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Mãe Niá é vidente de muitos serviços prestados. A ialorixá é madrinha de Insight-Inteligência e 
devota das falanges de Ogum. Suas predições estão certas mesmo quando não se confirmam. Errada é a 
realidade. Niá enxerga ozômi simplificando as coisas. Mãinha diz que vão enxugar a Constituição de adiposi-
dades, assim como suspender medidas provisórias e leis ordinárias. Ela antevê uma “PEC da Desinclusão”. O 
dispositivo será uma clausula pétrea, promulgando que o ajuste econômico é permanente. Ficam, portanto, 
revogadas as determinações referentes ao salário mínimo, garantia de emprego no setor público, despesas 
obrigatórias com saúde e educação, assistência social como direito não contributivo e todas as demais 
regulamentações que possam representar um obstáculo para o objetivo de estabilização da economia. Niá 
conversou com os capangueiros. Eles asseguraram que ozômi manterão resguardadas as premissas do Art. 
5° da Constituição Federal, com um pequeno acréscimo. Ou seja, os brasileiros e estrangeiros residentes no 
país não terão garantido somente a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, mas também à estabilidade econômica. Menos à vida do que à estabilidade econômica possivel-
mente. Os olhos de Mãinha tilintaram que nem os rabos das setes cobras. “É para quando?”, ela pergunta para 
Ogum Megê das Almas. “É para ontem. Ozômi podem tudo, Niá. O livrinho é pra mudar”. Eparrei minha mãe!





Insight Inteligência brinda a todos os patrocinadores das diversas re-
vistas que antecederam a comemoração dos seus 20 anos. As festas 
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janeiro de 2018. Mas começamos a celebrar a data desde já, com uma 
exposição dos rótulos de vodkas russas que embriagam pela beleza 
das ilustrações e concepção gráfica. Aprecie sem moderação.
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Q
uando o regime soviético começou a fazer água e 
afinal ruiu, entre 1986-1991, a euforia foi grande 
nos arraiais da democracia liberal. Não foi só a 
época em que se julgou que a história teria aca-
bado, segundo o célebre argumento de Francis 
Fukuyama. Outro famoso politólogo americano, 
Samuel Huntington, escreveu um livro no qual 

explicava e celebrava a terceira onda democrática que, a partir 
da Revolução dos Cravos, teria se espalhado pela Europa Oriental 
e pela América Latina. A democracia, restrita a algo como 35 
países em torno de 1970, passara a ser o regime de mais de 110 
nações em 2014. A Primavera Árabe de 2011 parecia confirmar 
a tendência de expansão global da democracia, agora também 
pelo Norte da África e pelo Oriente Médio. O entusiasmo, porém, 
parece ter cessado ultimamente. A emergência de governos 
de tendência autoritária, ou abertamente autoritária, também 
qualificada como “populista de direita”, corresponde à ressaca 
daquela mesma globalização que, acelerada nos anos 1990, gerou 
a euforia a respeito da vitória última da democracia. A eleição de 
Donald Trump à presidência dos Estados Unidos pareceu coroar o 
processo na medida em que o mal do populismo nacionalista teria 
chegado ao coração do país que, para muitos, seria a materiali-
zação do ideal democrático. As razões que os especialistas têm 
buscado para explicar a tal crise da democracia são inúmeras. 
Para ficar apenas no diagnóstico relativo aos chamados países 
em desenvolvimento, nos quais a democracia é recente, como o 
Brasil, alega-se com frequência que a causa do descontentamento 
reside principalmente na dificuldade de promover avanços, não 
quantitativos ou formais, mas qualitativos ou substantivos do 
procedimento democrático. 

Em artigo publicado em 2015, intitulado Por que a democra-
cia anda com o desempenho tão ruim?, o já referido Fukuyama, 
por exemplo, arriscava a hipótese de que a institucionalização 
democrática não teria sido suficiente, nas jovens democracias, 
para acompanhar “as demandas populares por accountability 
democrática”, entendida como instrumento por meio do qual “o 
governo aja de acordo com os interesses de toda a comunida-
de, em vez de simplesmente de acordo com os interesses do 
governante”. Em outras palavras, sustenta-se a hipótese de que 
a democracia não consegue gerar governos “republicanos” cujos 
governantes e administradores, a despeito de democraticamente 
eleitos, sejam capazes de superar a maldita herança do “Estado 
patrimonial” que teria marcado a ordem política anterior à insti-
tucionalização formal da democracia. 

hIgIENIzaçãO

As jovens democracias seriam caracterizadas por um “Estado 
neopatrimonial”, ou seja, por governos cleptocráticos coman-
dados por políticos que, por meio da corrupção, dividiriam os 
recursos do Estado com suas redes de apoiadores, patrocinando o 
clientelismo generalizado. A crise da democracia, nesses países, 
decorreria da incapacidade dos governos em atender à demanda 
dos cidadãos por serviços ou bens públicos básicos de qualidade – 
como segurança, saúde, educação e infraestrutura –, em aparente 
contraste com o que se passaria em regimes autoritários como 
a China ou Cingapura. Segundo Fukuyama, uma democracia não 
passaria sem “accountability”, isto é, republicanismo, com severa 
observância da lei por parte do governo e combate sistemático à 
corrupção: “Sem que haja capacidade para governar bem, novas 
democracias desapontarão as expectativas de seus eleitores e 
serão deslegitimadas” .1

No caso brasileiro, não há dúvidas de que desde pelo menos 
há quatro anos o sistema político vem sofrendo uma crise aguda 
no que tange à sua legitimidade. Seu marco eloquente foram as 
Jornadas de Junho de 2013, que teve por estopim protestos contra 
a má qualidade dos serviços públicos, a corrupção administrativa, 
os privilégios corporativos do alto funcionalismo, a impunidade da 
classe política. Elas foram essenciais para legitimar, principalmen-
te, a Operação Lava Jato, que a partir do ano seguinte adquiriu 
foros de uma verdadeira “Revolução Judiciarista” que, em nome 
do combate à corrupção sistêmica da política brasileira, tornou-se 
a principal causa de instabilidade política do país. 

Mas a atual crise da democracia também tem por evidência 
a democratização da política que, por meio das redes sociais, 
passou a mobilizar um contingente da população até então 
relativamente apartada dos debates públicos, e cuja polarização 
ideológica passou a marcar o debate público, com cenas explíci-
tas de intolerância e radicalidade. Ao indagarem das causas da 
crise, os especialistas naturalmente não convergem e, em certa 
medida, espelham suas próprias filiações ideológicas à esquerda 
e à direita. Todos, porém, reconhecem o déficit de “democracia” 
substantiva, em termos de participação e de “accountability” – 
isto é, “republicanismo” – como uma das deficiências do atual 
regime brasileiro em crise. 

Essas seriam as principais causas da atual frustração com o 
regime democrático, a legitimar a “Revolução Judiciarista” con-
tra a classe política. Segundo José Álvaro Moisés, a Operação 
Lava Jato teria revelado “a existência em décadas recentes de 
um quadro de verdadeira captura do Estado pelo poder econô-
mico conluiado com líderes de partidos políticos e burocratas 
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públicos”. E reitera que “as questões relativas aos conceitos de 
accountability (vertical, horizontal e social) e responsividade são 
centrais para as premissas teóricas da abordagem da qualidade 
da democracia. E a percepção pública do funcionamento do 
regime é essencial para a compreensão da dimensão da crise 
que se refere à sua legitimidade”.2 Também Leonardo Avritzer, 
em sua obra Os impasses da democracia no Brasil, reconhece a 
necessidade de reforçar a dimensão “republicana” da democracia 
brasileira, aprofundando a política de tolerância zero com a corrup-
ção. Ele se refere aos mecanismos insuficientes de participação 
política e à necessidade de aprofundar a democracia, por meio 
de reformas capazes de restabelecer a confiança da sociedade 
principalmente no Congresso, que é o poder, de todos, mais 
desmoralizado nos dias atuais. A despeito de suas divergências 
(a respeito, notavelmente, da questão da regulamentação da 
mídia), ambos convergem ainda no reconhecimento da falência 
do modo por que o presidencialismo de coalizão que sustentou 
a democracia brasileira desde 1994 foi gerido, com “crescentes 
custos de fragmentação partidária, desorganização administrativa 
gerada pela distribuição dos cargos no governo e a propensão à 
corrupção gerada por sua distribuição”.3 

o
reconhecimento por parte da ciência política do 
“déficit” republicano da democracia brasileira 
e da necessidade de aprofundar a democracia, 
através de maior fiscalização e participação da 
sociedade civil nos mecanismos decisórios, leva 
naturalmente a indagar em que medida a locali-
zação da cidade que serve de capital de um país 

pode contribuir ou não para o desenvolvimento da democracia. 
Este é o propósito do presente artigo: indagar de que modo a 
localização da capital federal na cidade de Brasília pode contribuir 
para a democracia brasileira. Desde sua construção, Brasília vem 
sendo examinada por um sem-número de acadêmicos, que a 
consideram do ponto de vista urbanístico e arquitetônico, mas 
raramente sob o ângulo político. 

Uma pesquisa preliminar revela uma convicção quase unâni-
me, à direita e à esquerda, de que a concentração dos poderes 
públicos na capital, devido às suas características específicas, 
prejudica o bom funcionamento da democracia. Entre os liberais, 
ao despedir-se do mandato parlamentar, Roberto Campos disse 

que não sentiria falta de Brasília, “cidade que considero um bazar 
de ilusões e uma oficina de déficits”.4 Também o jornalista Carlos 
Sardenberg atribui à presença da capital em Brasília a falta de 
“republicanismo” político da administração pública e seu imenso 
ônus para o país, obrigado a sustentá-la e ao seu exército de 
funcionários públicos: “Tudo considerado, Brasília foi um pro-
grama de governo, destinado a eleger JK cinco anos depois da 
inauguração, e que deixou um imenso ônus para o país. Foi tão 
insensato quanto seria hoje levar a capital para o Norte, para 
proteger e desenvolver a Amazônia”.5 Stephen Kanitz também 
acusou recentemente a alienação da classe política em relação 
às classes produtoras do país e defende em artigo: “É preciso 
mudar a capital de Brasília, já”.6 Do campo da esquerda, a crítica 
veio de marxistas como Marshall Berman, que se refere à forma 
antidemocrática por que o modernismo concebeu a organização 
do espaço público de Brasília: “São enormes espaços vazios em 
que o indivíduo se sente perdido, tão sozinho como um homem 
na Lua”.7 Mais recentemente, Dom Reginaldo Andrietta, bispo de 
Jales, da CNBB, queixou-se de que “a capital federal foi transfe-
rida do Rio de Janeiro em 1960, com a finalidade de distanciar a 
sede de decisões políticas dos grandes centros de mobilização e 
manifestação popular”.8 Um líder da esquerda anarquista, André 
Zanardo, preconizou uma medida radical para resolver o problema: 
“Brasília precisa acabar: isolada, antidemocrática, praticamente 
um clubinho do poder, essa é a nossa capital federal”.9 Talvez 
seja hora de se perguntar, a sério, mas de forma mais serena, 
em que medida Brasília como capital do Brasil pode ser parte do 
problema democrático brasileiro e, em caso positivo, o que pode 
ser feito de modo prático para amenizá-lo e produzir uma política 
mais comprometida com a coisa pública.

 
arQuitEtura, podEr E Espaço dEcisório: a QuEstão da capital 
no contExto pEriférico pós-colonial

Ao contrário do que possa parecer, a questão da localização 
da capital é de alta relevância, sobretudo em um tempo em que 
se atribui ao déficit de accountability e participação política a 
principal causa da crise da democracia brasileira. Desde seus pri-
mórdios, por meio de autores como Platão, Aristóteles, Maquiavel 
e Montesquieu, a ciência política tem reconhecido o espaço físico 
onde o poder se acha localizado como uma variável relevante 
para o desempenho do governo em geral e da democracia em 
particular. De acordo com Gore Therborn, o lugar onde a ação 
política acontece é fundamental para o exercício do poder: ele 
modela o comportamento dos atores, serve de compasso ao 
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sentido de suas ações, é o palco onde elas ocorrem e afeta suas 
consequências e resultados.10 Segundo Michael Minkenberg, a 
politização da arquitetura e do espaço urbano pode ser identifi-
cada em três grandes níveis: o da arquitetura como símbolo da 
identidade nacional; como expressão de um regime político; e 
como resultado do desenvolvimento político e processos corre-
latos.11 As capitais nacionais, em especial, são espaços de poder 
relevantes por excelência, onde decisões políticas cruciais de um 
país são tomadas. Seu ambiente arquitetônico ou urbanístico pode 
favorecer ou prejudicar a fiscalização ou contestação por parte 
da sociedade civil, contribuindo ou favorecendo a expressão da 
democracia.12 José William Vesentini lembra que, por ser um 
aspecto visível, material, espacial das relações e imbricações 
entre o Estado e a sociedade, a capital não pode ser estudada 
isoladamente de seu contexto histórico, das condições sociais e 
econômicas e políticas onde se situa.13 Também Lawrence Vale, 
em obra clássica, mostra como arquitetura e desenho urbanos 
foram instrumentos a serviço da política, com o objetivo de 
sancionar o exercício do poder pelo líder e promover a contínua 
subordinação ou aquiescência dos excluídos.14 

De acordo com Vale, os desenhos dos espaços dedicados 
ao poder em uma capital, assim como sua própria localização, 
esclarecem as estruturas de poder dentro das sociedades em 
que elas se acham situadas. Haveria três tipos de capitais 
modernas. A primeira delas seria a “evolucionária”, ou seja, das 
cidades que se desenvolveram e se tornaram capitais de modo 
mais ou menos orgânico, como Londres, Paris, Viena e Berlim. 
Devido às suas complexas histórias, elas seriam policêntricas, 
não concentrando os edifícios representativos do poder em um 
único lugar. O segundo tipo de capital seria o da cidade que 
deixou de ser capital e voltou a sê-lo, como Roma, Moscou e 
Atenas. Nesse caso, a remodelação arquitetônica e urbanística 
da cidade remete à sua condição anterior de capital. O terceiro 
padrão de capital é aquela que, por uma ruptura com a evolução, 
resulta da decisão de construir uma nova cidade como sede do 
poder nacional, como Washington ou Canberra. Quase sempre 
relacionada com a necessidade de exprimir uma identidade 
nacional, a decisão de constituir um novo capitólio é reveladora 
da relação política entre governantes e governados. No contexto 
dos países pós-coloniais do século vinte, os líderes dos países 
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recém-independentes ou em busca do desenvolvimento buscaram 
frequentemente empregar a arquitetura para exprimir um ideal 
de identidade ou unidade nacional. Capitais desenhadas e seus 
edifícios públicos, construídos nesse contexto, são erigidos para 
servir e simbolizar a nação como um todo. Entretanto, tendo em 
vista que o seu lugar e aparência são quase sempre produto da 
decisão de um chefe político, e não da população, o resultado 
dificilmente reflete ou se parece com uma identidade nacional 
verdadeira. Ao fazê-lo, porém, eles quase sempre reiteraram 
conjuntos arquitetônicos que reforçavam os padrões herdados 
do colonialismo, de dominância e submissão.15 

a
intuição de Lawrence Vale a respeito das capitais 
criadas em contexto pós-colonial está ligada 
à secular autoimagem nutrida pelas elites de 
seus países como periférica e atrasada, como 
decorrência do colonialismo. Assimilada como 
um esquema de ordem e sentido progressivos, 
organizador dos lugares das diversas nações ao 

longo do tempo, a filosofia da história criada pelo colonialismo 
europeu explicava o papel dos diversos povos escalonados 
em um processo “universal” de “civilização”. Orientadas para 
um futuro de paz, riqueza, liberdade e igualdade, haveria na-
ções no “centro” do mundo, “mais adiantadas”, “civilizadas”, 
que marchavam à frente, produzindo ciência, arte e verdade. 
Outras, porém, eram “atrasadas” e “bárbaras”, devendo seguir 
os exemplos e os modelos das primeiras para se “adiantarem”. 
No caso ibero-americano, a crença colonialista na superiorida-
de da cultura europeia foi assimilada pelos colonos europeus 
que transpuseram o Atlântico para aqui se estabelecerem. A 
independência política não rompeu com essa lógica. As elites 
dos novos países passaram a brandir a superioridade da cultura 
europeia de que eram representantes para justificar seu poder 
sobre o conjunto da população e promover uma modernização 
social orientada por critérios europeus, como forma de reação 
ao profundo mal-estar com sua própria realidade periférica. Do 
ponto de vista da temporalidade, o imaginário político é todo 
arrastado para o futuro. O passado é visto como um fantasma 
a ser exorcizado. O futuro será a época da redenção dos males 
da colonização e do atraso. Por isso, o desenvolvimento passou 
a ser o principal objetivo das elites dirigentes dos países que se 

julgavam atrasados, subordinando os demais pontos da agenda 
política. Liberdade, igualdade ou democracia só são plenamente 
valorados à medida que favorecem ou pelo menos não colidam 
com o imperativo modernizador. O povo atual, devido aos seus 
defeitos, verdadeiros ou supostos, é colocado em segundo plano, 
em prol de um povo futuro, idealizado, despido de defeitos. 

A modernização deveria ser perseguida pela transposição 
para a América Ibérica da cultura dos países reputados modelos 
da modernidade ou da civilização almejada. Essa transposição 
cultural começava pela importação das instituições europeias e 
norte-americanas para a nossa realidade. Na periferia, o papel 
das instituições não seria o de refletir o estado social, que seria 
atrasado, e sim o de agir sobre ele, a fim de modificá-lo em 
sentido progressista. Antes que houvesse “substâncias políticas 
e sociais modernas, a importação cultural se destinava a criar 
as formas jurídicas, institucionais ou culturais” que deveriam 
introduzi-las entre nós. No caso brasileiro, as elites estiveram 
sempre divididas em torno da melhor estratégia relativa à pro-
moção da ansiada modernização: o autoritarismo burocrático ou 
federalismo oligárquico. 

