que compreenderia cer-

24 Souza (2000, p. 11) identifica esta como sendo “a interpretação dominante dos 

brasileiros sobre si mesmos, seja na dimensão da reflexão metódica, seja nas suas 

manifestações na nossa prática social”.
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to sistema de valores e referências normativas, teria logra-

do estender-se e perpetuar-se no Brasil ao longo de nossa 

formação social. O problema, segundo Souza, é que esse 

viés interpretativo vê-se presa fácil de preconceitos e auto-

enganos do senso comum na medida em que não articu-

la a dimensão dos valores e das normas (concebida como 

essencial à nossa singularidade) à dimensão institucional e 

à estratificação social.

Jessé Souza afirma tomar rumo diverso às leituras mais 

frequentes a respeito de Freyre ao percebê-lo em um regis-

tro distinto dos representantes máximos do que denomina 

de perspectiva da “inautenticidade”. Nesse sentido, susten-

ta haver diferenças fundamentais entre Freyre e DaMatta, 

argumentando que esses autores “partem de pressupos-

tos distintos e chegam a conclusões que não poderiam 

ser mais díspares”. Enquanto DaMatta seguiria, em linhas 

gerais, a concepção cristalizada em Faoro, que se sustenta 

na ideia de “transmissão da herança patrimonial portugue-

sa ao Brasil” (Souza, 2001, p. 58), Freyre partiria de um 

princípio muito distinto: aquele em que o Brasil colonial é 

vislumbrado como um exemplo extremado de “descentralis-

mo político, criando as condições para um patriarcalismo” 

(Souza, 2001, p. 58). Souza afirma ainda que esse autores 

propõem “diagnósticos conflitantes acerca do que caracteri-

zaria a modernidade no Brasil” (Souza, 2001, p. 59): DaMatta 

acreditaria na manutenção de uma estrutura rígida de poder, 

ao passo que Freyre defenderia a existência de um esquema 

marcado pela plasticidade, mobilidade e flexibilidade.

Minha leitura é diversa. Entendo que Freyre e DaMatta 

convergem em direção a uma certa maneira de conceber a 

modernidade no Brasil. Tal convergência, a meu ver, decor-

re do fato de suas interpretações forjarem-se no interior de 

um terreno epistemológico comum, que codifica o padrão 

de sociabilidade moderno a partir de quatro sustentáculos: 

a) diferenciação social; b) secularização; c) disjunção públi-

11065-LN83_meio_af4.indd   242 8/19/11   10:14 AM



243

Sergio B. F. Tavolaro

Lua Nova, São Paulo, 83: 217-257, 2011

co/privado; d) separação sociedade/natureza. É justamente 

à luz dessas referências epistemológicas que, no meu enten-

dimento, pode-se compreender de que forma a natureza é 

operacionalizada em uma e outra análises de maneira a ali-

mentar e reforçar a imagem da experiência da modernida-

de no Brasil como um desvio do “centro”25. Vejamos:

Em primeiro lugar, muito embora Jessé Souza esteja 

correto ao indicar que Freyre distingue-se de DaMatta e 

Faoro (e, nesse particular, não necessariamente de Buarque 

de Holanda) quanto ao fundamento da estrutura política 

brasileira (em um caso, uma estrutura descentralizada em 

torno de certas famílias/clãs que ocupam posição de proe-

minência na sociedade, em outro, uma configuração centra-

lizada em torno de um Estado patrimonial), todos parecem 

convergir em direção ao retrato de que não se efetivou no 

Brasil um processo de diferenciação e complexificação social 

profundo o suficiente para que Estado, mercado, sociedade 

civil e outras esferas se constituíssem como âmbitos de socia-

bilidade distintos entre si, regidos por códigos e imperativos 

próprios (Tavolaro, 2005). Dessa feita, seja em decorrência 

do impacto marcante do patrimonialismo estamental (Fao-

ro e, no entendimento de Jessé Souza, também DaMatta), 

seja em função da herança legada pelo poder supremo do 

pater familias e da estrutura familiar (Freyre e Buarque de 

Holanda), não se conseguiu estabelecer um aparato estatal 

regido por normas propriamente impessoais e racionais 

na mesma proporção observada no “centro”. Nesse sentido,  

vale lembrar a importância que Freyre atribui ao fato do 

latifúndio monocultor ser um organismo praticamente 

25 A tomar pelas ponderações de Motta (2009), que salienta o caráter intuitivo e 

imagético de Freyre, reconheço que meu esforço de codificação e tradução das 

reflexões do autor para uma “linguagem de universidade” possa ser tomado como 

um “cartesianismo” que incorre em “hiper-racionalização [...] das intuições que 

se quer ajustar aos limites rigorosos dos conceitos” (Motta, 2009, p. 157). De qual-

quer forma, esse é um percalço que me parece inevitável ao teor da problematiza-

ção que almejo realizar.
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autossuficiente, exercendo a um só tempo funções admi-

nistrativas, produtivas, militares, jurídicas, religiosas, dentre 

outras. Por um lado, afirma-se, isso fez com que esse uni-

verso de sociabilidade permanecesse fechado em relação ao 

mundo exterior, protegendo-se de influências de poder que 

eventualmente poderiam ameaçar sua unidade. Por outro 

lado, durante muito tempo, isso tolheu qualquer impulso à 

diversificação e diferenciação sociais.