O primeiro é tributário do absolutismo ilustrado e do projeto 
imperial acalentado pelos fundadores do Império. Ela parte de um 
diagnóstico negativo da formação nacional brasileira, marcada 
pela inorganicidade, pela pobreza, pela ignorância, pelo caudi-
lhismo e pela ausência de vínculos de solidariedade nacional. 
Propõe, como remédio político, o Estado autônomo como motor 
do desenvolvimento, através da centralização do poder na capital 
e o predomínio do Poder Executivo sobre o Legislativo; de outro, 
como remédio econômico, o apelo ao planejamento econômico 
e à nacionalização de setores estratégicos da economia. Já o 
federalismo oligárquico como estratégia de modernização tinha 
orientação liberal e deslocava a centralidade do Estado para co-
locar em seu lugar a sociedade civil e o mercado como motores 
do desenvolvimento do país. Aspirava-se por um Estado que 
operasse com plena transparência frente à sociedade e vigiado 
por ela, característica que, do ponto de vista político-institucional, 
exprimiam-se pela predileção por fórmulas de dispersão do po-
der, seja pelo federalismo, seja pelo municipalismo, bem como 
pela criação de mecanismos antimajoritários, como a jurisdição 
constitucional e o parlamentarismo. A dimensão oligárquica desse 
federalismo não estava tanto em si mesma, enquanto ideário, 
quanto nos propósitos daqueles que o mobilizavam. Quase sem-
pre, o “povo” em cujas mãos a “democracia” funcionaria eram 
os “coronéis”, os senhores de escravos, os grandes empresários.
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Como ficava a democracia nessa situação? Ora, o governo do 
povo pelo povo é um ideal muito complicado na periferia ibero-
-americana. Como o diagnóstico parte sempre de que a sociedade 
é inorgânica, ou a nação não existe, ou precisa ser tutelada, o 
sistema representativo e a democracia são praticados, quando 
o são, de modo formalista ou deficiente. O conceito ideológico 
de povo é em larga medida ficcional. Ele não corresponde ao 
povo concreto, mas àquilo que ele deveria ser, segundo as elites 
esclarecidas. Raramente ele corresponde às imagens idealizadas 
acalentadas tanto à direta quanto à esquerda: combativo, mo-
bilizado, solidário, consciente da opressão, ou letrado, proprie-
tário, orientado pelo ideal do mérito e da honestidade. Daí certo 
desrespeito que parte significativa das elites de esquerda e de 
direita ostentam a respeito do povo real, em seu comportamento 
político efetivo. Como se partilha de um pressuposto mais ou 
menos generalizado de que o povo não tem agência própria, os 
vencidos quase sempre atribuem a própria derrota à manipulação 
da vontade do eleitorado por parte do adversário, seja pela grande 
mídia, seja pelo “demagogo”. Em semelhante quadro, em que 
o povo presente é visto sistematicamente como relativamente 
incapaz pelas elites políticas e culturais, a democracia não tem 
como deitar raízes profundas no solo nacional. Ela fica sempre na 
dependência das partes identificarem o comportamento efetivo do 
povo como correspondente aos seus respectivos ideais de condu-
ta e modernidade. É nesse contexto ideológico da modernização 
periférica brasileira, oscilando entre o autoritarismo burocrático 
e o liberalismo oligárquico, que se deve compreender o modo por 
que se lidou com o tema da mudança da capital até a subida de 
Juscelino Kubitschek ao poder. 

o problEma das capitais no brasil: o mudancismo EntrE o 
autoritarismo burocrático E a oligarQuia fEdErativa 

Governado o Brasil desde Lisboa, desde os primórdios da co-
lonização, a partir de 1808, em virtude da transmigração da Corte, 
o Rio de Janeiro tornou-se a primeira capital do Brasil propria-
mente dito. Nessa qualidade, ela exerceu um papel fundamental 
na construção do imaginário de unidade nacional, simbolizando 
o país como um todo. Na condição de principal porto e centro 
comercial do país, o Rio era uma típica capital do primeiro tipo 
declinado por Lawrence Vale: uma cidade que evoluíra para se 
tornar uma capital, como Paris, Londres e Lisboa, na Europa, ou 
como a Cidade do México, Buenos Aires e Santiago, na América 
Latina.16 Entretanto, o processo de crescente europeização do 
país, desencadeado com a chegada da Corte imperial, suscitava 

já expressões de desgosto pela realidade brasileira. Um de seus 
termos mais típicos foi o “mudancismo”, ou seja, o desejo de 
transferir a sede do governo para outro sítio. A presença da 
população mestiça e negra, o clima quente e úmido do Rio de 
Janeiro, sua arquitetura colonial, que eram a imagem mesma 
do Brasil, incomodavam frequentemente o ideal eurocêntrico 
das elites dirigentes. Era nesse contexto que, esporadicamente, 
agentes isolados sugeriam a mudança da capital.17 Por óbvio, a 
ideia nada tinha de democrática. 

n
esse ponto, é preciso ver mais de perto quais 
eram as opiniões políticas de estadistas sempre 
mencionados nas mitológicas “histórias de Bra-
sília” como profetas que prenunciavam a futura 
mudança da capital, a fim de transmitir a ilusão 
de sua inevitabilidade. Estadistas típicos do 
autoritarismo burocrático, como José Bonifácio 

de Andrada e Silva (1763-1838) e Francisco Adolfo Varnhagen 
(1816-1878), citados como predecessores do mudancismo, eram 
abertamente elitistas e antidemocráticos. Bonifácio prometia 
jamais alistar-se sob “as bandeiras esfarrapadas da suja e caótica 
democracia” e atacava os democratas como uma “facção oculta 
e tenebrosa de furiosos demagogos e anarquistas”; um ajunta-
mento de “iluminados, carbonários, radicais”, que “ameaçam 
o sossego de todos os povos e a estabilidade dos governos”.18 
Ao seu juízo, o Brasil ainda não tinha povo, mas uma população 
de etnias dispersas a ser modelada pelo Estado: “O legislador, 
como o escultor faz de pedaços de pedra estátuas, faz de brutos 
homens”.19 Já Varnhagen foi o publicista mais autoritário que o 
Brasil teve no século XIX, sugerindo o extermínio dos índios bravos 
e a conversão dos escravos em servos da gleba, caso não se os 
pudesse devolvê-los à África.20 Esses “predecessores de Brasília” 
longe de preocupações democráticas, orientavam-se por razões 
de Estado típicas do absolutismo. Vendo o Brasil como um imenso 
mapa a ser ocupado e explorado, consideravam o problema da 
localização pelo ângulo puramente geopolítico: ela deveria estar 
localizada no centro do território para melhor garantir o controle 
da população e as fronteiras contra os vizinhos. A geopolítica, 
como é sabido, era a expressão geográfica da razão de Estado que 
orientava a política absolutista e, como tal, encarava “o espaço 
como disposição, disciplina, organização hierárquica, desde a 
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escala mundial até a estrutura espacial das cidades”.21 O próprio 
nome sugerido por Varnhagen para a futura capital – Imperatória 
– exprimia bem o ideal autocrático de sua geopolítica. 

Com o golpe militar da República, o mudancismo pela primeira 
vez adquiriu foros de possibilidade, por ocasião da Constituinte 
republicana de 1890-1891. Mais uma vez, não se encontra 
neles nenhuma preocupação com a expressão democrática do 
regime. Muito pelo contrário: o autoritarismo burocrático como 
ideário modernizador antidemocrático havia sido substituído por 
um federalismo oligárquico que temia a capital que, com seus 
700 mil habitantes (1890), era a única urbe brasileira onde havia 
“multidão”. Como consequência, surgiu nas primeiras sessões 
da Constituinte Republicana a ideia de mudar a capital para um 
lugar menos perigoso. Parecia-lhes inconveniente que a sede do 
novo governo estivesse localizada “no meio da multidão da vasta 
cidade, por sua natureza agitada e eventualmente algum tanto 
revolucionária”.22 O fantasma da multidão também assombrava 
o republicano baiano Virgílio Damásio:

As condições da população aglomerada nesta cidade são as mais 

contrárias à existência de uma grande capital e de uma grande fede-

ração, como é a nossa. Além disso, em uma cidade populosa, onde 

avulta a lia social constituída por massas, nas quais, infelizmente, a 

instrução não penetrou ainda, nem a mínima educação cívica; onde 

se encontram muitos, falemos a verdade, que, inteiramente fora da 

comunhão do povo laborioso e honesto, vivem entre a ociosidade e 

os manejos ou expedientes pouco confessáveis; essa grande massa 

de homens é uma arma, uma alavanca poderosíssima em mãos de 

agitadores.23

O motivo central da mudança da capital resultava, assim, da 
necessidade de garantir o regime federativo contra a influência de 
uma poderosa e populosa capital sobre o governo federal: “Nem 
a pressão da multidão, nem a dependência de um governo local, 
convém às livres e calmas deliberações dos representantes da 
soberania popular”, sustentava o deputado Tomás Delfino. Só 
numa cidade “de vida quieta, singela, sossegada”, o governo bra-
sileiro estaria “firme, sem vacilação alguma, e o seu Congresso, 
livre e sem qualquer peia”.24 O exemplo positivo que tinham era 
Washington, inócua capital da federação americana, pequena, 
administrativa e politicamente irrelevante, ao passo que Paris era o 
exemplo negativo, protagonista de todas as revoluções francesas. 

Mas as veleidades mudancistas desses isolados represen-
tantes não prosperaram. Durante o período monárquico, as elites 

eurocêntricas não deram ouvidos aos autoritários burocráticos 
mudancistas e buscaram amenizar seu desconforto por meio 
de soluções mais razoáveis. Durante o Império, o incômodo foi 
resolvido pela construção de Petrópolis. Criaram, no ponto mais 
alto da serra fluminense, uma capital de veraneio, para a qual a 
Corte subia em dezembro e voltava apenas em março ou abril. 
Movida pelo horror à realidade social brasileira, Petrópolis foi 
caracteristicamente toda desenhada de costas para o Brasil. 
Na intenção declarada de se parecer uma estação de águas 
alemã, como Baden-Baden, o governo imperial contratou para 
desenhar a cidade um major alemão, Julius Koeler, povoou-a com 
imigrantes alemães e batizou seus bairros com nomes alemães, 
como Bingen, Ingelheim, Mosela, Nassau, Palatinato, Renânia, 
Siméria, Vestefália, Darmstadt, Woerstadt e Worms.25 Também 
na República, o mudancismo federalista oligárquico não passou 
de letra morta. Para além de Petrópolis, que continuava como 
capital de veraneio, a presidência Rodrigues Alves (1902-1906) 
atacou o “mal” das multidões cariocas expulsando, por meio de 
uma remodelação do centro da cidade, os milhares de pobres 
que nele residiam. A fim de tornar a capital da República um 
espaço de representação de uma sociedade moderna e civilizada, 
cumpria apagar suas feições portuguesas e africanas, com suas 
vielas e cortiços, substituindo-lhes por feições parisienses, com 
amplos bulevares e edifícios ecléticos e art-nouveau. Para tanto, 
o governo da República conferiu poderes ditatoriais ao prefeito 
da cidade, Francisco Pereira Passos, que lhe permitiram pôr 
abaixo dezenas de cortiços, a fim de expulsar para a periferia 
“uma multidão indômita, composta de aventureiros, mestiços, 
negros e imigrantes pobres”.26 A modernização incluía a europei-
zação forçada da população, combatendo as festas profanas e 
sagradas populares, como “o carnaval, a serenata, a boêmia e o 
candomblé”, dando também fim à mendicância, aos em mangas 
de camisa e aos descalços da cidade.27 

Depois de 1922, porém, com os progressivos protestos da 
população contra o regime oligárquico, recomeçaram as manifes-
tações de incômodo de parte da classe política. Inconformada com 
a derrota do candidato oposicionista à presidente da República, 
Nilo Peçanha, a população carioca recepcionou o ultraconservador 
Artur Bernardes, que chegava para a posse no Rio de Janeiro, 
com “uma vaia colossal” na Avenida Rio Branco.28 O episódio foi 
percebido pela classe política como de imensa gravidade, ressur-
gindo com força o fantasma das multidões irracionais incensadas 
pela imprensa subversiva e manipuladas pelos demagogos.29 Sem 
familiaridade com o ambiente democrático da capital, habituado 
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ao ambiente deferente e acanhado da província, Arthur Bernar-
des cercou o Palácio do Catete de arame farpado e sugeriu ao 
Congresso, por mensagem, a transferência da sede do governo 
para o interior. A novidade no argumento mudancista foi de so-
mar, ao argumento mudancista oligárquico, o outro, autoritário 
burocrático, referente à necessidade de desenvolver o interior: 

O Governo Nacional deve desenvolver a sua ação em um centro, do 

qual possa auscultar o sentimento nacional, com exatidão e calma, 

sem a visão alterada por um local impróprio de observação, sem a 

reflexão perturbada pelo tumulto de uma grande cidade cosmopolita 

e onde a segurança material dos representantes dos poderes públicos 

se ache fora do alcance de ataques externos e de atentados internos. 

No interior do país, a capital seria um laço de conexão entre as diver-

sas unidades federadas e poderia irradiar para todas as direções as 

vias de transporte e comunicação e outros elementos de progresso 

da alçada da União; e, em emergência de defesa nacional, a atuação 

do governo seria mais segura e eficiente.30

Como se depreende da leitura da passagem transcrita, a novi-
dade fica por conta da ressurreição do autoritarismo burocrático, 
dessa vez aliado ao federalismo oligárquico. Bernardes opunha um 
“autêntico” povo brasileiro, extraído do imaginário oligárquico de 
uma população rural, interiorana e ordeira, à imagem ameaçadora 
de um povo-multidão, mobilizável por demagogos em uma capital 
artificial e estrangeirada. O desenvolvimento do “sertão” se daria 
em benefício da “Nação” entendida como federação oligárquica, 
em detrimento da “multidão” da capital litorânea, que não passava 
de uma “parcialidade” excêntrica no país. Foi dessa fonte cruzada 
antidemocrática do autoritarismo burocrático e do federalismo 
oligárquico, criada por Arthur Bernardes na República Velha, 
que Juscelino Kubitschek beberia na década de 1950 para, por 
meio da mudança da capital para um ponto isolado do território, 
distanciar as elites políticas da convivência com as “massas” e 
colocá-la a salvo das pressões da sociedade civil.

Quando o autoritarismo burocrático Encontrou o 
fEdEralismo oligárQuico: a dEmocratização da política 
no Eixo rio-são paulo E a dEcisão dE transfErir a sEdE do 
govErno para goiás

Diz-se comumente que o regime da Terceira República, esta-
belecido em 1946, era democrático. Mas a verdade é que, para 
além da moldura constitucional, tratava-se ainda de um regime 
oligárquico que ensaiava os primeiros passos no caminho da 

democratização substantiva. 70% da população brasileira ainda 
vivia, em 1950, em zonas rurais e em cidades com menos de 
dois mil habitantes, em condições precárias.31 Se as eleições 
presidenciais desde 1988 têm se caracterizado por índices de 
participação eleitoral próximos a 50% da população brasileira, nas 
eleições de 1946, quando o regime se inaugurou, votaram apenas 
11%. Era um índice inferior àqueles ostentados meio século antes 
pela Grã-Bretanha (14%), França (16%) e Estados Unidos (19%), 
quando tais países estavam em trânsito para uma sociedade 
democrática.32 Oriundas da República Velha e do Estado Novo, os 
caciques dos principais partidos que inauguravam o regime – a 
União Democrática Nacional (UDN) e o Partido Social Democrá-
tico (PSD) nunca tinham experimentado a democracia empírica. 
Tinham acerca dela uma concepção jurídica e abstrata e estavam 
habituados a conjugar discurso democrático e prática oligárquica. 
No entanto, essa classe política foi pega pelo contrapé, a partir 
de 1951, pelo processo de modernização da sociedade, devido à 
industrialização e à urbanização. Seu epicentro estava nas duas 
maiores cidades do país: a capital federal, Rio de Janeiro, e São 
Paulo, distante apenas 500 km, cujo crescimento demográfico 
se processava em taxas superiores às das demais capitais. A 
modernização periférica ali ocorria com seu habitual rosário de 
problemas: adensamento urbano, congestionamentos, faveli-
zação. Serviços como transportes públicos, água e iluminação 
pública não conseguiam acompanhar o crescimento das cidades. 
Ao mesmo tempo, a política se tornava um fenômeno de massas. 
Do ponto de vista político, a mobilização social das classes mé-
dias e dos trabalhadores das indústrias favoreciam o socialismo, 
seja na modalidade trabalhista do PTB ou comunista do PCB. Os 
movimentos de contestação e de democratização crescente da 
política nas grandes capitais foram canalizados por Ademar de 
Barros, Carlos Lacerda e João Goulart, cuja prática política se 
caracterizava pelo apelo direto ao eleitorado urbano (Gráfico 1). 

Entretanto, as mudanças democráticas no comportamento 
do eleitorado no eixo Rio-São Paulo não encontravam equiva-
lência nas demais regiões do país, onde ainda se obedecia aos 
padrões oligárquicos. A emergência da política das massas, 
referida pejorativamente como “populismo”, representava um 
desafio às lideranças tradicionais, que eram obrigadas a aban-
donar a política ou a ela se adaptarem. Especialmente depois 
das eleições presidenciais de 1951, quando pela primeira vez, 
na história do Brasil, o candidato apoiado pelo governo federal 
perdeu as eleições presidenciais e teve de ceder lugar a um can-
didato da oposição – Getúlio Vargas –, a política nacional entrou 
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num vórtice de instabilidade. As demonstrações públicas em 
reação ao suicídio de Vargas, em 1954, marcadas por multidões 
revirando carros e atacando sedes dos partidos oposicionistas 
na capital federal, o Rio de Janeiro, haviam enchido de pânico a 
classe política tradicional.33 A distância crescente entre o teatro 
cada vez mais democrático e, portanto, conflituoso da política 
nacional – o Rio de Janeiro – e suas próprias bases eleitorais 
do interior, que ainda obedeciam aos padrões oligárquicos, era 
percebida como crescentemente ameaçadora para muitos dos 
diretores da política nacional. Foi nesse contexto que emergiu a 
candidatura presidencial de Juscelino Kubitschek, por parte do 
partido conservador do regime, o PSD. Como Bernardes, com a 
diferença do discurso democrático, o ex-governador conjugava o 
discurso da modernidade desenvolvimentista, atraente aos seto-
res progressistas da capital federal, com a mais profunda ojeriza 
ao “populismo” do eixo Rio–São Paulo e estava comprometido 
com uma agenda que mantivesse o domínio da política tradicio-
nal sobre o Brasil. Em outras palavras, Kubitschek dominava a 
arte de verter vinho velho em barril novo, suscitando por isso o 
entusiasmo da ala moça de seu partido.34 

Foi a título de cumprir a determinação constitucional e pro-
mover o desenvolvimento do interior que Juscelino se dispôs a 

remover a capital para um lugar mais seguro. Com exceção do 
pensamento geopolítico dos militares, ocupados com a questão 
da segurança nacional, até 1955 a questão mudancista havia 
ocupado um lugar periférico da reflexão nacional.35 Conforme o 
figurino ensaiado por Arthur Bernardes na República Velha, a me-
dida combinou argumentos do repertório autoritário tecnocrático 
e conservador oligárquico. Para os intelectuais orgânicos do regi-
me, reunidos no Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), 
desenvolvimento era sinônimo de industrialização que, segundo 
eles, permitiria ao Brasil superar a fase semicolonial em que se 
encontrava e ascender ao patamar dos países desenvolvidos. 
Todas as consequências negativas da modernização no Rio de 
Janeiro eram elencadas por um deles, Roland Corbisier, como 
razões para dela se retirar a sede do governo: a presença dos 
grupos de pressão, a fiscalização da imprensa que influenciava 
a opinião pública, as favelas, o congestionamento.36 A cidade 
mais populosa e industrializada do país – e mais moderna e 
democrática, portanto – era desqualificada como um símbolo do 
passado colonial, ao passo que a futura capital, instalada em meio 
a um vazio demográfico, sem uma única fábrica ou operário, era 
vendida como símbolo de um futuro industrial e autônomo do país 
como potência mundial.37 A lógica geopolítica do autoritarismo 
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burocrático via o povo brasileiro como um organismo ainda 
incompleto. Como o Brasil era antes um território do que um povo, 
a ser criado demiurgicamente no futuro, a capital da República 
não deveria estar no centro da mancha demográfica, conforme 
uma lógica democrática, mas, ao contrário, dela insulada, no 
centro do mapa, no meio do vazio, como uma capital imperial.

s
e o autoritarismo burocrático desprezava a 
democracia real em nome de um ideal de na-
cionalidade que pouco tinha de ver com o povo 
existente, ainda menos interesse por ele tinham 
os representantes do federalismo oligárquico, 
que pensavam a democracia, não como um 
conjunto de cidadãos, mas como um conjunto 

de estados-membros, cada qual com sua respectiva oligarquia 
e direito de serem tratados pelo governo federal em igual digni-
dade, independentemente de suas disparidades de população ou 
nível. Nesse caso, a presença da capital em um lugar adiantado, 
desenvolvido e populoso como o Rio de Janeiro era percebida não 
só como uma injustiça, mas como uma ameaça. A pretexto de 
desenvolver o interior, a capital deveria estar localizada num lugar 
demograficamente deserto, asséptico e irrelevante, de ambiente 
rural e oligárquico como eram os seus. De fato, as principais forças 
políticas que apoiavam o projeto de mudança da capital eram as 
forças do ruralismo coligadas dos estados de Goiás, Mato Grosso 
e Minas Gerais, ainda escassamente urbanizados. As oligarquias 
daqueles estados estavam interessadas principalmente em novas 
facilidades para o escoamento e a comercialização da produção, 
valorização das terras e a chance de ampliar as fronteiras do 
agronegócio.38 O mudancismo de Juscelino não contemplava 
projetos de colonização, como o de Getúlio, ou de reforma agrária, 
como o do PTB. Estava, ao contrário, comprometido com o padrão 
latifundiário de ocupação da terra. Por isso, a mudança da capital 
era uma oportunidade de ouro para retirar o governo do ambiente 
industrial e democrático do eixo Rio–São Paulo, encapsulando-os 
aos interesses oligárquicos dos ruralistas e mantendo o poder da 
política tradicional. 

Para tanto, essas elites mobilizaram intensamente a con-
cepção democrática do federalismo oligárquico. Os problemas 
sociais das regiões mais adiantadas em matéria democrática 
não eram considerados “nacionais” porque, “nacional” seria só o 

governo que atendesse com igual atenção os estados ruralistas e 
oligárquicos – porque, afinal, a “igualdade democrática” era pen-
sada apenas como igualdade entre os Estados. O governador de 
Goiás, Pedro Ludovico, aliado de primeira hora de JK, insistia que 
“instalado no centro, o governo federal poderá, indiscutivelmente, 
atender às necessidades da comunidade nacional, em todos os 
quadrantes do país”.39 Também José Osvaldo Meira Penna, “ilustre 
diplomata” fartamente citado por Kubitschek,40 exigia a sede do 
governo numa pequena e inócua cidade do interior: “O Brasil não 
será um verdadeiro estado federal enquanto não trocarmos a me-
trópole monstruosa por um órgão especializado que tenha a nação 
inteira como objeto de seus cuidados. A democracia regional é 
uma característica essencial do sistema federal. Federalismo é 
descentralização.41 O deputado goiano Emival Caiado, tio do atual 
senador Ronaldo Caiado, líder da União Democrática Ruralista 
(UDR), alegava ser impossível ao governo ver a integralidade dos 
interesses do país – leia-se: do ruralismo oligárquico – no Rio de 
Janeiro, “onde é grande a influência dos grupos industriais e das 
massas urbanas, de que se faz porta voz a grande imprensa”.42 
Argumentos racistas transpareciam da argumentação de Meira 
Penna: “Uma grande cidade, com suas influências, suas paixões, 
os exageros de uma imprensa por vezes leviana e os perigos 
constantes que podem surgir de uma população mestiça, alta-
mente emotiva, num ambiente irritante de estufa, não parece ser 
a sede mais indicada para uma administração eficiente, capaz de 
se exercer com âmbito nacional”.43 Noutro livro, A Nova Capital, o 
goiano Peixoto da Silveira seguia a mesma senda: “O Rio tende a 
ser cada vez mais uma cidade de vida difícil e consequentemente 
um foco de inquietação social (...). O governo supremo do país 
precisa funcionar num ambiente mais tranquilo”.44 Era preciso, 
portanto, segundo os ruralistas, reassentar a sede do governo 
federal no Centro-Oeste, em “um novo centro político, sem ope-
rários, estudantes, imprensa e com poucos militares”.45 Daí por 
que “Brasília não foi apenas a nova Marcha para o Oeste, mas 
sobretudo a marcha oligárquica para o Oeste”.46

a oposição da opinião pública à mudança da capital E o 
“dEsEnvolvimEntismo dEmofóbico” dE KubitschEK

Como se percebe, o projeto de mudança da capital pode ter 
sido alimentado por diversas razões, mas a democracia nunca 
foi uma delas. Muito pelo contrário. A mudança da capital foi 
providenciada às pressas por Juscelino justamente quando a 
democracia começava a despontar no eixo Rio-São Paulo e 
como reação a ela. O planejamento e a promoção das medidas 
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conducentes à mudança da capital para o coração do ruralismo 
oligárquico, o estado de Goiás, tiveram como precedente a 
tradição autoritária da reforma urbana do Rio por Pereira Passos. 
Assim como Rodrigues Alves concedera a Passos poderes ditato-
riais, eximindo o exame de seus atos pelos poderes legislativos, 
Kubitschek obteve para o presidente da Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital (Novacap), Israel Pinheiro, carta branca para 
levar a cabo a tarefa, eximindo-a da fiscalização ou ingerência 
política por parte do Congresso Nacional, a pretexto de que a 
mudança da capital não era assunto político, mas meramente 
técnico.47 Pinheiro repetia o mantra do federalismo oligárquico: 
“Uma cidade como o Rio, pela sua amplitude e pela sua adiantada 
industrialização, com a consequente concentração das grandes 
massas”, desviava a atenção do governo federal dos “problemas 
nacionais”. Ao seu juízo, “as agitações sociais de caráter grave 
fermentam, de preferência, nos grandes centros, insufladas por 
elementos de indisciplina e de desordem, os quais têm aí as 
condições ideais para a subversão”.48 Em Goiás, Pinheiro exercia 
um poder despótico sobre uma população de dezenas de milhares 
de pessoas que trabalhavam no canteiro de obras. Julgando que 
a observância das leis trabalhistas impediria que as obras de 

Brasília se concluíssem a tempo para que Kubitschek pudesse 
inaugurá-la pessoalmente, o presidente da Novacap transformou 
a região em um vasto estado de exceção, sem juízes ou tribunais, 
deixando as dezenas de milhares de trabalhadores “subjugados, 
sem representação, à autoridade da Novacap e das empresas 
de construção civil”.49 A rapidez da construção, obtida por se-
melhantes meios, suscitou o espanto de André Malraux que, 
desconfiado, perguntou a Juscelino como conseguira fazer tudo 
aquilo em um regime formalmente democrático: “Obras como 
Brasília só são possíveis em plena ditadura”.50 

A necessidade de criar um fato consumado, acelerando as 
obras em ritmo frenético contra todas as exigências trabalhistas, 
aumentava na medida em que a transferência da capital encontra-
va forte resistência na opinião pública. Pesquisa feita pelo IBOPE em 
janeiro de 1958 nas dez maiores cidades brasileiras (Rio de Janeiro, 
São Paulo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Campinas, 
Santos, Belo Horizonte e Curitiba) revelava que cerca de 60% da 
população se opunha tanto à mudança da capital como à forma por 
que JK a promovia. O estado que mais se opunha à mudança era, 
evidentemente, aquele que era o mais desenvolvido e urbanizado 
do país: São Paulo. A oposição à mudança da capital atingia 77% 
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em Campinas, 66% em Santos e 64% na capital do estado.51 
A impopularidade da mudança da capital suscitava igualmente 
a resistência expressiva da classe média liberal representada 
por Carlos Lacerda (UDN) e pelos trabalhadores sindicalizados 
representados por João Goulart (PTB). Os dois líderes do Brasil 
democrático da época eram precisamente os maiores adversários 
de Juscelino. Lacerda denunciava o propósito acalentado por 
Juscelino de “ilhar, isolar o governo, amarrá-lo entre as paredes 
de uma exposição de arquitetura em tamanho natural, que é o que 
se faz em Brasília, e separar a grande massa popular que nasce 
para a vida democrática daquela fonte de seu poder”.52 E, ridicula-
rizando o argumento federativo-oligárquico relativo à necessidade 
de desenvolver o Centro-Oeste, ele propunha a criação de uma 
“capital itinerante” para percorrer todas as regiões do Brasil que 
careciam de progresso econômico e social.53 Quanto a Jango, JK 
queixava-se de que ele se opunha à mudança da capital para Goiás 
porque tinha medo de perder sua influência sobre o governo, por 
sua capacidade de mobilizar os trabalhadores para pressioná-lo: 
“O PTB, em sua maioria, sempre fora contrário à mudança da 
capital”, escreveu JK. “Julgava que a localização do governo numa 
cidade ainda em formação seria um desastre para a agremiação 
que não poderia dispor, como acontecia no Rio, de volumosa 
massa de trabalhadores para mobilizá-la, a fim de pressionar as 
autoridades e o Congresso”.54 Para JK, a massificação da política, 
somada à crescente urbanização criada pela industrialização, com 
seus conflitos sociais e favelas, no Rio de Janeiro e em São Paulo, 
com o crescimento do nacionalismo e do movimento de esquerda, 
ameaçava as bases oligárquicas e tradicionais da democracia 
formalista a que estava afeito. Era o que justificava a mudança 
da sede do governo para um lugar isolado:

A presença daquela crescente massa e trabalhadores nos centros 

populosos despertaram a ambição eleitoreira dos políticos. Fundaram-

-se partidos, cujos objetivos eram de fundo nitidamente trabalhista. 

Os sindicatos [...] transformaram-se aos poucos em focos de eferves-

cência partidária. [...]. Esse novo tipo de político fortalecia-se através 

de apelos diretos ao povo e sua pregação obtinha sempre grande 

receptividade [...]. Entretanto, as massas já politizadas, mas ainda 

não educadas para a compreensão da realidade nacional, aceitavam 

aquela argumentação capciosa [...] e instintivamente se afastavam da 

esfera de influência dos partidos tradicionais. O país vivia então a era 

do populismo, que era uma mistura de nacionalismo e esquerdismo, 

e que hábil e inescrupulosamente poderia levar o país a renunciar 

ao regime democrático.55

Era esta a razão mais imediata e fundamental para a transfe-
rência da capital, conforme reconheceu Juscelino: subtrair o go-
verno federal da pressão da população do Rio de Janeiro, onde seu 
tipo de política tradicional não surtia mais efeito. Testemunhos de 
seus colaboradores, como Costa Couto, confirmam o pânico que 
Kubitschek nutria pelo ambiente massificado da política na capital 
federal, que o fazia sentir intensamente vulnerável na presidência 
da República, diante de adversários como Lacerda e Goulart. JK 
chegava ao ponto de acreditar que “uma greve de bonde no Rio 
de Janeiro pode derrubar o Presidente da República”.56 Daí a 
necessidade de “fugir dali, sair o mais depressa possível”.57 Em 
suas memórias, Kubistchek revelava sem meias-palavras o medo 
que lhe incutia a imensa população do Rio de Janeiro, com sua 
inclinação à esquerda e frequente hostilidade em relação a ele: 
“O povo carioca é desinibido e incapaz de recalcar sua espon-
taneidade. Além do mais, a campanha em sentido nacionalista, 
desencadeada por elementos exaltados, havia contagiado a opi-
nião pública. Daí a razão de minha apreensão”.58 Para completar, 
o inseguro Juscelino também queria fugir da fiscalização e da 
pressão exercida contra o seu governo pela grande imprensa do 
eixo Rio-São Paulo – a saber, O Globo, a Folha de São Paulo, o 
Estado de São Paulo e o Correio da Manhã: os donos dos jornais. 
Para ele, Orlando Dantas, Roberto Marinho, Edmundo Bittencourt, 
Júlio de Mesquita e Otávio Frias não passavam de “tiranetes da 
imprensa”.59 A reinstalação do governo federal no meio rural de 
Goiás, em pleno vazio demográfico, resolveria todos os “proble-
mas” causados ao governo federal pela irrupção da sociedade civil 
como ator relevante da vida política nacional. Ela fortaleceria a 
autoridade do presidente da República e seus tecnocratas contra 
o Congresso Nacional, contra a imprensa, contra a classe média 
liberal, contra os sindicatos trabalhistas, contra as associações de 
estudantes – em síntese, contra tudo o que havia de democrático 
na vida política brasileira. 

O autoritarismo demofóbico de Juscelino Kubitschek foi 
satisfeito com o êxito do projeto mudancista por ele patrocinado 
a todo o custo, conforme várias declarações suas depois que 
deixou o poder. Ao aplaudir o golpe parlamentarista que resolveu 
a crise desencadeada pela renúncia de Jânio Quadros, em 1961, 
retirando os poderes presidenciais de Goulart, Juscelino declarou 
que o Congresso nunca teria conseguido adotar semelhante 
providência no Rio de Janeiro: “Foi Brasília fator preponderante 
na manutenção do clima de ordem e confiança que permitiu ao 
Congresso reunir-se com a necessária liberdade de movimentos 
e deliberar sem agitações e pressões de massa. Brasília, só por 
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isso, já estaria justificada”.60 Os diferentes estilos de política 
adotados por JK e seus adversários na questão mudancista se 
fizeram manifestar logo depois que ele deixou o poder. Enquanto 
Lacerda e Brizola se fizeram eleger, respectivamente, governador 
e deputado federal pelas “multidões” da antiga capital, tornada 
Estado da Guanabara, Juscelino se fizera eleger senador pelo 
ruralismo de Goiás, em um pleito arranjado à boa e velha moda 
oligárquica, conforme confessou o governador daquele estado: 
“Posso dizer, sem modéstia, que quem elegeu o Juscelino Kubits-
chek senador, aqui por Goiás, fui eu. Não saí; não fui a nenhuma 
cidade, a nenhum município. Foi dentro do meu gabinete que eu 
elegi o senador Juscelino Kubitschek. Eu gostava dele, achava 
que ele merecia por ter construído Brasília”.61 

t
udo leva a crer, portanto, que o objetivo de Brasília 
não era “desenvolver” o interior do país. Haja vista 
que, na linguagem dos isebianos, desenvolvimento 
era sinônimo de industrialização e urbanização, a 
nova capital só poderia desempenhar aquele papel 
se contasse com um distrito industrial pesado para 
dinamizar a economia da região. Mas, ao contrário, 

o que o governo queria era justamente uma cidade sem indústrias, 
à prova de populismo, operários e contestação social. Desde o 
início estava claro que, aos olhos do governo, Brasília deveria ser 
apenas uma cidade de funcionários públicos, calma e ordeira, per-
feitamente planejada e controlada. Buscando a todo custo garantir 
a “segurança” do governo em Brasília, Juscelino mandou elaborar 
uma lei orgânica para o novo Distrito Federal, na qual o governador 
e os juízes seriam nomeados pelo presidente da República, e a 
função legislativa seria assumida por numa comissão de senado-
res. Conforme explicava a exposição de motivos do projeto de lei, 
o necessário “clima de tranquilidade” da nova capital exigia que a 
cidade não tivesse representantes próprios. O caráter de Brasília, 
como uma cidade administrativa “com predominância absoluta 
de servidores públicos e suas famílias – não contrabalançados 
por interesses industriais, comerciais ou outros existentes no 
Distrito Federal [i.e., o Rio de Janeiro] –, tornaria o seu eleitora-
do ou uma força perigosa e atuante no sentido de obtenção de 
favores especiais ou presa fácil de campanhas demagógicas, com 
promessas de satisfação de suas reivindicações imediatas”.62 Em 
outras palavras, o desenvolvimento, entendido como industriali-

zação do Brasil, deveria ser promovido de Brasília, mas não em 
Brasília. O único desenvolvimento que Brasília deveria promover 
era o do agronegócio da região Centro-Oeste, ficando o governo 
federal inteiramente cercado pelos interesses do ruralismo. As 
novas estradas escoariam sua produção e serviriam, eventual-
mente, para reprimir movimentos populares que tivessem lugar 
nas grandes cidades, de uma distância suficientemente segura.