Outro ponto de convergência entre Freyre, Holanda, 

Faoro e DaMatta parece ser a imagem segundo a qual a 

sociedade brasileira não experimentou processos de racio-

nalização tão profundos e extensos como aqueles observa-

dos em “terras protestantes” ou de cultura anglo-saxônica. 

Assim sendo, concepções de mundo tradicionais tanto 

quanto referências normativas não plenamente modernas 

teriam permanecido fortes a ponto de impedir que, por um 

lado, Estado e mercado se dinamizassem por meio de códi-

gos racionalizados e, por outro lado, que se sedimentasse 

uma normatividade de tipo pós-convencional (nos termos 

expressos por Habermas), fundada em uma estrutura ético-

-moral abstrata e geral, desvinculada de concepções substan-

tivas de vida (Tavolaro, 2005). Dessa feita, DaMatta (1993, 

p. 118) defende que “[a]pesar de todas as revoluções que 

vemos no horizonte, continuamos a ter uma visão encan-

tada da sociedade”26. E como prova da resiliência desses 

traços encantados em nossa tessitura social, Freyre observa 

que “o próprio jogo de azar, chamado [jogo] do bicho, tão 

popular no Brasil, encontra base para tamanha populari-

dade no resíduo animista e totêmico de cultura ameríndia 

reforçada depois pela africana” (Freyre, 2000, p. 204).

Similaridades existem também no tocante à configu-

ração entre o público e o privado: todos parecem com-

26 Como bem sabemos, Sergio B. de Holanda chega ao ponto de postular que a 

cultura lusa sofreria de “uma aversão congênita a qualquer ordenação impessoal 

da existência” (Holanda, 1994, p. 75).
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partilhar a ideia de que, seja em função da centralidade 

da família e de seus códigos de sociabilidade na dinâmica 

social brasileira, seja em decorrência da marcante presen-

ça de uma burocracia de tipo estamental regida por nor-

mas e códigos personalizados, jamais houve a possibilidade 

de se constituir no Brasil uma fronteira clara entre a coisa 

pública e os interesses privados (Tavolaro, 2005). Dessa fei-

ta, Freyre, Holanda (1994), Faoro (2001) e DaMatta subs-

crevem a imagem de que essa porosidade entre os âmbi-

tos públicos e privados, via de regra em favor de interesses 

particularistas de pessoas e grupos em posição de destaque, 

torna-se um aspecto que nos confere singularidade em rela-

ção ao “centro”. 

Por fim, conforme tive oportunidade de salientar nas 

páginas precedentes, entendo haver convergências entre os 

autores considerados quanto ao modo como concebem a 

relação sociedade/natureza no Brasil e, ainda mais funda-

mental, na maneira como esse aspecto é tratado em suas 

interpretações a respeito da experiência da modernidade 

entre nós. Observei anteriormente que a atribuição de sin-

gularidade/excepcionalidade a essa experiência moderna 

ancora-se na imagem de se tratar de um cenário divergente 

das chamadas “sociedades modernas centrais”. Parece-me 

que esse diagnóstico aplica-se também à maneira como 

Freyre e DaMatta vislumbram a relação sociedade brasilei-

ra/mundo natural. Vimos como ambos operacionalizam a 

natureza em suas análises: afirma-se, no caso específico de 

Freyre, que o ambiente natural é algo peculiar a ponto de, 

em certas circunstâncias, moldar a sociabilidade brasilei-

ra de maneira sensivelmente distinta em comparação aos 

cenários de sociedades que lograram ocupar lugar de desta-

que na modernidade. Tratar-se-ia de um meio físico dema-

siadamente espetacular, variado, vibrante, dadivoso, cheio 

de vida, mas também repleto de pragas, doenças e outros 

perigos e obstáculos a uma conduta individual e coletiva 
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estável, disciplinada e previdente. Ao mesmo tempo, Freyre 

e DaMatta entendem que a relação sociedade/mundo natu-

ral no Brasil foi e continua marcada por considerável poro-

sidade entre um e outro termos, informada por concepções 

de mundo encantadas que tendem a atribuir qualidades 

humanas ao mundo não humano e vice-versa. Imperaria, 

pois, a indiferenciação entre seres vivos de diferentes classes 

e espécies e objetos da natureza, muitas vezes vislumbra-

dos como parte e parcela de um mesmo universo moral. 

Some-se a isso o fato de que tanto Freyre como DaMatta 

chamam atenção para a inexistência de uma apropriação 

racional-conceitual da natureza pela sociedade brasileira, 

que se traduziria num padrão de relação marcadamente 

espoliador e perdulário. Isso significa que, ao invés de abrir 

caminho para uma relação delineada pela harmonia e con-

trole pleno de um pelo outro, os termos sociedade/meio 

físico ver-se-iam, entre nós, permeados pela inconstância, 

pelo desconhecimento, pela impulsividade, pelo voluntaris-

mo, e pelo imediatismo das necessidades básicas. Daí a ten-

dência à degradação do mundo natural, que reverberaria 

deleteriamente nas próprias condições de perpetuação da 

vida social.