Como se percebe, o autoritarismo burocrático conservador 
de JK não diferia substantivamente daquele que inspirava os mi-
litares que dariam o golpe de 1964. Na verdade, Castelo Branco, 
Costa e Silva e Médici não apenas compraram o projeto então 
periclitante de Brasília, como determinaram por lei, três anos 
depois, a mudança de todos os órgãos da administração direta 
que permaneciam no Rio: era preciso blindar o governo nacional 
das pressões e contestações crescentes da sociedade cada 
vez mais democrática que se encontrava no eixo Rio-São Paulo, 
promovendo, de longe, a modernização autoritária e excludente 
do país. Não foi acaso do destino que o primeiro presidente da 
República a governar o país de Brasília tenha sido o general Emí-
lio Garrastazu Médici. A transferência da capital para Brasília já 
havia sido, à sua maneira, um golpe branco contra a democracia 
brasileira.

brasília como matErialização do idEal  
autocrático-oligárQuico dE dEmocracia

Frequentemente se elencam como exemplos anteriores de 
capitais desenhadas antes de Brasília os casos de Washington 
e Camberra. As capitais dos Estados Unidos e da Austrália sur-
giram em contextos pós-coloniais, em virtude da necessidade 
de resolver rivalidades entre os diferentes estados da federação 
recém-formada. Esse não foi o caso de Brasília, cuja construção 
obedeceu a razões mais semelhantes às de capitais de países 
do Terceiro Mundo, saídos da colonização no século vinte. Nesse 
caso, arquitetura e planejamento foram empregados para reinven-
tar uma identidade nacional moderna, em detrimento daquela que 
efetivamente existia na sociedade e se rejeitava como fruto do 
atraso, devendo desparecer com a modernização.63 Da mesma for-
ma, a retórica pode ser de unidade, mas na verdade, os símbolos 
escolhidos para representá-la refletem as concepções políticas da 
elite governante sobre o que seja ou deveria ser a nacionalidade ou 
a democracia. É nesse contexto que se tem debatido igualmente 
o que seria um desenho urbano ou arquitetônico próprio para 
democracias. O debate foi travado a partir da década de 1990, 
com o retorno da capital da Alemanha reunificada para Berlim e a 
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necessidade de adaptá-la às novas funções. A discussão que se 
instalou e se desenvolveu na academia passou a girar em torno 
da importância da arquitetura e do urbanismo para criar sedes 
de governo que favorecessem o surgimento de espaços públicos 
onde se pudessem desenvolver o diálogo e, eventualmente, a 
contestação. Extensas discussões foram travadas a respeito 
do que seria uma arquitetura “democrática”, que evitasse a 
monumentalidade autoritária que marcara os edifícios públicos 
da cidade durante o Império e o Terceiro Reich. A premissa, mais 
ou menos óbvia, é de que uma democracia, na medida em que 
é o governo do povo pelo povo, precisava dar visibilidade a esse 
poder e que cabe à capital de um país que se repute democrático 
priorizar essa dimensão.64 A dimensão democrática referente 
especificamente às capitais que surgiram de deliberação dos 
governantes precisa ser considerada segundo dois critérios: o do 
lugar escolhido e o do desenho arquitetônico-urbanístico. 

E
mbora não sejam completamente dependentes, as 
relações entre arquitetura e poder não são inocen-
tes, porque refletem os anseios mais autoritários 
ou democráticos dos governantes. Todas as capitais 
aspiram assim a possuir um “capitólio”, ou seja, um 
lugar que, reunindo alguns ou todos os edifícios 
do governo, sirvam de centro efetivo e simbólico 

do poder. A localização dos edifícios representativos do poder 
(o “capitólio”) é sempre uma declaração espacial de controle 
político. Como se viu, o projeto modernista de Brasília, tocada 
pelo desenvolvimentismo de JK, foi concebido e inspirado por 
uma concepção autoritária e oligárquica de democracia. A de-
mocracia era pensada e sentida a partir da experiência da política 
tradicional e rural das regiões menos desenvolvidas do país. A 
conformação da nova capital refletiu esse anseio. Assim como 
a Constituição de 1946 precisava ser formalmente democrática, 
exprimindo antes aspirações do que realidade, também a nova 
capital, Brasília, deveria servir de símbolo de uma modernidade 
a que se aspirava, mas que não se tinha. A capital restringiria a 
composição do “povo soberano” que poderia residir na cidade 
a um círculo de políticos e funcionários de classe alta e média 
alta. Nesse sentido, o modernismo urbanístico do capitólio de 
Brasília por parte de Lucio Costa é a expressão arquitetônica do 
formalismo democrático que vigorava na Terceira República, e 

que mal ocultava a força dos elementos autoritário, burocrático 
e federativo oligárquico. Conforme ensina Lawrence Vale, “quanto 
mais a democracia se acha estabelecida, menos necessidade 
há de simbolizá-la em um único lugar eminente. Ao contrário, 
ao longo do tempo, as instituições do governo democrático e 
os edifícios que contêm aspectos da cultura nacional vão se 
dispersando ao longo da cidade”.65 No Brasil, aconteceu o oposto. 
Enquanto no Rio de Janeiro, os órgãos públicos – Presidência, 
Câmara, Senado e Supremo Tribunal – dispersavam-se pelo Cen-
tro da cidade, havendo apenas uma praça que reunia o Supremo 
Tribunal e o Senado (a Cinelândia), em Brasília todos os edifícios 
foram concentrados em um único lugar eminente. Obedeceu-
-se ao formalismo da Constituição de 1946, que proclamava a 
existência de três poderes independentes e harmônicos entre si, 
construindo uma praça de idêntico nome, contendo os palácios 
modernistas de todos eles. 

Toda a estrutura da Praça dos Três Poderes e do Eixo Mo-
numental, porém, seguiam planos que na prática desmentiam 
o propósito de criar um ambiente favorável à expressão da vida 
cívica, com seus amplos espaços vazios restritos na prática à 
circulação de burocratas e políticos, inteiramente inóspitos aos 
pedestres ou às manifestações públicas. As enormes distâncias 
entre os edifícios, a ausência de calçadas, os imensos gramados 
descampados, tornam impossível a circulação da região que 
concentra a administração direta a pé, impondo a locomoção por 
automóvel e dificultando toda a espécie de mobilização política. 
A baixa densidade populacional e a grande distância entre os 
edifícios servem como óbvio desestimulante para a manifestação 
popular. Não há um centro definido, como se cada edifício fosse 
ele mesmo um centro. Nesse sentido, uma estrutura urbana de 
natureza cívica completamente aberta como a de Brasília acaba 
produzindo o mesmo efeito socialmente desmobilizador que 
teria o de um aparato governativo cercado de fortificações. O 
formalismo do conceito de democracia mobilizado pela classe 
dirigente se legitimava invocando o nome do povo soberano, 
mas pouco ou nada fazia que lhe permitisse materializar-se na 
capital. A expressão empregada por Lúcio Costa, urbanista en-
carregado do projeto, para designar seu projeto – uma “Versalhes 
do povo” – é expressiva da confusão simbólica, que acreditava 
desenhar uma democracia empregando, na verdade, concepções 
extraídas de capitais de regimes autocráticos do passado”.66 Da 
mesma forma, só um ato falho pode explicar o fato de que, tendo 
colocado no centro da praça o edifício do Congresso, Niemeyer 
tenha projetado um edifício pequeno e mesquinho para sediar 
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as câmaras de deputados e senadores, dando toda a ênfase, 
porém, às duas torres que, por detrás dele, na forma de anexos, 
servem para sediar a sua numerosa e aparatosa burocracia, e 
que do alto dominam a cidade.67 Da mesma forma, em contraste 
com as antigas residências da presidência, como as do Catete, 
Guanabara ou Rio Negro (este em Petrópolis), que dialogavam 
com o ambiente urbano, a residência presidencial foi localizada em 
aprazível ambiente, praticamente rural, mais se assemelhando a 
uma chácara ou à sede modernista de fazenda. A suposta “auten-
ticidade” do urbanismo modernista em que o projeto da cidade foi 
vazado exprimia assim o desejo de retorno a formas anteriores ao 
conturbado período urbano e democrático do país, ou seja, a um 
idílico período de ordem e harmonia, quando não havia massas, 
congestionamentos de trânsito e contestação política. 

Os resultados da mudança da capital promovida por JK com 
o apoio dos setores mais atrasados da política nacional, bancada 
ainda com cooptação de parte substantiva da classe política 
que se mostrava reticente, também foram catastróficos para a 
qualidade republicana da democracia brasileira. Os governantes 
e políticos se habituaram ao isolamento e à segurança gerada 
pelo desenho quase rural de Brasília, e dificilmente concebem 
as poucas manifestações mais acentuadas que lá tiveram lugar 
sem entrarem em pânico. Tanto assim que o Congresso não se 
pejou de, diante de uma manifestação um pouco mais alentada, 
construir um lago à sua volta, à moda de um fosso, para deses-
timular a aproximação da população. Os funcionários e políticos, 
que no Rio viviam exclusivamente em imóveis particulares, 
alugados ou próprios, em Brasília passaram a receber cobertura 
para os gastos com mudança, salários em dobro, apartamentos 
funcionais e mobiliados, verbas de representação, carros oficiais. 
No Rio, apenas o presidente da República tinha residência oficial. 
João Goulart, vice-presidente de JK, residia em um apartamento 
próprio em Copacabana. Em Brasília, passaram a ter seus res-
pectivos palacetes oficiais, com toda a infraestrutura, além do 
presidente, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e Senado 
e os ministros de Estado, na famosa “península dos ministros”. 

Da mesma forma, enquanto no Rio a elite convivia cada vez 
mais com as classes populares, em Brasília, o espaço urbano foi 
utilizado como instrumento para segregar e controlar a popula-
ção, afastando-a da sede de empregos e poder, o Plano Piloto. 
Com seu lago artificial no lugar da Lagoa Rodrigo de Freitas; com 
suas superquadras desenhadas a partir do modelo residencial do 
Parque Guinle, em Laranjeiras; com seus dois eixos planejados 
à semelhança do Aterro do Flamengo, a área residencial de 

Brasília era uma versão modernista da idílica Zona do Sul do 
Rio dos anos 50, que começava então a agonizar debaixo dos 
golpes da modernização periférica, que trazia suas favelas e seu 
adensamento populacional. Como a Petrópolis imperial e o Rio 
afrancesado da República Velha, Brasília não simbolizaria aquilo 
que o Brasil era, mas aquilo que o autoritarismo burocrático e o 
federalismo oligárquico gostariam que ele viesse a ser: moderna, 
ordeira, com um povo civilizado, dócil, que partilhasse os valores 
da classe alta. Nesse sentido, a empreitada pós-colonial de Brasí-
lia ocultava um propósito verdadeiramente colonial – era produto 
de um colonialismo interno, disfarçado por uma retórica imperial 
de “missão civilizadora”.68 Conforme verificado por Holston, “o 
desenvolvimento da sociedade brasiliense não apenas reproduziu 
as ordens sociais do meio circundante em sua capital exemplar, 
mas também exagerou as distorções presentes no resto do país 
[...]. O êxito da ‘ordem’ em Brasília depende, em grau significativo, 
do fato de se manterem as forças da ‘desordem’ fora da capital 
e na periferia”.69

A concepção modernista de Brasília, equivalente estético do 
desenvolvimentismo, seguia uma lógica utópica de ruptura com o 
país real e, nessa qualidade, não partia de padrões estabelecidos 
da população brasileira. O povo real, suas cidades, seu caráter, sua 
cultura – tudo isso servia como base de crítica e não de ponto de 
partida.70 O problema é que todo projeto de uma utopia radical, 
que envolve a ruptura radical com a ordem, envolve sempre um 
paradoxo, porque ela só pode ser realizada através de materiais 
extraídos da mesma ordem que ela pretende romper.71 Então, 
quanto mais radical o projeto utópico, maiores chances ele tem 
de produzir o seu contrário, ou seja, uma distopia. Foi o que 
aconteceu com Brasília. Embora ela tenha sido concebida para 
servir de protótipo de uma sociedade democrática moderna, foi 
uma sociedade atrasada, autoritária e oligárquica que a construiu 
e a ocupou. 

Assim como o projeto de Brasília se destinava a isolar a 
oligarquia dirigente do Brasil das multidões que emergiam nas 
sociedades democráticas do Rio e de São Paulo, o cinturão 
verde ao redor do Plano Piloto criava um segundo isolamento, 
desta vez em relação à periferia situada nas cidades satélites, 
a mais de 14 quilômetros de distância. A renda dos moradores 
do Plano Piloto, onde reside a elite política nacional e os setores 
abastados da capital chega a ser 19 vezes superior à da região 
da favela Estrutural, situada a aproximadamente 20 quilômetros 
do Centro da cidade. No Plano Piloto, onde 60% dos moradores 
trabalham no serviço público, 52% das pessoas utilizam os postos 
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de saúde em sua própria vizinhança. Na favela Estrutural, esse 
percentual chega a 92%, mostrando as dificuldades de locomoção 
dos moradores. No quesito plano de saúde, a proporção é ainda 
mais desigual. No Plano Piloto, 84,4% da população possui plano 
de saúde, enquanto que na Estrutural essa taxa não passa de 
5,6%.72 Enquanto o Plano Piloto é um oásis do alto e médio fun-
cionalismo público, todo o segmento de classe baixa situado nas 
cidades satélites é obrigado a deslocar-se diariamente mais de 
dez quilômetros, “pagando as tarifas mais elevadas de transporte 
do país”.73 Centro de elite rodeado por um largo fosso, Brasília 
se tornou a capital nacional da segregação e do controle social. 
Daí o comentário desabonador de Lawrence Vale, para quem o 
urbanismo modernista de Brasília é francamente antidemocrático:

Para mim, quaisquer que tenham sido as intenções políticas de seus 

promotores ou as potenciais epifanias estéticas, esse complexo 

político-arquitetônico não passa de outro privilegiado santuário para 

o governo. Isolado de qualquer propósito residencial, comercial ou 

recreativo, o centro administrativo de Brasília está nas nuvens. Por 

mais belas que sejam aquelas nuvens em certos dias, os edifícios 

públicos de Brasília transmitem uma mensagem mais duradoura sobre 

como deve ser a relação entre governo e governados. Tendo em vista 

as intimidadoras distâncias envolvidas e a necessidade de transporte 

privado para lá chegar, o uso público da praça está assentado antes 

de tudo no privilégio. Como em Chandigargh, a própria abertura 

dessa árida praça [dos Três Poderes] é uma forma de fechamento 

político. Quaisquer que tenham sido os princípios igualitários de seus 

arquitetos e planejadores, as realidades econômicas e políticas desta 

capital iconicamente moderna servem apenas para servir a um tema 

antigo: afastar as massas da sede do poder da Corte.74

capital isolada, capital corrupta: brasília como obstáculo 
ao aprofundamEnto da dEmocracia brasilEira

Tudo isso é um capítulo da história do Brasil, em que a busca 
pelo desenvolvimento e o medo da democracia emergente se 
aliaram para construir Brasília. O resultado foi uma distopia: 
uma capital burocrática, sustentada quase exclusivamente pelo 
Estado, insulada da sociedade civil e caracterizada pela maior 
disparidade socioeconômica do Brasil. O que cumpre hoje é 
perguntar se, no atual capítulo da nossa história, comprometida 
com o aprofundamento da democracia, é possível avançar com 
o que Brasília é hoje como capital do país. As razões positivas 
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por que a cidade foi construída como capital – desenvolver o 
agronegócio do Centro-Oeste e integrar o país por uma rede de 
estradas –- já foram cumpridos. Resta saber se ela está à altura 
do atual desafio do Brasil, que é a de melhorar a qualidade de 
sua democracia. 