Parece-me que esse retrato não poderia distanciar-

-se mais da maneira como a relação sociedade/natureza é 

codificada pelo imaginário sociológico da modernidade. 

Nesse imaginário, a dinâmica natural é vislumbrada como 

crescentemente apartada da experiência social moderna 

na mesma proporção em que é cada vez mais subsumida a 

seu controle cognitivo e técnico. Trata-se, a meu ver, de um 

referencial epistemológico que ganhou corpo amparado 

em uma concepção de mundo que Philippe Descola (1996) 

cunhou com o termo “naturalismo” (apresentada pelo autor 

em oposição a duas outras formas de “objetivação da natu-

reza”: o “totemismo” e o “animismo”). De acordo com essa 

concepção, que segundo Descola prevaleceu nas cosmologias 
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ocidentais, haveria, no limite, uma diferença ontológica 

entre natureza (domínio da necessidade) e cultura (domí-

nio da espontaneidade). Ora, conforme esse imaginário 

sociológico, a racionalização do mundo redundaria no pró-

prio desencantamento da natureza e na crescente capacida-

de de sua domesticação e manipulação para fins essencial-

mente humanos.

Não é de se estranhar, pois, que os diagnósticos de 

Freyre e DaMatta a respeito da experiência da moderni-

dade no Brasil venham acompanhados de uma concepção 

de relação sociedade/natureza diversa do “naturalismo” 

(Descola, 2001) e consideravelmente mais próxima seja de 

uma concepção “animista”, seja de uma concepção “pers-

pectivista” (Viveiros de Castro, 2002) – isto é, de concep-

ções que o discurso sociológico da modernidade tende a 

vincular às sociedades pré-modernas27. Ora, o ponto-chave 

nos diagnósticos de Freyre e DaMatta a respeito do padrão 

de sociabilidade que teria prevalecido no Brasil contempo-

râneo parece-me ser este: há uma relação de reforço mútuo 

entre indiferenciação social, baixo grau de secularização societal, 
porosidade entre os domínios públicos e privados e fluidez e plas-
ticidade entre sociedade e natureza. O “desvio” da experiên cia 

da modernidade no Brasil, que sugeriria a existência de 

algo como uma “modernidade à brasileira”, se revelaria no 

fato de que não seríamos socialmente tão diferenciados 

como as sociedades modernas centrais ao mesmo tempo 

em que não teríamos alcançado o mesmo nível de racio-

27 No primeiro caso (“animismo”), categorias da vida social “organizam as relações 

entre os humanos e as espécies naturais, definindo assim uma continuidade de 

tipo sociomórfico entre natureza e cultura”, de forma que disposições humanas 

e características sociais são atribuídas aos seres naturais (Viveiros de Castro, 2002, 

pp. 361-362). Já no segundo caso (“perspectivismo”), tratar-se-ia de uma concep-

ção em que certos animais não humanos possuem “personitude”, em virtude da 

qual teriam “capacidade de ocupar um ponto de vista” (Viveiros de Castro, 2002, 

p. 353), algo que denotaria precisamente uma noção de “indiferenciação entre os 

humanos e os animais”.
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nalização. Além disso, enquanto nossos domínios públicos 

ver-se-iam constantemente invadidos e configurados a par-

tir de códigos de sociabilidade privados, haveria uma con-

siderável zona de intersecção entre os seres humanos e os 

seres não humanos. Por outro lado, a tomar por esse retrato, 

a porosidade da relação sociedade/natureza reverberaria 

e já conteria em si os principais aspectos desse “desvio”: 

essa relação encantada e indiferenciada entre seres huma-

nos e não humanos seria sintomática do limitado nível 

de racionalização observado na sociedade brasileira, em 

que regras impessoais não vicejaram na esteira tanto do 

baixo grau de diferenciação social quanto do fato de que 

os domínios públicos permaneceram raptados por códigos 

de sociabilidade (pessoalizados) característicos de âmbitos 

sociais privados (Tavolaro, 2008). É nesse sentido que, a 

meu ver, as imagens fabricadas e projetadas por essa “famí-

lia intelectual” em torno da relação sociedade/natureza 

no Brasil convergem de maneira a reforçar o pressuposto 

da singularidade brasileira. 

Assim sendo, na medida em que Freyre e DaMatta ope-

ram no interior de um território epistemológico no qual 

aqueles quatro pilares do padrão de sociabilidade apresen-

tam-se como referências par excellence do que vem a ser uma 

experiência propriamente moderna, ao Brasil não restaria 

outro diagnóstico senão ser vislumbrado como “o ‘outro’ 

ou um desvio da modernidade, tendo sido modernizado 

para ‘inglês ver’, uma modernização epidérmica e de fachada” 

(Souza, 2001, p. 58). A despeito da ruptura epistemológica 

que crescentemente deslegitimou a imputação à nossa natu-

reza do status de variável independente – isto é, o peso de 

fator explicativo e determinante de nossa pretensa singula-

ridade societal –, o meio físico volta a proporcionar ancora-

gem à imagem da singularidade societal brasileira, tomada 

como um ponto de partida analítico. Ora, é cabível pensar 

em alguma alternativa interpretativa?
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A "modernidade brasileira" à luz de um debate 
contemporâneo
Em certa medida, tendo a concordar com Jessé Souza que 

“nenhum desenvolvimento nacional específico logra reunir 

todas as virtualidades fundamentais do que chamaríamos 

hoje de ‘cultura ocidental’” (Souza, 2000, p. 14). Mas, diferen-

temente do autor, entendo que isso não nos autoriza a con-

cluir que cada sociedade nacional segue uma determinada 

rota em direção à modernidade, singular em sua origem, 

em seu desdobramento tanto quanto em seu ponto de che-

gada. A tese da “singularidade nacional” mostra-se presa de 

uma armadilha nefasta à sociologia, a saber, a de ossificar 

ou “essencializar” o social, que tem como um de seus tra-

ços distintivos a contingência de sua constituição (Laclau 

e Mouffe, 2001). Explico-me: ao se tomar como ponto de 

partida analítico a singularidade de uma dada experiência 

nacional, assume-se tacitamente a existência de um alto 

grau de coerência e identidade (qualquer que seja sua 

ancoragem: cultural, econômica, ambiental, política, ou de 

outro tipo) que não necessariamente condiz com os emba-

tes e conflitos em torno de projetos distintos de sociedade, 

constitutivos da própria “realidade nacional”. Dessa forma, 

ou se desconsidera por completo o caráter constitutivo 

desses embates entre projetos diversos de sociedade ou, de 

maneira bastante sutil, se os toma como meras evidências 

de uma singularidade anunciada ex ante. Quero abordar 

criticamente esse problema a partir de dois diálogos dis-

tintos, porém complementares: primeiramente, informado 

por algumas reflexões sociológicas recentes a respeito da 

relação sociedade/natureza e, em segundo lugar, à luz de 

alguns insights do debate contemporâneo em torno da cha-

mada “condição pós-colonial”.

Na contramão da imagem de que a separação socie-

dade/natureza – segundo a qual uma e outra seriam con-

cebidas e vivenciadas como dois domínios marcadamente 
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distintos – seria um dos pilares do padrão de sociabilidade 

caracteristicamente moderno, algumas elaborações socioló-

gicas contemporâneas têm chamado atenção para a existên-

cia de formas diversas de se perceber e de se experimentar 

a relação entre humanos e não humanos no seio da pró-

pria modernidade. Robyn Eckersley (1992), por exemplo, 

fala-nos de ao menos cinco abordagens diversas que reme-

tem a maneiras variadas de se conceber as fronteiras e as 

relações entre sociedade e natureza e entre humanos e não 

humanos: a abordagem conservacionista, a perspectiva 

da ecologia do bem-estar humano, o preservacionismo, o 

movimento pela liberação animal e, por fim, o ecocentris-

mo (este último ramificado em ecofeminismo, ecocentrismo 

autopoié tico e ecocentrismo transpessoal). Há uma espécie 

de gradiente entre os dois polos extremos (a perspectiva 

conservacionista e as abordagens ecocêntricas) de forma 

que as fronteiras entre a sociedade e a natureza tornam-se 

cada vez mais porosas e fluidas à medida que se caminha 

em direção aos vieses ecocêntricos. Poder-se-ia concordar 

com Philippe Descola que essas concepções, observáveis com 

mais frequência (mas não exclusivamente) entre simpati-

zantes do ambientalismo, não passariam de uma maneira 

de “fetichizar a natureza como um objeto transcendental”, 

incapaz de efetivamente “questionar os fundamentos da 

cultura ocidental, [...] e tendentes a perpetuar o dualismo 

ontológico típico da ideologia moderna” (Descola, 2001, 

p. 119). Tal diagnóstico reforçaria a tese segundo a qual 

sociedades contemporâneas nas quais as fronteiras entre os 

humanos e os não humanos são vislumbradas e experimen-

tadas de maneira distinta desse dualismo ontológico seriam 

exemplos claros de “desvios” da modernidade. 