A atual literatura de ciência política conseguiu nos últimos 
anos estabelecer uma relação entre o grau de isolamento das 
capitais e a má qualidade do governo em termos de democracia e 
accountability: quanto mais isolada a capital, mais corrupta tende 
a ser a administração. Esta foi a conclusão de Filipe Campante, 
professor da Universidade de Harvard, com seus associados 
no Instituto de Ciências Políticas de Paris (Quoc-Anh Do) e da 
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (Bernardo Guimarães), 
em sua recente pesquisa (2013) denominada Capitais isoladas 
e desgoverno: teoria e evidência. De acordo com Campante e 
seus associados, o lugar onde se encontram as capitais não é 
sem interesse para a ciência política. Partem da ideia de que 
a distribuição espacial da população em um determinado país 
influencia o desempenho político, e que a capital, como sede do 
poder político, é um lugar importante nessa configuração. Eles 
sustentam que a maior proximidade ou afastamento geográfico 
dos governantes em relação às regiões mais densamente povo-
adas do país afetam positiva ou negativamente os incentivos que 
eles possuem para agir em determinado número de questões. 
Em outras palavras, o maior ou menor isolamento da capital em 
relação ao resto do país modela o contexto institucional de que 
emergirá o bom ou o mau governo em termos democráticos.75 
Campante parte da hipótese de que o temor das multidões ou da 
contestação política obriga as elites a atenderem as demandas 
dos setores insatisfeitos ou excluídos e, dessa forma, governar 
de modo menos arbitrário e dividir de forma mais equânime a 
riqueza do país. Ao contrário, quanto mais distante dos grandes 
centros urbanos, mais a elite política tende a se apropriar de 
uma porção mais ampla do orçamento, por falta de incentivos 
republicanos para agirem de modo contrário. Em outras palavras, 
capitais isoladas estão associadas a menor partilha do poder, 
maiores prêmios de bonificação desfrutados pelos habitantes 
da capital e menores níveis de despesas militares gastas pelas 
elites governantes.76 

A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília obedecia 
ao interesse estratégico de promover a modernização do país sem 
pôr em risco as bases do poder oligárquico que dirigia o país. A 
única forma de seguir com a industrialização, mantendo o poder 
nas mãos dos políticos tradicionais, passava por retirar a sede 

do governo das regiões mais desenvolvidas, com seus grandes 
centros urbanos e de sua caótica vida democrática, assentando-o 
em regiões mais atrasadas e desabitadas, essencialmente rurais, 
que estariam identificadas ideologicamente com o “verdadeiro” 
Brasil. Livre de pressões, em um lugar seguro, o centro decisório 
da política nacional ficaria imune aos efeitos colaterais da mo-
dernização que sacudiam o Rio e São Paulo. Sem a presença das 
“massas”, as bravatas dos Lacerdas e Brizolas cairiam no vazio, 
e eles seriam obrigados a fazer o jogo da política tradicional. O 
propósito de estabelecer uma capital eminentemente burocrática, 
incapaz de se manter por economia própria, criou para Brasília 
uma situação de completa dependência do setor público para 
sobreviver. A participação da administração pública na economia 
do Distrito Federal, medida por cabeça pelo seu valor adicional 
bruto, é simplesmente cinco vezes maior do que o da antiga capi-
tal, o Rio de Janeiro, onde permanece um terço da administração 
federal, e dez vezes superior a São Paulo, Recife ou Belo Horizonte. 
O isolamento permite aos habitantes da capital apropriarem-se 
de uma fatia da riqueza pública superior à que conseguiriam em 
uma capital menos isolada (Gráfico 2).77

a
o estudarem especificamente as cidades que 
foram construídas para serem capitais, ou que 
passaram a sê-lo por deliberação do governo, 
Campante e seus associados concluíram que 
as transferências obedeciam quase sempre a 
propósitos antidemocráticos: as novas capitais 
eram sempre muito menores que as anteriores 

e sempre instaladas em lugares mais isolados. A partir de uma 
metodologia que reuniu indicadores referentes ao Estado de 
direito, participação e accountability, efetividade governamen-
tal, qualidade regulatória, controle da corrupção e estabilidade 
política, os autores desenvolveram um modelo capaz de medir 
a qualidade do governo em um determinado país, tendo por cri-
tério o modo por que a concentração espacial mede a influência 
da cidade capital sobre outros pontos do país. Ao final de sua 
pesquisa, Campante concluiu que, em um ranking de 156 países, 
Brasília era uma das capitais mais isoladas de todo o mundo, em 
12º lugar. Apenas a título de comparação, Buenos Aires, que se 
saiu como uma das menos isoladas, estava em 140º lugar. Em 
seu artigo, Campante cita o receio que JK tinha da pressão da 
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antiga capital, explicando, a partir desse fato, que Brasília se 
tornou “uma capital muito mais isolada dos principais centros 
de população e atividade econômica do país do que o Rio de 
Janeiro”.78 Em suma, percebe-se que o fato de estar a capital 
do Brasil isolada no Centro-Oeste, distante dos principais centros 
urbanos do Brasil, pesa de forma considerável na má qualidade 
da democracia brasileira. Ele é taxativo ao afirmar que “países 
cujas capitais se acham em lugares isolados têm governos menos 
eficientes, menos responsáveis, mais corruptos e menos capazes 
ou desejosos de sustentar o Estado de direito”. Ao seu juízo, “ca-
pitais isoladas estão de fato associadas com menos distribuição 
de poder, porque neles o governo tem menos constrangimentos, 
e a extensão da competição política é mais reduzida”.79

A única consequência positiva do isolamento da capital é a 
estabilidade política, aquilo que buscaram os políticos que, nas 
décadas de 1950 e 1960, assustados com a crescente “agitação 
do Rio de Janeiro”, construíram Brasília a toque de caixa, como 
Kubitschek, Costa e Silva e Médici. A questão é que uma capital 
que serve apenas à ordem não serve para um regime democrático, 
que pressupõe contestação, fiscalização e pressão sobre o gover-
no. Essa pressão serve “como uma forma de freios e contrapesos, 
que pode faltar em regimes fracamente institucionalizados”, como 

é, infelizmente, o Brasil atual.80 De acordo também com o cientista 
político de Harvard, devido ao maior isolamento, os governos 
instalados em tais capitais apresentam piores índices de quali-
dade de governança democrática e facilitam a perpetuação das 
desigualdades econômicas e sociais. Por isso mesmo, continua 
Campante, “a mudança da capital para Brasília coincidiu com um 
aumento da desigualdade no Brasil”.81 Pior ainda, as pesquisas 
mostram que, de todos os 14 processos de mudança da capital 
havidos ao longo do século vinte, aquele que removeu a sede do 
governo federal brasileiro foi, em todo o planeta, o mais desastro-
so em termos de incentivo para o bom governo e a accountability. 
Em nenhum caso estudado, como o da transferência da capital, 
do Rio de Janeiro para Brasília, o Executivo conseguiu ficar mais 
desembaraçado para agir de modo autônomo ou autoritário em 
relação à sociedade; da mesma forma, em nenhuma daquelas 
mudanças, a participação democrática junto ao poder ficou tão 
prejudicada quanto no Brasil (Gráfico 3).

Por aí se pode apurar como a presença do governo federal 
em uma capital isolada como Brasília torna muito mais difícil 
desembaraçar o governo das despesas com as empreiteiras, 
comprometendo-se, com baixa resistência, a construir obras fa-
raônicas para as sedes dos edifícios públicos; a resistir ao contínuo 
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aumento de despesas para manutenção dos próprios políticos e 
de sua numerosa assessoria legislativa, assim como as remu-
nerações exorbitantes dos magistrados e do Ministério Público, 
várias vezes acrescidas por gratificações e outros penduricalhos. 
Também não há incentivo à extinção das mordomias que a União 
assegura a um sem-número de funcionários e políticos, como 
apartamentos funcionais e remunerações em dobro, como 
incentivos a ficarem na cidade – incentivos que não existiam 
no Rio e foram criados por JK para favorecer a mudança, mas 
que não só se incorporaram à cultura política da cidade, como 
serviram de modelo para o resto do país. Seu isolamento favo-
rece igualmente, pela falta de fiscalização, de sociedade civil 
organizada, de endogenia político-burocrática, a proliferação da 
corrupção, a lógica concurseira, os conchavos entre os poderes, 
a lógica arraigada da cooptação como forma de obter favore-
cimentos. Tudo isso está assim no DNA político de Brasília e 
deriva do autoritarismo burocrático e do federalismo oligárquico 
que a criou. Se o isolamento favorece assim a autonomia das 
corporações burocráticas, especialmente as de alto gabarito, por 
outro lado, ele impõe pesados custos a todos os demais setores 
da sociedade civil que desejem manifestar-se junto ao governo 
federal, obrigados a um longo e custoso planejamento que lhes 

permita organizar “caravanas” para atravessar os milhares de 
quilômetros que separam o Distrito Federal das grandes cidades 
do país. Entretanto, tendo em vista a forma como o “capitólio” 
brasiliense foi organizado deliberadamente em espaços abertos, 
avessos à circulação de pedestres e às manifestações de massas, 
o resultado é quase sempre pífio, porque não há multidão que 
consiga vencer as dificuldades impostas pelo plano urbanístico 
do Eixo Monumental. 

E
, a essa altura, é preciso pensar especificamente 
em que medida a transferência do Congresso Na-
cional para Brasília também não contribui para que 
a representação nacional oscile sempre aos olhos 
da população, entre a posição de passivo cooptado 
pela presidência ou de epicentro da oligarquia brasi-
leira. Em países que se percebem como periféricos, 

como o Brasil, as instituições têm um valor relativo: só servem 
na medida em que produzem “progresso”. Do contrário, perdem 
rapidamente legitimidade. Nessa circunstância, a situação do 
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Congresso é sempre muito delicada perante a opinião pública, por-
que ele não representa o que se gostaria que o país fosse, e sim 
o que ele é efetivamente e tanto incomoda a opinião ilustrada do 
país: atrasado, analfabeto, oligárquico, hierárquico. O Congresso 
funciona como um espelho invertido de Narciso. Por isso, existe 
uma percepção difusa, oriunda do autoritarismo burocrático, de 
direita ou de esquerda, de que o Executivo, como promotor do 
progresso, deve sempre submeter e conduzir o Legislativo, reduto 
do atraso. Então, a própria condição “periférica” do Brasil já cria 
incentivos para a subalternidade do Congresso perante outros 
poderes. Meu argumento, aqui, é o de que o funcionamento do 
Congresso em Brasília torna o seu disfuncionamento ainda mais 
dramático. A nova capital foi construída por Juscelino com o 
propósito autoritário e oligárquico de esvaziá-lo como foro de-
mocrático e deixa-lo à mercê de um Executivo poderoso, armado 
de todos os instrumentos de formação de clientelas, favores e 
dependências. Essa também foi um dos propósitos conscientes 
da mudança da capital: enfraquecer a capacidade de fiscalização 
do governo por parte do Legislativo, fortalecer o autoritarismo 
presidencial:

A mudança de cenário prejudicara, de fato, a UDN. Quando Adauto 

Lúcio Cardoso discursou na Câmara, exigindo o cumprimento da 

promessa, feita pela maioria, de que daria número para a constituição 

de uma CPI – logo após a inauguração de Brasília – contra a Novacap, 

sentiu que sua eloquência se perdera no vazio. Onde o tumulto das 

memoráveis sessões no Palácio Tiradentes? Onde as “crises nacio-

nais”, provocadas pela Oposição, quando a imprensa contrária ao 

governo fazia coro com a Banda de Música udenista? A tranquilidade 

da atmosfera do Planalto não era propícia aos arroubos tribunícios.82

Por isso, desde 1960, nunca mais o Congresso Nacional 
atingiu o nível de protagonismo e eficiência que teve no Rio de 
Janeiro entre 1945-1960. À falta de pressão popular em seu 
entorno, ele passou a sofrer de crescente paralisia decisória 
até colapsar com o golpe de 1964 e tornar-se um poder quase 
decorativo durante a ditadura militar que consolidou Brasília. O 
protagonismo recuperado no final da década de 1980 deveu-se 
a fatores excepcionais de ilegitimidade do poder presidencial que 
logo cessaram quando a presidência se recuperou. Daí a pergun-
ta: até que ponto a subordinação do Legislativo ao Executivo, 
por meio do presidencialismo de cooptação que comprometeu 
o regime de 1988, deixando-o corromper-se continuamente, 
primeiro ao autoritarismo burocrático de Dilma Rousseff, depois 

ao federalismo oligárquico de Michel Temer, não é consequência 
de uma falta persistente de legitimidade que ele apresenta como 
poder democrático, imposta por seu funcionamento em Brasília? 
Em Tudo o que é sólido se desmancha no ar, Marshall Berman 
se refere ao modo autoritário por que o modernismo de Brasília 
modelou a cidade e que prejudica todos os esforços no sentido 
de melhorar a qualidade da democracia no país: 

São enormes espaços vazios em que o indivíduo se sente perdido, 

tão sozinho como um homem na Lua. Há uma ausência deliberada de 

espaços públicos em que as pessoas possam se reunir e conversar, 

ou simplesmente olhar para a outra e passar o tempo. A grande 

tradição do urbanismo latino, em que a vida urbana se organiza em 

torno de uma grande praça, é rejeitada de modo explícito. O projeto 

de Brasília talvez fizesse sentido para a capital de uma ditadura militar, 

comandada por generais que quisessem manter a população a certa 

distância, isolada e controlada. Como capital de uma democracia, 

porém, é um escândalo. Para que o Brasil possa ser democrático, 

ele precisa de espaços públicos democráticos onde pessoas vindas 

dos quatro cantos do país possam convergir e reunir-se livremente, 

conversar umas com as outras e dirigir-se aos seus governantes – 

porque numa democracia, afinal de contas, o governo pertence às 

pessoas – para discutir suas necessidades e desejos, e manifestar 

sua vontade.83 

nEcEssidadE dE um corrEtivo: rEcriando o rio dE JanEiro 
como sEgunda capital do brasil

Depois de 57 anos – ou 47, se a datarmos do período em que 
efetivamente se tornou capital, debaixo do governo do general 
Médici – a condição de Brasília como capital do Brasil precisa ser 
reavaliada. Pode-se objetar que muitos dos males de que a política 
brasileira padece existiriam se a capital no Brasil ainda estivesse 
no Rio de Janeiro. A assertiva não é verdadeira, porque o espaço 
não é neutro. Embora ele não determine os acontecimentos, ele 
oferece obstáculos para certas ações e favorece outras. Não 
há dúvida de que, embora não seja responsável pelos males do 
governo federal, Brasília agrava-os todos, como sua capital. Ela se 
ajustou bem aos desígnios coligados do autoritarismo burocrático 
e do federalismo oligárquico de preservar a classe política nacio-
nal, o tanto quanto possível, apartada da sociedade civil e dos 
movimentos sociais – ou seja, do “povo” que, na democracia, é o 
titular da soberania. O Brasil democrático carecia de ter uma capi-
tal em uma grande metrópole vibrante, cosmopolita, de economia 
dinâmica e variada, culturalmente rica. Brasília não preenche 
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nenhum desses requisitos. Em primeiro lugar, no conjunto das 
capitais brasileiras, Brasília é uma cidade relativamente pequena. 
Diz-se que ela é a terceira do Brasil, mas a afirmativa é enganosa, 
já que ela compara a população do Distrito Federal com a dos 
municípios das capitais, sempre muito menores em dimensão 
territorial. Quando se compara a população do Distrito Federal com 
as regiões metropolitanas das demais capitais, o que se percebe 
é que ela ocupa o 10º lugar, atrás, inclusive, de Campinas. Mais 
importante do que o número absoluto de habitantes, todavia, é a 
medição da densidade demográfica, essencial para que se possa 
aquilatar a presença da população junto aos órgãos públicos, ou 
seja, averiguar a facilidade de trânsito e de manifestação. Nesse 
quesito, no ranking das regiões metropolitanas, Brasília aparece na 
20ª posição, à frente apenas de capitais como Macapá, Cuiabá, 
Boa Vista, Manaus e Palmas (Gráficos 4 e 5).84

É o caso de se perguntar se o desenvolvimento de Brasília não 
poderia vir a torná-la uma capital mais amigável à democracia. De 
fato, o isolamento da capital pode ser reduzido à medida que ela 
se transforme em um polo de atração, aumentando a densidade 
populacional, criando uma sociedade civil autônoma em relação 
ao Estado. O problema é que nada disso pode acontecer em 
Brasília. O tombamento urbanístico de Brasília torna impossível 
o adensamento populacional no Plano Piloto. Da mesma forma, o 
enorme cinturão verde nele incluído impõe manter o elevadíssimo 
grau de segregação social entre a elite político-administrativa 
e os bairros populares que se encontram a 15 quilômetros de 
distância. Os impedimentos ou desestímulos à industrialização a 
mantém, igualmente, como uma capital essencialmente de pouca 

diversificação socioeconômica, visceralmente dependente do 
Estado. Ou seja, não importa o quanto a periferia cresça, Brasília 
é e sempre será principalmente o Plano Piloto, com seus 250 mil 
habitantes de funcionários públicos de alto e médio escalões e 
suas famílias. 

n
ão há dúvida de que se trata de uma cidade 
muitíssimo atraente para os políticos, juízes, 
promotores e outros funcionários que habitam 
as bucólicas quadras do Plano Piloto, ou às 
margens do belo açude que é o lago Paranoá. 
É, também, o que mantém sua qualidade de 
vida e explica em larga medida o amor que 

muitos de seus habitantes lhe devotam e à mitologia modernista 
e desenvolvimentista que a criou, bem como o orgulho que tem 
de viverem em lugar privilegiado. Por outro lado, está claro que 
tudo aquilo que torna Brasília atraente aos seus habitantes a torna 
péssima para todo o restante do país. O autoritarismo burocrático 
e o federalismo oligárquico forjaram uma cidade na qual jamais 
haverá sociedade civil plural ou fortalecida, equilíbrio entre setor 
público ou privado, ou pressão popular àquela que existe no Rio 
de Janeiro ou em São Paulo. Os políticos e altos funcionários da 
República terão sempre favorecida a visão geopolítica do país, ou 
seja, do Brasil como mapa e não como povo, e como seus princi-
pais estímulos externos, o corporativismo estatista e o ruralismo 

gráfico 4
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gráfico 5
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oligárquico. As ideologias políticas que comovem o país de alto a 
baixo, por mais distintas que sejam, sempre serão reinterpretadas 
nos corredores de Brasília pela ótica do federalismo oligárquico 
ou do autoritarismo burocrático, de que ela carece para subsistir. 
Seu isolamento geográfico, sua baixa densidade populacional, 
seu caráter visceralmente administrativo-estatal, na ausência de 
sociedade civil, não tem como conferir aos poderes do Estado 
a dimensão democrática que o país hoje exige. Não há projeto 
sério de refundação da república para aprofundar o sentido demo-
crático da vida política brasileira que não recoloque no centro da 
discussão o obstáculo representado pela atual sede do governo 
nacional. Nunca haverá em Brasília nada que sirva de incentivo 
para aprofundar a democracia ou a dimensão republicana da vida 
pública brasileira. A demofobia que a gerou e que se cristalizou 
urbanisticamente a impede de produzir democracia. Seu ambiente 
só produz oligarquia ou autocracia. 

O que cumpre, hoje, é buscar, a todo custo, enfraquecer as 
tendências autoritárias e oligárquicas do Estado brasileiro, refor-
çando suas frágeis dimensões democráticas. Essa providência 
passa, inevitavelmente, por deixar de ver o povo como massa 
informe ou manipulável, e aproximar dele os centros decisórios 

de poder. Aproximar seus órgãos da população, da sociedade 
civil, é medida essencial desse processo. Uma vez que Brasília 
nunca será adequada ao papel de representação democrática, 
torna-se imperativo corrigir suas negatividades, o tanto quanto 
possível. O papel de uma capital democrática não pode se 
resumir em integrar o território de parte do país nem servir 
de terreno neutro às oligarquias estaduais. Sem dúvida, não é 
possível, tampouco desejável, ceder à histeria de quem acha 
possível acabar com Brasília. Mas é perfeitamente possível 
não só interromper sua carreira de contínua concentração 
burocrática de órgãos como também promover um movimento 
contrário, de descentralização no âmbito político-administrativo, 
a fim de corrigir a distorção antidemocrática operada por Brasília. 
Não há outra maneira de fazê-lo, senão invertendo a lógica do 
regime militar. Então, se a lógica desenvolvimentista do autori-
tarismo burocrático e o federalismo oligárquico, na década de 
1950, impunha a marcha para o Oeste, a lógica republicana e 
democrática dos dias de hoje, de crise de aprofundamento da 
democracia, impõe a marcha no sentido contrário, de volta ao 
eixo Rio-São Paulo, com suas cidades enormes, suas demandas 
e contradições, sua sociedade civil vibrante e conflituosa, com 
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suas fábricas, favelas e engarrafamentos, suas associações, 
sindicatos e movimentos sociais. 

A principal medida que se impõe adotar, nesse sentido, é criar 
um contraponto a Brasília, alterando-se a Constituição para decla-
rar o Rio de Janeiro como segunda capital do Brasil, recriando-se 
o antigo distrito federal, com as devidas adaptações e ampliações. 
Embora já não seja a primeira cidade do Brasil, tendo perdido o 
posto para São Paulo, ela continua muito à frente das demais 
e oferece algumas vantagens práticas em relação a São Paulo. 
Antiga capital do Brasil e mais prejudicada pelas violências que 
se seguiram à transferência do poder federal para Brasília, que 
incluíram uma fusão imposta com o estado homônimo, a cidade 
do Rio de Janeiro continua a ser a cidade símbolo da nacionalidade 
dentro e fora do país. Além disso, ele exerce na prática o papel de 
um Distrito Federal oficioso, já que continua a sediar mais de 1/3 
dos órgãos da administração federal e ainda hoje contendo mais 
servidores federais do que Brasília. A cidade do Rio de Janeiro 
possui o segundo maior índice de densidade demográfica do Brasil 
e, na condição de antiga capital, mantém as antigas instalações 
dos ministérios, das sedes dos poderes, além de cerca de 1.200 
imóveis federais, parte substantiva deles subaproveitados. Em 

outras palavras, o Rio de Janeiro deve ser elevado formalmente 
à condição de segunda capital do Brasil, porque, é, na prática, 
essa segunda capital; e a medida se limitaria a reconhecer esse 
fato preexistente e dele tirar proveito (Gráfico 6). 

o
Rio é um meio termo entre o mundo da buro-
cracia, que é Brasília, e o mundo do mercado 
e da iniciativa privada, que é São Paulo. O 
Rio possui um índice de concentração de-
mográfica mais de dez vezes superior ao de 
Brasília e é seguramente a menos segregada 
socialmente das grandes capitais brasileiras. 

Trata-se de uma verdadeira metrópole, possuindo alta densidade 
demográfica, com um Centro ativo com milhares de escritórios, 
sedes de bancos, sindicatos, universidades e associações, que 
lhe conferem massa crítica e o conteúdo democrático – que 
Brasília não tem – no coração de uma região metropolitana 
de 12 milhões de habitantes. Providências como o retorno de 
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parte dos ministérios e, sobretudo, do Congresso Nacional, 
bem como a obrigação constitucional do presidente da Repú-
blica de aí residir e despachar parte do ano, já detalhadas por 
mim em artigo anterior, ajudaria a recuperar a credibilidade do 
Congresso Nacional e corrigir o déficit democrático de Brasília, 
criando condições de accountability indispensáveis à melhoria do 
padrão governativo e administrativo do país. De acordo com os 
dados de Campante, as potencialidades de um funcionamento 
mais democrático e republicano dos órgãos federais no Rio 
de Janeiro são quatro vezes superiores às de Brasília. De um 
total de 156 países, o Rio de Janeiro ficaria em 47º lugar – um 
saudável meio termo entre o extremo isolamento de Brasília e 
o exagerado centralismo de Buenos Aires.85 Com duas capitais, 
Rio de Janeiro e Brasília, ficaríamos como a Alemanha, cujo 
governo se divide entre Bonn e Berlim; como a Rússia, onde ele 
hoje se divide entre Moscou e São Petersburgo; como o Chile, 
com os poderes divididos entre Santiago e Valparaíso. Não há 
qualquer elemento de necessidade histórica que torne fatal ou 
irreversível a condição de Brasília como única capital do Brasil: 
“Cidades não resultam de inevitabilidade biológica; elas decorrem 
de escolhas”.86 (Gráfico 7)

Um país continental como o Brasil precisa de uma capital 
que seja uma síntese, uma miniatura do país, que nela reúna os 
órgãos da sociedade civil, representações de classe, sindicatos, 

movimentos sociais, capazes de manifestar seus interesses 
para além de escritórios de lobbies e advocacia administrativa. 
Entretanto, só confederações patronais, empreiteiras, políticos 
e funcionários públicos têm adequada representação em Brasí-
lia, porque nela a presença de uma sociedade civil autônoma é 
pífia, e a organização dos trabalhadores privados também. Daí 
os altíssimos custos de mobilização impostos para semelhantes 
setores, obrigados a arcar com caravanas milionárias, lutando 
para obter doações, para conseguir deslocar manifestantes até 
Brasília por ônibus, atravessando uma distância já média de mil 
quilômetros, para se fazer ouvir. É uma estranha democracia, de 
fato, essa em que o “povo” precise se organizar e atravessar 
desertos e distâncias para exprimir sua força soberana diante 
dos governos que, em tese, seriam representantes seus. No Rio 
de Janeiro, o problema desaparecerá.

Ademais, todas as grandes capitais latino-americanas, como 
Cidade do México, Buenos Aires e Santiago, são assemelhadas 
ao Rio de Janeiro: cidades vastas e antigas, de grande densidade 
política, cultural, social e econômica, que estruturam e irradiam 
o pensamento e o sentimento de uma nacionalidade. A despeito 
de sua excelente universidade, Brasília ainda fica muito a desejar 
nessa matéria, tendo pouca massa crítica comparativamente 
ao Rio e a São Paulo. Além disso, do ponto de vista simbólico, 
trata-se de uma capital que, por sua concepção modernista, 
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fez questão de não possuir nada ou quase da história, da arte e 
da arquitetura brasileira anterior ao período de sua criação. Por 
todos esses motivos, a ideia de duas capitais complementares 
também assume um significado cultural muito importante para o 
Brasil. Seria um reconhecimento de que a história e a cultura do 
Brasil não datam de 1960; nem sua arte e arquitetura se limitam 
ao modernismo oficial de Athos Bulcão, Ceschiatti, Lucio Costa 
e Oscar Niemeyer. Ela data de muito antes, de Tiradentes e Dom 
João VI, e inclui o barroco do Mestre Valentim, o neoclássico 
de Grandjean de Montigny, José Maria Jacinto Rebello, Victor 
Meirelles, Pedro Américo, o ecletismo dos irmãos Bernardelli, 
Décio Vilares, Morales de los Rios, Joseph Gire e Arquimedes 
Memória; o modernismo dos irmãos Roberto e de Afonso Eduardo 
Reidy. Seriam assim, Brasília e Rio de Janeiro, duas capitais per-
feitamente complementares em seus significados e propósitos, 
representando dimensões paralelas e harmoniosas da cultura e 
da história brasileira.

conclusão: o rio como a vErdadEira utopia brasilEira
Desde que a Corte imperial se transferiu para o Brasil e, 

conforme descreve Gilberto Freyre em Sobrados e Mocambos, 
começou o processo de reeuropeização do Brasil, duas ideologias 
modernizadoras têm arrebatado corações e mentes das elites 
brasileiras: o autoritarismo burocrático dos nacionalistas e o 
federalismo oligárquico dos liberais. Ambas têm se alternado 
e se equilibrado ao longo da história brasileira, buscando a mo-
dernidade, mas deixando em segundo plano o povo tal qual ele 
efetivamente era. Em 1988, o movimento sofreu uma importante 
inflexão, pela incorporação mais expressiva do elemento demo-
crático. Mas, à época, a Constituinte não pôde deixar de sofrer os 
influxos daquelas duas ideologias, o que limitou as potencialidades 
democráticas do regime. A crise atual da democracia, iniciada em 
2013 no eixo Rio-São Paulo e depois irradiada para o restante do 
país, corresponde à crise da concepção autocrático-oligárquico de 
política. Ela se caracteriza pela politização generalizada da vida, 
que atingiu gente de todas as idades à direita e à esquerda. O 
avanço da democratização da sociedade sempre provoca crises 
nos seus marcos institucionais, que não estavam preparados 
para absorver mudanças e por isso quero crer que, a despeito do 
pessimismo geral, a crise da democracia brasileira é uma crise de 
crescimento. Nesse sentido, é preciso pensar, pragmaticamente, 
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meios de aprofundar a democracia, tornando-a mais participativa, 
republicana e consciente enquanto nacionalidade. A única saída 
é reduzir a oposição entre os pendores autoritário-burocráticos 
e federativo-oligárquicos de nossa política e injetar-lhes mais 
conteúdo democrático. Não podemos mais pensar a nação à 
maneira feudal, como ajuntamento de províncias soberanas, 
nem à maneira absolutista, como um território cuja população 
se deve controlar. 

é
preciso recuperar o sentido nacional da nossa vida 
pública. Nós vivemos uma era de fragmentação 
completa do sentido da vida coletiva brasileira: frag-
mentação partidária, polarização política, dispersão 
ideológica, lutas regionais e estaduais. Para que 
as partes possam se desenvolver livremente e de 
modo saudável, é preciso que haja um sentimento 

subjacente de unidade, de totalidade, que as informe que elas 
estão unidas apesar das diferenças. Enfim, é preciso recuperar 
uma certa ideia de Brasil que se perdeu. O abandono do Rio de 
Janeiro como capital da República enfraqueceu o sentido de 
unidade do país, de identidade nacional. A fantasia de uma na-
cionalidade composta da fusão de diversas etnias, cujas classes 
sociais vivem em harmonia e informalidade, onde pobres e ricos 
se misturam, conformando uma população mestiça, cordial e 
amável, em um cenário de beleza luxuriante, é uma ideia flumi-
nense de Brasil. Nesse quadro, o Rio tem um papel importante a 
desempenhar. Se Brasília foi um projeto utópico que terminou em 
distopia de segregação social, insulamento burocrático, oligarquia 
e autoritarismo, o Rio de Janeiro pode ser capaz de galvanizar o 
imaginário nacional em torno da utopia mais realista e, tomando 
o povo como ele é, torná-lo um país mais democrático, mais re-
publicano, mais igualitário. Devolver-lhe formalmente a condição 
de segunda Capital do Brasil seria o símbolo e, por que não dizer, 
a metassíntese desse grandioso programa. 
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Eis a última longa entrevista que Marco Aurélio Garcia (doravante, MAG) concedeu sobre po-
lítica externa brasileira e política internacional. Foi gravada em uma sala de reuniões, no 3º andar 
do Palácio do Planalto, em Brasília, a 26 de agosto de 2015, por ocasião de uma pesquisa que eu 
então coordenava, com financiamento do CNPq, sobre os ciclos de produção de política externa na 
América Latina, e testemunhada pela equipe diplomática de Garcia. O que me parece particularmente 
interessante no material gravado, além do evidente timing, muito propício para a sua publicação, é a 
natureza de “acerto de contas” que traz consigo: são reflexões produzidas no calor da crise política 
que culminaria com o impedimento de Dilma, 12 anos e meio após a chegada de MAG ao posto de 
assessor-chefe da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Sete meses depois de 
conceder esta entrevista, ele se despediria do cargo e da cidade que o havia acolhido, retomando 
a sua vida em São Paulo, onde permaneceu até o seu falecimento, em 20 de julho de 2017.

Ao longo da entrevista, MAG percorreu uma lista de personagens tão distintos como Luiz Inácio 
Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso, George W. Bush, Dilma Rousseff, Celso Amorim, Colin 
Powell, José Dirceu, Vladimir Putin, Antonio Palocci, Jacques Chirac, Olavo de Carvalho e Hugo 
Chávez. Consta, por exemplo, uma confissão de que Garcia e Amorim “bateram cabeça” acerca de 
um imbróglio no Haiti, na eleição de René Préval. Há temas de apelo conjuntural – como a defesa 
que faz da atuação do Estado brasileiro junto às empresas alvejadas pela Operação Lava Jato, ou 
a análise do problema da Venezuela numa chave furtadiana e cepalina. MAG narra como o Brasil 
atuou para a aproximação entre Estados Unidos e Cuba, além da criação do Foro de São Paulo e 
sua recepção pela mídia brasileira. Em suma, e para usar uma gíria carioca, é biscoito fino, a ser 
sorvido com prazer, nas páginas que seguem.

MAGISTER 
DIXIT

Dawisson Belém lopes
Cientista polítiCo

A úlTIMA EnTREvISTA DE MARco AuRélIo GARcIA
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DAWISSON BELÉM LOPES: Marco Aurélio Garcia, quais 
são as principais agendas da política externa brasileira 
na contemporaneidade?
MARCO AURÉLIO GARCIA: Olha, há um ano, eu te diria uma 
coisa; hoje, te digo outra. Porque há um ano, de certa forma, 
eu retomava um pouco a agenda que nós tentamos construir a 
partir de 2003, isto é, fortalecer a nossa relação sul-americana, 
latino-americana, partindo do princípio de que nós estamos indo 
em direção a um mundo multipolar e que o grande empreen-
dimento seria fazer da região um polo que pudesse se inserir 
na globalização de forma competitiva, adequada etc. Disso aí 
decorria uma série de outras políticas como, por exemplo, a 
política em relação à África, que eu acho que ainda é um tema 
de grande atualidade, a política em relação ao mundo árabe – que 
se complicou enormemente a partir das mudanças a que temos 
assistido no mundo árabe nesses últimos anos. Hoje não existe o 
mundo árabe; o pan-arabismo foi se desfazendo, sempre foi um 
movimento muito contraditório, mas foi se desfazendo cada vez 
mais, e hoje é difícil você dizer o que é uma política em relação 
ao mundo árabe. A partir dessa preocupação para construir 
um polo sul- e latino-americano, estabelecer uma relação forte 
com a África, que ainda eu acho que é muito tentativa da nossa 
parte, começar a definir efetivamente o relacionamento com o 
resto do mundo. 

E os BRICS?
Algumas coisas caíram do céu – o BRICS, por exemplo. BRICS 
foi uma coisa que, quando nós começamos a política externa em 
2003, nós tínhamos uma ideia, o discurso do Lula, documentos 
que nós tínhamos escrito antes. Sabíamos que iríamos ter uma 
relação forte com a Índia, com a China, com a África do Sul, 
com a Rússia; de certa forma isso antecipava um pouco o que 
foram os BRICS. Agora, o BRICS foi uma ideia que surgiu na 
cabeça de um maluco e que, num determinado momento, nós 
compramos, os quatro e depois os cinco; compramos, e ganhou 
uma consistência que não é definitiva, mas que é significativa, 
de qualquer maneira.

E quanto aos países desenvolvidos? Havia uma agenda?
O relacionamento com os desenvolvidos foi se dando à medida, 
inclusive, que esses primeiros passos que nós tínhamos apontado 
para a política externa foram se estabelecendo. Eu lembro que 
em 2003 a crise de governança mundial já era evidente, talvez 

não tão evidente quanto ela possa ser hoje, e que existia um 
diretório ad hoc do mundo que se chamava G7, que depois foi 
transformado em G8. O que é significativo, no entanto, é que, 
com o [Jacques] Chirac na cabeça da França, e com tudo que 
ocorreu em 2003, a independência da França e da Alemanha 
social-democrata vis-à-vis os Estados Unidos no episódio do 
Iraque, inclusive uma certa aliança que eles fizeram com a Rússia, 
e a aproximação que o Lula inteligentemente fez no primeiro mês 
de governo, tanto com o chanceler alemão quanto com o Chirac e 
com o [Vladimir] Putin, tudo isso fez com que o Chirac começasse 
a pensar numa certa flexibilização do diretório [ocidental]. Então 
a reunião de Viena, do G8, foi uma reunião para a qual fomos 
convidados – estava o Brasil, estavam vários países africanos, 
a Arábia Saudita etc. E essa tradição se manteve, com uma 
breve interrupção do G8 no ano seguinte, que foi nos Estados 
Unidos, e os Estados Unidos não convidaram ninguém. Mas no 
ano subsequente, e a partir daí, fomos sempre convidados. Até 
que na reunião de Sapporo, no Japão, onde houve a primeira e 
mais breve reunião, a do BRIC, foi uma reunião de 30 segundos, 
uma foto dos quatro dirigentes, o Lula e os outros disseram: “Nós 
não vamos mais vir pro cafezinho do jantar!” E, no ano posterior, 
na reunião da Alemanha, já houve uma participação a mais. Isso 
tudo até o momento da crise de 2008. Em 2008, o George W. 
Bush telefonou para o Lula e disse “Olha, tá uma crise tremenda 
etc. etc., e eu quero convocar uma reunião e quero te convidar 
para essa reunião, quem é que você acha que deve vir para essa 
reunião?”, e o Lula disse: o G20. O G20 era uma organização 
anódina, composta de vice-ministros da Fazenda, mas terminou 
ganhando não só importância, como deu o nome ao evento.