Mas Ulrich Beck e Bruno Latour parecem indicar uma 

interpretação alternativa. Beck, por exemplo, anuncia que 

as sociedades modernas mais avançadas estariam justamen-

te experimentando “o fim da antítese entre a natureza e a 
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sociedade. Isso significa que a natureza não pode mais ser 

entendida fora da sociedade”. Trata-se de uma situação des-

concertante para o imaginário sociológico na medida em 

que, segundo o autor, “[a]s teorias sociais do século XIX 

(e também suas versões modificadas do século XX) enten-

diam a natureza como algo dado, atribuído, a ser subju-

gado, e dessa maneira como algo em oposição a nós, que 

nos é alheio, como não sociedade” (Beck, 1992, p. 80). Já 

Bruno Latour oferece-nos uma leitura ainda mais radical 

desse cenário ao indicar que a modernidade, a despeito de 

se sustentar sobre a alardeada existência de “duas zonas 

ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um 

lado, e a dos não humanos, de outro”, não fez outra coisa 

senão criar “misturas entre gêneros de seres completamen-

te novos, híbridos de natureza e cultura” (Latour, 1994, 

p. 16). Aceitas essas ponderações, talvez causasse menor 

estranhamento a possibilidade de situações análogas às 

que Descola e Viveiros de Castro denominaram respectiva-

mente de “animismo” e “perspectivismo” serem encontra-

das no seio da própria modernidade. Se assim for, cabe a 

pergunta: até onde se pode sustentar a imagem conforme 

a qual quanto mais separados os domínios da sociedade 

e da natureza maior a evidência de preponderância do 

padrão moderno de sociabilidade?

Para enfim concluir, há um outro debate que gosta-

ria de abordar. Nas últimas duas décadas, tem vicejado um 

tipo de consideração a respeito da experiência da moderni-

dade que se ampara na ideia da existência de rotas pecu-

liares em direção à configuração moderna. Refiro-me espe-

cificamente às elaborações em torno da noção de “moder-

nidades múltiplas”. Segundo S. N. Eisenstadt, um de seus 

expoentes, modernidade e ocidentalização não devem ser 

tomadas como fenômenos idênticos: “os padrões ocidentais 

da modernidade não são as únicas modernidades ‘autênti-

cas’, a despeito de gozarem de precedência histórica e de 
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continuarem a ser um ponto de referência básico para os 

outros” (Eisenstadt, 2000, pp. 2-3). Configurações moder-

nas distintas teriam se materializado, sob a influência de 

referências culturais diversas tanto quanto de tradições e 

experiências históricas distintas das observadas nas “socie-

dades ocidentais”. Ou seja, haveria caminhos peculiares, 

tanto quanto pontos de chegada singulares na modernida-

de. Identifico dois problemas em potencial nesse retrato da 

experiência moderna. Primeiramente, arrisca-se desconsi-

derar variações internas ao próprio “ocidente” (Schmidt, 

2007). Em segundo lugar, o efeito condicionante de emba-

tes entre projetos distintos de sociedade pode vir a também 

ser desconsiderado por completo ou, de maneira mais sutil, 

subsumido diante da força supostamente determinante de 

outros aspectos (culturais, econômicos, institucionais, geo-

políticos, naturais, ou de outro tipo) – sob a justificativa des-

tes últimos possuírem inigualável capacidade para condu-

zir as sociedades a rotas distintas, discerníveis graças a uma 

pretensa coerência. Ora, pergunto-me se essa seria uma real 

alternativa teórico-interpretativa diante da preocupação 

que manifestei há pouco em relação ao risco de ossificação e 

“essencialização” do social. 

Entendo que uma saída potencialmente mais eficaz pas-

sa pela proposta de se afastar por inteiro a noção de “rotas 

peculiares em direção à modernidade” (sejam elas nacio-

nais ou de qualquer outro recorte). Cabe, inicialmente, res-

saltar a existência de uma produção científica que tem cha-

mado atenção não só para tipos distintos de diferenciação 

social no próprio berço da modernidade (Wittrock, 2000), 

como também para configurações diversas de secularização 

(Casanova, 2006) e de disjunção público/privado (Turner, 

1990) – além daquela já mencionada a respeito da relação 

sociedade/natureza (Eckersley, 1992). Passos adicionais 

podem ser dados à luz de alguns insights da multifacetada 

produção em torno da chamada “condição pós-colonial”. 
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Primeiramente, alerta-se para as antinomias e incoerências 

que marcaram a construção histórica e epistemológica da 

“modernidade europeia” (Mignolo, 2000), salientando ter 

sido ela o resultado muitas vezes instável de embates entre 

projetos distintos de sociabilidade. Tais embates não teriam 

deixado de existir mesmo quando o padrão de sociabilidade 

moderno tornou-se hegemônico. Em segundo lugar, traz-

-se à luz a existência de movimentos, atores sociais, estilos 

de vida e projetos de sociedade que, a despeito de vislum-

brados pelo discurso hegemônico da modernidade como a 

negação do padrão de sociabilidade moderno, co-habitam o 

tecido social das próprias “sociedades centrais” de maneira 

cada vez mais marcante e determinante (Gilroy, 1993; Tibi, 

2006). Em terceiro lugar, salienta-se que, mais do que um 

papel coadjuvante, cenários comumente vistos como perifé-

ricos na modernidade têm um papel bastante ativo e cons-

titutivo da própria experiência moderna (Bhabha, 1998). 

Por fim, trata-se de enfatizar os efeitos de poder embutidos 

nos discursos (científicos e do senso comum) em torno da 

modernidade, que produzem e disseminam imagens e este-

reótipos muitas vezes pouco fiéis aos seus referentes (Said, 

1979; Quijano, 2005).