Como se deu, na prática, a relação com a nossa região?
Eu acho que nós tivemos êxito na política externa, em meio a 
uma série de problemas, em grande medida porque nós fizemos 
uma aposta grande na América do Sul e na América Latina. Essa 
aposta não foi feita com todo o ímpeto que nós teríamos que 
desenvolver. Por uma série de problemas internos, dentre outras 
coisas. Um país como o Brasil, para ter uma política regional 
muito forte, precisa ter instrumentos para isso. Nós tínhamos 
poucos instrumentos, nós criamos instrumentos um pouco com 
o BNDES, com todos os limites que o BNDES tem, nós sabemos 
quais são, mas nós fizemos isso alavancando também empresas 
brasileiras lá fora, eu acho que teve um trabalho interessante, 
a despeito de tudo que possam estar dizendo agora, mas não 
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aqueles problemas para os quais ela estava apontando. Era o 
problema da integração por meio da infraestrutura, logística, 
elétrica, cadeias de valor e coisas do tipo. 

Como foi possível implementar esse novo projeto de po-
lítica externa brasileira? Houve alguma resistência dos 
Estados Unidos?
Eu acho que o projeto global se deu, e aí uma questão que 
me parece importante: ele se deu porque havia uma conjun-
tura internacional favorável e havia miniconjunturas nacionais 
também favoráveis. Uma coisa para depois nós estudarmos é 
qual o impacto que essa conjuntura internacional teve sobre as 
conjunturas nacionais. Eu não tenho dúvida de que teve impacto, 
mas eu não seria capaz de dizer que o que ocorreu nesse país 
se deduziu principalmente de um contexto internacional favorá-
vel – até porque nunca é tão favorável assim. Mas, de qualquer 
maneira, em relação a uma das questões que você coloca nas 
suas preocupações, em relação aos Estados Unidos, eu posso 
te dizer que nunca houve um afrouxamento de tal ordem nas 
relações dos Estados Unidos com a América do Sul pelo menos, 
mas acho que com a América Latina, como naquele período. 
E isso em certa medida nos beneficiou como um clima geral. 
Então, nós tivemos uma situação favorável de movimentos 
reformistas que foram se desenvolvendo na região, alguns dos 
quais, inclusive, repercutiram um pouco sobre a América Central. 
Teve um certo efeito de demonstração sobre a América Central: 
Honduras; na Nicarágua continuou o que era sempre; El Salvador 
com a vitória do [Mauricio] Funes; Guatemala com o [Álvaro] 
Colom, mas foi mais efêmero. Bom, aqui não, aqui teve um 
grande efeito: Venezuela, Equador, mesmo o Peru – com todos 
os problemas –, Bolívia, o Chile saiu um pouco da toca – está 
muito isolado pela cordilheira, como eles mesmos dizem –, a 
Argentina, o Uruguai, o Brasil, o Paraguai. Então houve [efeitos]. 
E nesse empreendimento da Unasul, mesmo países que tinham 
um traço mais conservador, de certa forma, dialogaram bem com 
a Unasul; acho que o caso mais exemplar é o caso da Colômbia. 
Hoje, para uma pessoa que nasceu anteontem, deve ser difícil 
entender como o [Álvaro] Uribe conviveu com a Unasul. Ele vinha 
aqui, aceitou o Conselho de Defesa Sul-Americano, aceitou as 
críticas que fizemos – das bases americanas lá –, mas, enfim, ha-
via um contexto sul-americano favorável. A tentativa ou uma das 
tentativas de explicação que existe hoje é, em grande medida, 
atribuir [o êxito] ao ciclo de commodities, de isso ter beneficiado. 

em 2008, GeorGe w. Bush 
telefonou para o lula e 
Disse “olha, tá uma Crise 

tremenDa e eu quero 
ConvoCar uma reunião, 

quem é que voCê  
aCha que Deve vir para  

essa reunião?”,  

E o 
lulA 

DISSE: 
o G20

tivemos nenhum escândalo de investimentos para fora. Mas nós 
não fomos capazes de fazer uma mudança substancial numa 
agência de cooperação, a ABC [Agência Brasileira de Coopera-
ção] está muito aquém disso. Nós não fomos capazes de criar 
ou de mudar o estatuto do BNDES ou de criar um Eximbank que 
nos permitisse ajudar nisso. A Unasul nasceu um pouco da cons-
ciência dos limites de uma aliança de um tipo excepcionalmente 
comercial como o Mercosul. Não que o Mercosul não tenha 
mudado também nisso. A Unasul, no seu início pelo menos, não 
teve a solidez, a centralidade necessária que permitisse enfrentar 
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Eu não tenho dúvidas de que isso ajudou muito, e que em alguns 
países isso ajudou particularmente. Não acho que seja o caso 
tanto da Argentina nem o do Brasil, que são economias mais 
diversificadas e que, portanto, podem se beneficiar desse ciclo 
e se beneficiaram de fato, mas que tinham uma dinâmica interna 
muito clara. Isso, evidentemente, está muito mais relacionado 
a países que têm economia muito aberta; o Chile é um caso, o 
Peru é um caso, a própria Venezuela é outro caso – no caso da 
Venezuela, teve efeitos positivos, mas também efeitos perversos. 

A propósito, como vê a situação atual da Venezuela?
Esse processo [alta do preço das commodities] dificultou uma 
mudança na estrutura econômica da Venezuela. A Venezuela 
herdou décadas e décadas do mal do petróleo, o [Hugo] Chá-
vez assumiu com uma política de distribuição de renda muito 
importante, acho que muito parecida, com todas as proporções 
guardadas e considerado o tempo ao que foi, com o peronismo 
na Argentina, mas ele não fez uma reforma da economia vene-
zuelana e menos ainda do estado, e eu acho que as duas coisas 
tinham que ser feitas. Num estado que vive à base da renda do 
petróleo, você tem que evidentemente fazer uma inflexão no 
que diz respeito à destinação da renda – isso ele fez em parte, 
mas não foi capaz de dotar o estado com a virtude necessária 
para realizar efetivamente um processo de substituição de im-
portações. No fundo, a Venezuela se viu confrontada 30, 40 anos 
depois com uma problemática cepalina. Não por acaso, o Celso 
Furtado tinha escrito um livro nos anos 50 sobre a Venezuela, 
onde algumas dessas questões eram ditas. Bem, então alguns 
países se beneficiaram muito disso, é claro, com o ciclo petroleiro 
em alta, a Venezuela; o cobre e outras cinco ou seis commodities 
no Chile, e coisas desse tipo. Outros países foram beneficiados. 
Nós tivemos aqui saldos espetaculares de comércio exterior e, 
graças a esses saldos, nós conseguimos almejar uma reserva 
de dólares e hoje vemos a importância que ela tem, sobretudo 
confrontados com a fragilidade que a economia brasileira tinha 
no final do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando 
tínhamos 25 ou 30 bilhões de dólares [de reservas], dois terços 
disso tínhamos tomado de empréstimo do Fundo Monetário 
[Internacional, FMI]. Hoje, nós temos 370 bilhões [de dólares], 
então, quer dizer, nós estamos à margem no momento atual de 
um ataque especulativo como aquele que estava vitimando a 
maioria das economias do mundo. Acho que isso foi uma coisa 
que alguns dos países aprenderam.

hoje, para uma 
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E o que mais se alterou no mundo desde que você assumiu 
o posto de Assessor da Presidência da República para 
Assuntos Internacionais, em 2003?
Hoje, acho que a política externa está confrontada, como no 
passado, a grandes alterações que estão ocorrendo na política 
interna dos países no geral, e do Brasil em particular. É claro 
que a situação no Brasil hoje não é aquela situação que nós 
tivemos nos 11, 12 últimos anos; é uma situação bem diferente 
e é de se pensar que isso possa ter alguma incidência sobre a 
política externa. A grande questão que nós temos que saber é 
se isso vai implicar uma marcha à ré ou não. Eu acho que não, 
que, pelo contrário, alguns dos desafios que nós tínhamos no 
começo, sobretudo no âmbito de fortalecer uma integração, eles 
permanecem; mais que permanecem, eles se tornam inclusive 
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majoritários, ainda que eu tenha claro que o environnement 
ideológico não seja favorável. Hoje uma tendência muito grande 
é, sem dúvida nenhuma, de soluções mais recessivas, como 
estamos vendo no quadro político nacional, no que diz respeito 
ao tratamento da economia. E, sem dúvida nenhuma, a situação 
global hoje está mais complexa. Quem estava esperando que 
nós estávamos chegando ao fim do ciclo aberto em 2008, equi-
vocou-se; nós não estamos chegando nesse fim e nós estamos 
metidos num túnel que não sabemos para onde vai nos levar. O 
que nós tínhamos [em 2008]: a Europa paralisada, com exceção 
da Alemanha, mas deixando de ser efetivamente um fator de 
recuperação da economia mundial; nós tínhamos a China numa 
grande expansão, [agora] a China recua, eu não acho que vai ser 
um recuo trágico, mas para um patamar de crescimento de 4 
ou 5% ao ano, e os Estados Unidos se recuperando fortemente 
e se reindustrializando, o que é uma coisa extraordinária, estão 
solucionando a sua dependência energética, também outra coisa 
que tem implicações geopolíticas muito fortes. Mas o que nós 
estamos vendo hoje, o recuo da China, pode implicar completa-
mente uma puxada de freio no próprio crescimento dos Estados 
Unidos, e pode devolver os Estados Unidos a uma situação de 
perplexidade econômica que se vinha revelando nos momentos 
que antecederam a crise, e logo depois da crise. Então, acho 
que estamos numa incerteza muito grande, razão pela qual, 
na minha opinião, nós deveríamos pensar efetivamente qual a 
melhor política externa nesse momento.

Você concorda com a ideia de que estaria havendo um 
forte recuo da política externa brasileira sob a presidência 
de Dilma Rousseff?
Eu acho que tem havido um esforço do Brasil nesses últimos 
meses, no segundo governo Dilma, de retomada do comércio 
exterior. Essa retomada do comércio exterior evidentemente 
foi estabelecida pela política cambial, a política cambial estava 
nos matando. É claro que existem outros fatores, mas aí tem 
toda uma discussão de política interna, porque o Brasil vem se 
desindustrializando, obviamente o câmbio foi somente um dos 
fatores, a taxa de juros é sempre o outro. Então nós estamos 
enfrentando, do ponto de vista interno, essa é a minha opinião, 
movimentos contraditórios, alguns benéficos para nossa inser-
ção internacional, outros não, e isso vai tornar efetivamente a 
formulação de política externa uma coisa muito complexa. A 
impressão que eu tenho é que não há consciência disso – isso 

que eu estou dizendo aqui, quando muito, é uma exteriorização 
de algumas perplexidades da minha parte. Eu acho que o Ita-
maraty deu uma guinada positiva, no sentido de se reordenar 
internamente. Ele estava com problemas internos complicados, 
acho que o [chanceler] Mauro Vieira devolveu a perspectiva, mas 
acho que o Itamaraty ainda não entrou numa fase de formulação 
de política externa, de prospecção de política externa. Tenho 
a impressão de que vai entrar, inclusive por conta de algumas 
mudanças que estão ocorrendo, pessoas que estão sendo cha-
madas para ocupar cargos de formulação, mas eu acho que no 
Brasil estamos enfrentando uma espécie de baixa intensidade na 
formulação da política externa. Mais do que da política externa, 
mas um pouco do diagnóstico do nosso lugar no mundo. Claro 
que essas coisas se formulam com mais facilidade quando você 
tem uma situação de autoestima elevada, e nossa autoestima 
está muito baixa. Momentos de baixa autoestima não são mo-
mentos que favorecem a formulação da política externa. Não 
quero ser determinista nesse sentido, mas eu acho que isso é 
um problema atual.

Queria ouvi-lo mais a respeito do papel que o Itamaraty 
tem na política externa brasileira. Em tese, num regime 
democrático, o corpo diplomático tem a função de imple-
mentar, a função pode ser também de avaliar, mas apenas 
residualmente é a de formular. E o nosso Itamaraty tem 
essa tradição de formulador, pelo menos desde a profis-
sionalização do Estado, o que houve com Getulio Vargas.
Veja bem: você tem algumas chancelarias que são fortes na 
América Latina – o San Martín [Argentina], o Chile, o Torre Tagle 
[Peru], cito aí três chancelarias que têm tradição, mas tem mais. 
O México foi muito desmontado. Quando você fica sabendo que 
durante o governo de [Felipe] Calderón o chanceler foi escolhido 
por um headhunter... Eu acho que o Jorge [Castañeda] destruiu 
grande parte da política externa mexicana, e o que veio depois, 
muito ressentido inclusive por essa destruição, não foi capaz de 
executar nada direito... O Itamaraty é uma instituição extrema-
mente qualificada. Num modelo republicano, você diria que é 
“o” ministério republicano – com todas as perversões atávicas 
aí, o corporativismo, enfim… Eu acho que tem uma tradição no 
Itamaraty que às vezes dificulta o trabalho mais convergente 
de formulação. No período militar, isso não foi assim por uma 
razão muito simples: porque os diplomatas que formularam a 
política externa eram uma espécie de dissidência do regime. 
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Eles não apoiavam a ditadura militar, eles apoiavam uma política 
externa independente. Nos anos 70, da mesma forma que nós 
da esquerda tínhamos que usar um codinome, a política exter-
na usou um codinome. Em vez de se chamar “Política Externa 
Independente”, como com San Tiago Dantas, Afonso Arinos e 
outros, ela passou a se chamar “Pragmatismo Responsável”. 
Então, obviamente, quem conhece um pouco a história, eu não 
sou um profundo conhecedor da história diplomática, mas quem 
conhece um pouco a história diplomática daquele período sabe 
dos problemas que a política externa enfrentou. O meu querido 
Bernardo Freire Castro me mandou alguns editoriais d’O Globo 
dos anos 1970, onde as críticas feitas à política externa eram as 
mesmas que estão sendo feitas hoje, é impressionante. O que 
significa que essas pessoas operavam contra a corrente. Então, 
normalmente quando você opera contra a corrente, você tem 
que adensar sua reflexão. 

E qual teria sido o papel dos governos de Lula na história 
da política externa?
Bem, no período Lula, eu acho que houve 2 coisas: em primeiro 
lugar, o Lula tinha gosto particular pela política externa. Alguns 
dizem inclusive que era uma coisa maquiavélica: como ele foi 
obrigado a fazer uma política conservadora do ponto de vista 
econômico, em determinado momento ele compensava [com a 
política externa]. Eu acho que isso é bobagem, ele gostava, ele 
teve um aprendizado de política externa muito grande antes de 
ser presidente e, portanto, ele foi nessa direção. Além do que, o 
seguinte: o Lula tinha um sentimento de país muito forte, e quem 
tem um sentimento de país muito forte evidentemente sabe 
que a projeção desse país no mundo é uma coisa importante, a 
articulação, e havia, digamos, essa conjuntura progressista na 
região, que permitia fazer isso, ainda que o Lula nunca tenha 
sido uma pessoa que seguiu exclusivamente o diálogo com os 
progressistas. Por exemplo, teve muita inteligência em relação 
ao [Jacques] Chirac; se deu muito bem com o [George W.] 
Bush, ele fazia política. Bom, por outro lado, nós tínhamos um 
grande chanceler. O Celso [Amorim], sem dúvida nenhuma, 
era um sujeito com mais do que cultura diplomática, o Celso 
tem uma habilidade diplomática que eu acho extraordinária. 
Ninguém estava em melhores condições para ser Ministro das 
Relações Exteriores naquele momento do que ele, não tenho a 
menor dúvida sobre isso. Bem, qual é a pequena contrapartida 
negativa? Eu acho que, tendo conduzido de maneira brilhante as 
grandes opções de política externa e, ao mesmo tempo, tendo 
provocado uma significativa renovação, promoção de jovens – 
dizem que, às vezes, excluindo alguns velhos, eu acho que isso 
na verdade sempre houve no Itamaraty –, ele não foi capaz, 
no entanto, de legar uma marca crítica que ele, pessoalmente, 
tinha. Não houve um estímulo a uma formação de massa crítica 
dentro do Itamaraty.

Refere-se à gestão do embaixador Antonio Patriota?
O Antonio [Patriota] tem muita habilidade diplomática, uma 
cultura diplomática, mas efetivamente ele tentou se ocupar de 
algumas mudanças internas [ao Ministério]. Enfim, eu também 
não quero fazer uma avaliação dessas gestões e eu acho que 
não houve uma renovação, digamos, o Itamaraty não se tornou 
um centro de reflexão. A despeito de dispor de quadros – não 
tem nenhum Ministério que tenha o nível de profissionalismo 
que o Itamaraty tem. Isso, por um lado. Por outro lado, eu acho 
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que o próprio governo Lula também, e isso eu digo autocritica-
mente – o Lula, o PT, a esquerda –, nós não fomos capazes de 
formular um seguimento das transformações. Em primeiro lugar, 
nós não fomos capazes de construir uma narrativa do governo e 
da sociedade brasileira. A sociedade passou por transformações 
notáveis, você não inclui 45 milhões de pessoas e continua a 
mesma coisa, o país muda brutalmente. Nós não fomos capazes 
de construir uma narrativa que nos permitisse, entre outras 
coisas, prospectar.