Procurei mostrar que a maneira como Freyre e DaMatta 

concebem a relação sociedade brasileira/natureza tende a 

reforçar o diagnóstico da experiência da modernidade no 

Brasil como “um desvio do centro”, sugestivo de uma espécie 

de “modernidade à brasileira”. Quero por fim salientar que 

isso ocorre a despeito dos termos tomados como parâmetro 

não necessariamente fazerem justiça às próprias configura-

ções daquele “centro”. A meu ver, dois passos seriam neces-

sários para se desarmar essa “armadilha epistemológica”, por 

assim dizer. Primeiramente, seria preciso desdobrar aqueles 

termos, conferindo-lhes maior amplitude no sentido de con-

siderar a existência de variações nas configurações de dife-

renciação social, de variações nos padrões de secularização, 
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de variações na disjunção público/privado, e de separação 

sociedade/natureza. Em segundo lugar, seria necessário lidar 

com as configurações modernas de maneira mais atenta às 

disputas e embates sociais em torno de concepções e vivên-

cias distintas a respeito da própria experiência da moderni-

dade. Somente então, o tipo de relação sociedade/nature-

za que Freyre e DaMatta defendem ser caracteristicamente 

brasileiro poderia ser visto não como fator condicionante e 

evidência de um “desvio moderno”, mas como um cenário 

dentre outros possíveis na modernidade.

Sergio B. F. Tavolaro
é professor do Departamento de Sociologia da UnB.
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PREVENÇÃO AO CRIME E TEORIA SOCIAL

JOÃO TRAJANO SENTO-SÉ

O artigo estabelece um diálogo entre a criminologia posi-

tivista e algumas correntes contemporâneas da prevenção 

ao crime inspiradas em teorias sociológicas. Através desse 

exercício, busca-se evidenciar que algumas das formula-

ções focadas no campo da prevenção já aparecem, em esta-

do embrionário, na agenda teórica positivista. Do mesmo 

modo, torna-se possível explicitar que alguns postulados 

empíricos e práticos do positivismo são menos estranhos 

às teorias contemporâneas de prevenção ao crime do que 

se costuma reconhecer.

Palavras-chave: Criminologia; teorias de prevenção da violên-

cia; teoria social

CRIME PREVENTION AND SOCIAL THEORY
The article establishes a dialogue between positivist criminology 
and some contemporary currents on crime prevention inspired in 
sociological theories. Through this exercise, we seek to highlight that 
some of the formulations focused in the preventions field appear, 
in embryonic state, in the positivist theoretical agenda. Likewise, 
it is possible to explicit that some empirical and practical tenets 
of positivism are less foreign to contemporary theories of crime 
prevention than is usually recognized.

Keywords: Criminology; violence prevention theories; social theory
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SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: 
NOVA PERSPECTIVA DE ABORDAGEM E DE INVESTIGAÇÃO

ANA LUIZA D’ÁVILA VIANA

FABÍOLA LANA IOZZI

MARIANA VERCESI DE ALBUQUERQUE

AYLENE BOUSQUAT

O presente artigo tem como objetivo contribuir para a 

renovação na formulação de estudos que abrangem a tría-

de saúde, desenvolvimento e inovação tecnológica. A tarefa 

epistemológica central é o resgate e revisão do conceito de 

desenvolvimento à luz das experiências das políticas desen-

volvidas pelo Estado na vertente de bem-estar social e na de 

regulador analisadas sob a ótica das contribuições de teóri-

cos estruturalistas. A nova perspectiva de investigação tem 

como fundamento último contribuir para o aperfeiçoamen-

to da formulação e operacionalização de políticas públicas 

para induzir os setores do complexo econômico-industrial 

da saúde estratégicos para o Brasil, coordenado ao aumento 

do poder de regulação do Estado e ao fortalecimento de 

instituições públicas estratégicas na inovação de tecnologia 

na saúde. 

Palavras-chave: Saúde, política; desenvolvimento; inovação 

tecnológica, política

HEALTHCARE, DEVELOPMENT AND TECHNOLOGY 
INNOVATION: A NEW INVESTIGATION FIELD 
This article aims to contribute to the renewal in the formulation 
of studies covering the triad health, development and technological 
innovation. The central epistemological task is the rescue and 
review of the development concept in light of experiences of policies 
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pursued by theorical framework of social welfare and the regulator 
analyzed from the perspective of the contributions of structuralist 
theorists. The new perspective and approach to research is based 
on the latter contribute to improving the design and operation of 
public policies to induce economic sectors of the health-industrial 
complex strategic for Brazil, coordinated the increased power of 
government regulation and strengthening public institutions in 
strategic technology innovation in healthcare.

Keywords: Health policies; development; technology innovation; 
policies

RELAÇÕES ENTRE EQUIDADE E VIABILIDADE NOS 
EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS

LUIZ INÁCIO GAIGER

A economia solidária pode ser considerada como uma 

alternativa para a geração de renda, para o combate à 

pobreza e para a ruptura com a lógica social da desigual-

dade, desde que promova o protagonismo dos pobres, o 

qual é necessário para que intervenções políticas nesse 

campo sejam eficazes. O artigo aborda esse tema median-

te o exame de evidências colhidas em pesquisas empíricas 

e por meio de uma exploração dos dados finais do Pri-

meiro Mapeamento Nacional da Economia Solidária no 

Brasil. Ao comparar os empreendimentos solidários com 

as características gerais das empresas no país, segundo as 

estatísticas nacionais, sobressaem-se singularidades dos 

empreendimentos solidários, como a propensão a preser-

var os postos de trabalho e a manter princípios igualitários 

na distribuição dos rendimentos e benefícios decorrentes 

de suas atividades econômicas. Tais regimes de equidade, 

presentes em sua gênese, são constitutivos de sua forma 

social de produção.
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Palavras-chave: Economia solidária; empresas; igualdade; ren-

da; trabalho.

THE RELATION BETWEEN EQUALITY AND VIABILITY IN THE 
SOLIDARITY ECONOMY ENTERPRISES
The solidarity economy can be considered an alternative to 
generate income, face poverty and break the social logic of 
inequalities, since it promotes the protagonism of the poor, needed 
by political interventions in this field to achieve efficiency. The 
article discusses this subject by analyzing evidences brought up by 
qualitative researches and by the final data of the first Brazilian 
national mapping of solidarity economy. Comparing the general 
characteristics of Brazilian companies registered in the national 
statistics with the solidarity economy enterprises, certain singularities 
stand up, such as the tendency of the solidarity enterprises to protect 
jobs and hold equalitarian principles regarding income and benefits 

arising from their economic activities. This regime of equality is a 
component of their specific social production structure.

Key-words: Solidarity economy; enterprises; equality; income; work.

A CONTRIBUIÇÃO MARXISTA PARA O ESTUDO DAS RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS

TULLO VIGEVANI

ALINE REGINA ALVES MARTINS

MANOELA MIKLOS

PRISCILA RODRIGUES

O artigo analisa a contribuição marxista para o estudo das 

relações internacionais enfatizando a dimensão histórica 

nas formações sociais e a economia política como variável 

fundamental. Assim, o marxismo oferece instrumentos para 
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uma análise abrangente das relações internacionais, des-

construindo o conceito de Estado tal qual entendido pelas 

teorias dominantes da área.

Palavras-chave: Relações internacionais; teoria das relações 

internacionais; marxismo; teoria crítica.

THE MARXIST CONTRIBUITION TO THE STUDY OF 
INTERNACTIONAL RELATIONS
The article examines the marxist contribution to the study of 
international relations stressing the historical dimension in the 
social groups and political economy as a fundamental variable. 
Thus, marxism provides resources to a comprehensive analysis of 
international relations, deconstructing the concept of state as is 
understood by the dominant theories in the area.

Keywords: International relations; international relations theory; 
marxism; critical theory.

EFEITOS DIRETOS, INDIRETOS E TARDIOS: TRAJETÓRIAS 
DA TRANSMISSÃO INTERGERACIONAL DA PARTICIPAÇÃO 
POLÍTICA

MARIO FUKS

O artigo propõe um modelo para explicar o processo 

mediante o qual os jovens se tornam cidadãos participativos. 

Veremos que este ocorre de duas formas complementares. 

A primeira é a transmissão imediata, embora, em grande 

medida, estimulada por efeitos indiretos, das rotinas partici-

pativas. A segunda depende de um processo de longa dura-

ção, gerando a participação como efeito tardio. O estudo 

mostra que a participação política dos pais é a forma mais 

eficaz de se “ensinar” participação política aos filhos. Em 

relação às condições socioeconômicas da família, embora 
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não transmitam participação aos filhos, são elas que criam 

condições mais ou menos favoráveis para o envolvimento 

dos pais em atividades participativas. No conjunto, os dados 

apontam associação entre a reprodução intergeracional da 

desigualdade social e da desigualdade política. 

Palavras-chave: Participação política; socialização política; 

desigualdade política.

DIRECT, INDIRECT AND LATE EFFECTS: PATHS OF THE 
INTERGENERATIONAL TRANSMISSION OF POLITICAL 
PARTICIPATION
The article presents a model to explain the process through which 
young people become active citizens. We will see that it occurs in 
two complementary ways. The first is the immediate transmission, 
though largely driven by indirect effects, of participatory routines. 
The second depends on a long process, generating participation as 
a late effect. The study shows that political participation of parents 
is the most effective way to “teach” children how to be participative. 
As regards socioeconomic background, it has an indirect effect 
on participation, creating a more or less favorable condition 
for the parents’ political engagement. Overall, the data show an 
association between the intergenerational reproduction of social 
inequality and political inequality.

Keywords: Political participation; political socialization;  
political inequality.

CRISE DE HEGEMONIA E EMERGÊNCIA DE NOVOS ATORES NA 
BOLÍVIA: O GOVERNO DE EVO MORALES

LUIS FERNANDO AYERBE

A presidência de Evo Morales, liderança indígena e dirigen-

te do partido Movimiento al Socialismo (MAS), abre um 
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processo de transformações em diversas dimensões, em que 

as mudanças socioeconômicas e no poder político expres-

sam uma perspectiva de longa duração que questiona rela-

ções de colonialidade entre uma elite dominante branca e 

uma maioria indígena subalterna, que se aprofundam após 

a independência nacional. Acompanhando essa perspecti-

va, predominante nos setores de apoio ao governo, a estra-

tégia de poder do MAS não segue a tradição das revoluções 

sociais que operaram rupturas estruturais no modo de pro-

dução e na organização estatal bolivianas, mas aponta para 

uma nova revolução descolonizadora, política e cultural, 

que articula um indigenismo de natureza ampla, flexível 

e aberto aos movimentos sociais do campo popular. Essa 

concepção enfrenta críticas em setores da esquerda, que 

vislumbram uma renovação do processo de modernização 

capitalista iniciado em 1952, sob a liderança do Movimiento 

Nacionalista Revolucionario (MNR), ampliando a cidadania 

e democratizando o acesso ao Estado pelo reconhecimento 

dos indígenas como tais. Nessa perspectiva, a transforma-

ção proposta pelo MAS tenderia a favorecer uma recom-

posição do sistema diversificando sua base socioeconômica. 

A partir do contraste estabelecido por essas duas linhas de 

interpretação, pretendemos analisar as possibilidades estru-

turais da estratégia do governo de Evo Morales, tomando 

como referentes históricos as transformações operadas pela 

revolução nacionalista de 1952 e pelas reformas neoliberais 

iniciadas nos anos 1980.

Palavras-chave: Evo Morales; colonialidade; nacionalismo; 

socialismo.

HEGEMONIC CRISIS AND EMERGENCE OF NEW ACTORS IN 
BOLIVIA: THE GOVERNMENT OF EVO MORALES
The presidency of Evo Morales, indigenous leader and who 
heads the party Movement Towards Socialism (MAS), opens a 
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series of transformations in several dimensions. The changes 
in socio-economic and political power express the critic of long-
term coloniality relations between a dominant white elite and 
an indigenous subordinate majority that deepens after national 
independence. Following this perspective, present in sectors of 
support to the government, the strategy of the MAS cannot follow 
the tradition of social revolutions that operated structural breaks 
in the mode of production and the state organization, but points to 
a new decolonizing revolution, cultural and political, articulating 
an indigenism of broad nature, flexible and open to popular social 
movements. This view is facing critics in sectors of the left that 
identify the renewal of capitalist modernization process initiated 
in 1952 under the leadership of the Nationalist Revolutionary 
Movement (MNR), extending citizenship and democratizing access 
to the state for recognition of Indians as such. From this perspective, 
the transformations proposed by MAS tend to favor a system 
restoration by diversifying its economic and social base. From the 
contrast provided by these two lines of interpretation, we intend to 
analyze the structural possibilities of the strategy of the government 
of Evo Morales, taking as historical reference the transformations 
wrought by the nationalist revolution of 1952 and the neoliberal 
reforms initiated in 1980.

Keywords: Evo Morales; coloniality; nationalism; socialism. 

FREYRE, DAMATTA E O LUGAR DA NATUREZA NA 
“SINGULARIDADE BRASILEIRA”

SERGIO B. F. TAVOLARO

O presente artigo investiga as maneiras pelas quais a natu-
reza é operacionalizada em alguns empreendimentos inter-

pretativos de Gilberto Freyre e Roberto DaMatta acerca da 

experiência societal brasileira. Defende-se a existência de 

um parentesco epistemológico entre Freyre e DaMatta que 
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se revela nas maneiras como vislumbram os principais pila-

res da sociabilidade do Brasil contemporâneo e como deli-

neiam a aclamada singularidade dessa sociedade em con-

traste com outros cenários. Aprecia-se a hipótese segundo 

a qual seus escritos desenvolvem um exercício de combina-

ção do fator natureza com variáveis propriamente sociais de 

maneira a reforçar o diagnóstico do “desvio da experiência 

da modernidade no Brasil”. 

Palavras-chave: Modernidade no Brasil; pensamento social 

brasileiro; relação sociedade/natureza

FREYRE,DAMATTA AND PLACE OF NATURE IN “BRAZILIAN 
SINGULARITY”
This article aims at investigating the ways whereby nature is 
operated in some of Gilberto Freyre’s and Roberto DaMatta’s 
interpretative endeavors on the Brazilian societal experience. I 
contend that Freyre and DaMatta converge towards a similar 
epistemological framework which tends to envision contemporary 
Brazil as a singular case in contrast to other modern societal 
scenarios. Last but not least, I test the hypothesis according to which 
both Freyre and DaMatta put forth a combination of nature with 
social variables that ultimately tend to reinforce the diagnosis of 
Brazil as a unique modern case.

Keywords: Modernity in Brazil; Brazilian social thought; society/nature 
relations 
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