Fiz recentemente parte de uma banca de doutorado, na 
Unicamp, que avaliou um trabalho [de Matheus Hernan-
dez] sobre a atuação do Escritório do Alto Comissário das 
Nações Unidas para Direitos Humanos. O autor contava 
que Navi Pillay, atual comissária, teceu loas ao governo 
Lula, chegando a perguntar – “Como é que vocês conse-
guiram em 10 anos resolver o problema da desigualdade 
no seu país?” Nessa agência da ONU, aparentemente, a 
narrativa pegou.
Eu acho o seguinte: os dois primeiros capítulos do livro são 
ótimos, mas o livro tem dez capítulos. O terceiro capítulo nos 
reservou surpresas. Por isso que eu digo: nós não podemos 
pensar os temas da política externa, sobretudo quando você 
tem uma mudança de tal ordem, sem pensar as relações do-
mésticas e internacionais. Porque o Lula estabelecia um nexo 
entre política interna e política externa muito claro. Os militares, 
para tomar uma outra referência, tinham outra perspectiva. 
Quer dizer, o Geisel e o que sobrou no governo Figueiredo. O 
único nexo que eles tinham entre a política externa e a política 
interna era transformar o Brasil em grande potência. Só que 
era um Brasil como grande potência que, ao mesmo tempo, 
estava provocando a superexploração dos trabalhadores e o 
cacete! Aqui não, aqui era um Brasil da integração, um Brasil 
da igualdade etc. Você poderia dizer “a agenda da inclusão e da 
igualdade cumpriu-se apenas em parte”, e isso é verdade. Ficou 
mais evidente que tinha se cumprido uma parte pelo que nós 
fizemos. Porque quando você tira o cara da merda, onde o cara 
estava, e oferece para ele inclusive a oportunidade de ingressar 
na universidade, ele começa a se dar conta dos problemas da 
universidade. Ou ele, que antes andava a pé, passa a andar de 
ônibus ou de metrô, passa a se dar conta das deficiências. Enfim, 
estou ilustrando para, de certa forma, colocar de forma brutal: nós 
não conseguimos realizar uma mobilização política no país. Isso 

não se sentiu muito durante o governo Lula, porque o Lula era 
a narrativa. Na falta de narrativa, o Lula era a narrativa. Depois, 
não é um déficit da Dilma, a Dilma é outra pessoa, o governo 
Dilma é um outro governo, que tinha que, provavelmente, ter 
dado uma ênfase muito maior a essas questões de formulação 
de política externa, tendo ela intelectualmente uma percepção 
muito clara do mundo: até, em alguns momentos, eu diria uma 
percepção sofisticada. Não é esse o problema. Eu acho que uma 
das coisas com as quais o governo como um todo, a sociedade 
como um todo, está confrontada, é, efetivamente, fazermos a 
reflexão sobre o que nós temos no país, quais são os problemas. 
E esses problemas se estendem também no âmbito da política 
externa. A única particularidade é que eu acho que, do ponto de 
vista institucional, o Itamaraty é seguramente o Ministério que 
tem mais capacidade de fazer isso. Ele tem problemas internos, 
tem, mas nós todos temos problemas internos.

Aproveitando esse ponto, eu me lembro de um artigo na-
quela página 2 da Folha de S.Paulo, da Eliane Cantanhêde, 
no início do segundo mandato, eu acho, do Lula. Um dos 
poucos artigos em que ela era simpática e até benevolente 
com a política externa brasileira de então. Ela conjectu-
rava que havia uma divisão temática e substantiva do 
trabalho diplomático do país, e aquilo aparentemente 
lhe agradava. Ela sugeria que havia, digamos, um eixo 
geográfico, em que a América do Sul, e talvez a América 
Latina, ficavam a cargo de Marco Aurélio Garcia; os foros 
globais, multilaterais globais, com Celso Amorim; Lula era 
o caixeiro-viajante para a África, América Latina, Caribe; 
e o Samuel Pinheiro Guimarães era voltado para dentro, 
uma espécie de síndico do Itamaraty. Até que ponto essa 
visão está correta?
Isso um pouquinho existiu, mas eu quero qualificar. O Samuel 
[Pinheiro Guimarães] fez um excelente trabalho no Itamaraty. 
Essa expressão que você usou, de “síndico”, eu acho que ele 
estava mais para Tim Maia do que para síndico, ele foi excelente. 
Ele tinha uma percepção muito clara de que o Itamaraty, para 
funcionar, precisava de meios, como qualquer instituição, e ele se 
dedicou de forma obsessiva a lograr esses meios. Hoje o Samuel, 
que é uma pessoa com uma identidade política e ideológica 
muito clara, é adorado pelo conjunto da Casa de Rio Branco, 
porque a Casa sabe o que ele fez. Pronto, primeiro. Segundo, 
o Celso evidentemente tinha sido ministro de Relações Exte-
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riores, o Celso serviu no Conselho de Segurança, o Celso tinha 
e tem uma cultura diplomática e uma imaginação diplomática 
extraordinária. Então ele pôde se ocupar dos grandes dossiês, 
nos quais o Brasil entrou não como “penetra”, mas entrou bem. 
Tanto é assim que o nosso provincianismo, o nosso complexo 
de vira-lata, como a gente dizia, muitas vezes não entendia que 
nós estávamos nos metendo na questão da Guerra do Iraque, 
no Acordo de Teerã, na OMC; enfim, entramos, de uma maneira 
geral, bem. Mesmo no episódio do Acordo de Teerã, eu acho que 
nos demos muito bem. Se hoje você for confrontar o tempo que 
se perdeu, não tendo sido aceito naquele momento o Acordo 
de Teerã, tendo feito essa longa travessia até o acordo atual, a 
gente se dá conta. Mas isso não significa de maneira nenhuma 
que ele [Celso Amorim] não tivesse uma participação muito 
intensa em temas latino-americanos e sul-americanos. Te dou 
um exemplo: o Grupo de Amigos da Venezuela. Ele foi um cara 
que manteve com os americanos um diálogo essencial naquele 
momento. Um dia a gente pode conversar com mais calma sobre 
o Grupo de Amigos, que tem uns processos dos mais interessan-
tes. Bem, eu não me dediquei só aos temas latino-americanos, 
eu me dediquei centralmente, até porque algumas questões 
tinham me sido propostas antes de o governo Lula começar. O 
caso clássico é a crise da Venezuela. O Lula pediu “vai para lá”, 
naquele momento já tínhamos escolhido o Celso como ministro, 
eu inclusive mantinha contato com ele lá de Caracas. Depois eu 
fui a Cuba. Por uma razão muito simples: eu fui por 10 anos o se-
cretário de Relações Internacionais do Partido dos Trabalhadores. 
Durante esse período, tive uma longa permanência no Foro de 
São Paulo, com o que me divirto hoje – parece que a Al-Qaeda 
é uma organização mais moderada que o Foro de São Paulo. E 
ali eu conheci centenas de pessoas, muitos dos quais estavam 
na Presidência da República; enfim, eu tinha um capital político 
que me permitia conversar com essas pessoas em níveis de 
confiança – que em política é um elemento essencial, e pronto. 
Houve um pouco uma divisão, mas nunca foi uma divisão de 
trabalho onde nós estivéssemos “batendo cabeça”.

Mas nunca houve um episódio sequer em que vocês 
divergiram fortemente?
Eu vou te dizer o seguinte: uma vez nós estávamos num voo, 
tínhamos tomado uns whiskies a mais, e o Celso [Amorim] 
me disse assim: “Nunca tivemos nenhum conflito, salvo em 
um episódio, no Haiti”. Eu fui ao Haiti também muitas vezes, 

e o Celso um dia me telefona dizendo o seguinte: “Olha, nós 
estamos com um problema, o [René] Préval fez 49,3% dos 
votos e a constituição lá diz que ele tem que ter 50% + 1”. O 
segundo candidato era um cara com 10%, tinha um monte de 
candidato com 10, 9, 8%… Um deles era um historiador, que 
era o candidato democrata-cristão, e Celso me perguntou “Você 
tem algum contato com a Internacional Democrata-Cristã?”, e 
eu disse “Tenho”, me lembrei de um chileno, que era presidente 
mundial da democracia cristã e estava no governo. “Ah, então 
vê se consegue convencê-los de que essa é a solução, eles 
abrirem mão”. Tudo bem, eu falei com o embaixador aqui, que 
era democrata-cristão e muito meu amigo, e telefonei, acho que 
para Londres, para o [Luis] Ayala, que era o secretário-geral da 
Internacional. Aí o Celso me disse que a outra alternativa era 
descontar os votos nulos, um cálculo eleitoral qualquer, e o 
Préval ganharia. Tudo bem, vamos tocando. Eu vim aqui para 
trabalhar e tinha um encontro com um jornalista sobre a Bolívia. 
Desci para conversar com o jornalista, conversei, e, terminada a 
conversa, alguém me pergunta “E o Haiti, como está?”, e eu digo 
“Não, no Haiti vai se resolver tudo”, e meio que deixei escapar 
essa mudança do critério. Bom, foi uma imprudência da minha 
parte, sem dúvida nenhuma. Eu vim pra minha sala, o Bruno 
[Gaspar Garcia, membro de sua assessoria] chegou lívido meia 
hora depois, porque o Le Monde e o New York Times estavam 
dizendo que o Brasil resolveria o caso do Haiti e davam essa 
informação. E o Celso [Amorim] ficou uma fera! Os jornalistas 
foram lá falar com ele, e ele disse “Não, não é assim, essa é 
a opinião do Marco Aurélio”, e eu me dei conta de que tinha 
feito uma bobagem. Depois fiquei sabendo que estavam na 
mesa reunidos os políticos haitianos mais os embaixadores do 
Brasil, dos Estados Unidos, da França, com representantes das 
Nações Unidas, quando alguém entra na sala com essa notícia, 
e se resolveu o assunto. À noite, foi adotado esse critério e, no 
dia seguinte, chegou a notícia, e os meus assessores – salvo o 
Bruno, todos do Itamaraty – estavam preocupados que tivesse 
havido um choque com o Itamaraty. Quando eu cheguei, em 
meio à comemoração pela resolução do problema haitiano, os 
jornalistas foram falar com o Celso “Mas ele tinha dito ontem...”, 
e o Celso “É, ele deve ter uma bola de cristal”. E eu me dei conta 
que ele estava uma fera comigo, como o Lula dizia, “o Celso está 
incomodado”... Bom, eu fiz uma bobagem. Tempos depois eu 
encontrei o Paulo Cordeiro, que era o embaixador na época, e 
eu lhe disse “Olha, Paulo, eu tenho que te pedir desculpas, eu fiz 

vIvêNcIa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

51JULHo•AGoSTo•SETEMBRo 2017

uma grande besteira”, “Besteira coisa nenhuma, você nos salvou. 
Quando chegou a informação de que o Brasil pensa isso, então 
estava resolvido”. Aí, comentando com o Celso uma vez, ele 
disse “Olha, a única divergência que eu já tive com você foi essa”. 
Quer dizer, não tivemos nenhum conflito, muito pelo contrário.

Essa história é extraordinária, eu não a conhecia.
Poucas pessoas conhecem. Nós [Marco Aurélio Garcia e Celso 
Amorim] sempre nos demos muito bem, nos damos bem até hoje.

Uma questão que também não pode escapar é a relação 
com a imprensa. Dois colegas da Universidade Federal 
de Pernambuco, Marcelo de Almeida Medeiros e Rafael 
Mesquita, demonstraram [em artigo publicado na revista 
Contexto Internacional em 2016] que jornais como o New 
York Times e o Financial Times foram, em seus editoriais, 
menos agressivos, e até condescendentes, com a posição 
brasileira sobre o Acordo de Teerã, particularmente em 
comparação com a grande imprensa do Brasil, que des-
qualificava de A a Z a negociação havida entre Brasília, 
Ancara e Teerã.
A única voz na Folha de S.Paulo que eu acho que é dissonante é 
a do Clóvis Rossi. Porque o Clóvis, inclusive, estava em Madrid 
quando chegamos de Teerã.

De fato. O Clóvis tem feito esse argumento, de que foi 
muito profissional o arranjo. Mas isso me chama a aten-
ção especialmente porque essa imprensa foi implacável 
num dado momento em relação a você, transformando-o 
em uma caricatura.
E agora, mais recentemente, esse lance do Foro de São Paulo. 
Eu acho extraordinário. As pessoas não têm a menor ideia, eu 
estou até com vontade de escrever um artigo sobre o que foi e 
o que é o Foro de São Paulo.

Um pouco do efeito Olavo de Carvalho? 
Parece que foi ele que mistificou a coisa... O que tenho em meu 
favor é o seguinte: grande parte das reuniões do Foro de São 
Paulo estão no YouTube. Inclusive a primeira reunião. Quem tiver 
saco, 30 horas de gravação, vídeo…

Na mesma linha, Marco Aurélio Garcia, você concordaria 
com a afirmação de que tem havido uma “desocidentali-

zação” da política externa brasileira, especialmente de 
Lula pra cá? Um descolamento dos valores ocidentais, do 
pacote ideológico ocidental?
Eu te confesso que me incomodo muito com essa expressão 
“ocidentalização”, porque eu acho que ela, em primeiro lugar, é 
um resquício da Guerra Fria entre Ocidente e Oriente. Em segundo 
lugar, procura nos inserir como um pacote no Ocidente. Se é 
verdade que a expressão “Terceiro Mundo” perdeu o significado 
que ela teve em determinado momento, entendo que os bons mo-
mentos da política externa aconteceram quando nós guardamos, 
em relação tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, uma atitude de 
independência. Eu acho isso, eu às vezes escuto de diplomatas 
essa ideia dos valores ocidentais... Para mim, ocidente é um 
conceito essencialmente geográfico e eu acho que nós temos 
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evidentemente valores que não são especificamente aquilo que 
o Ocidente cultiva enquanto projeto político, porque eu penso 
seriamente que esse é um conceito que emana exclusivamente 
da Guerra Fria, como o hemisfério.

Eu estou de acordo.
Isso tem uma incidência muito grande em toda a discussão 
sobre direitos humanos e coisas parecidas, eu acho que é uma 
discussão em aberto. Nós temos em geral o conceito de valo-
res ocidentais, ele encobre uma certa seletividade no que diz 
respeito a valores como direitos humanos etc. Com isso eu não 
estou querendo dizer que nós tenhamos sempre tido posições 
adequadas, não é essa a questão. Agora, o que houve, sem 
dúvida nenhuma, foi uma certa desconexão não do Brasil, mas 
da América Latina em geral, vis-à-vis os Estados Unidos, ainda 
que nós tenhamos mantido com os Estados Unidos relações 
bem corretas. Os dois únicos incidentes desse período todo que 
ocorreram, um deles, se é que se pode chamar de incidente, é 
não termos aceito a ALCA, em Mar del Plata, 2005. Mas nós 
o fizemos em companhia, e companhia que foi se estendendo 
depois de 2005. O segundo foi esse episódio da bisbilhotice, que 
é um episódio já tardio [espionagem pela Agência Nacional de 
Segurança dos Estados Unidos à presidente Dilma Rousseff]. É 
claro que o sentido geral da política externa não era antiameri-
canista, mas era independente, e eu acho que os americanos 
entenderam isso e procuraram corrigir. Nós sempre mantivemos 
contatos bilaterais com os Estados Unidos, nos quais eles depo-
sitaram enorme confiança em nós para cooperarmos em certas 
situações. Venezuela, por exemplo, quantas e quantas vezes, 
desde o processo do Grupo de Amigos. O processo do Grupo de 
Amigos chegou a um ponto em que o Colin Powell, preocupado 
com a presença de um diplomata americano no Congresso, 
submeteu ao Celso Amorim o discurso que esse diplomata ia 
fazer na sua próxima apresentação. Isso, provavelmente, vai sair 
no próximo livro que o Celso está preparando. Aí onde você está 
sentado, uma alta diplomata americana nos propôs, há uns 3 
anos, se nós podíamos ajudar na aproximação com Cuba. Então 
o que eu acho que houve, da parte dos Estados Unidos...

Perdão por interromper, Marco Aurélio. Deixa eu saber um 
pouquinho mais sobre isso. Qual foi a contribuição efetiva 
que deu o Brasil para essa reaproximação de Washington 
com Havana?

O Brasil não se furtou [a colaborar], eles fizeram o contato… 
Eles queriam fazer uma reunião aqui [em Brasília]... Nós sempre 
mantivemos [contato] com os diplomatas americanos, e nesse 
particular a presença do Thomas Shannon foi algo extremamente 
importante. Bom, então, nós nunca tivemos uma posição an-
tiamericana, pelo contrário, era uma posição de diálogo, uma 
posição altiva, independente, e os Estados Unidos entenderam 
que todas essas mudanças que estavam ocorrendo na América 
Latina, algumas com teor antiamericano explícito, em vários 
países, não eram uma boa coisa. Acho que o entendimento disso 
ficou particularmente claro na Cúpula das Américas de Cartagena 
[em 2012], quando foi dito para o nosso amigo cubano “Essa é 
a ultima cúpula sem Cuba, ou na próxima haverá Cuba ou não 
haverá Cúpula”. Bom, essa extraordinária pirueta da política 
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externa americana é uma manifestação de interesse político 
muito grande, de um realismo comparável até ao que o Nixon 
fez quando se aproximou da China. Com isso, ele criou um clima 
muito favorável na região para os Estados Unidos. Isso desidrata 
um pouco o antiamericanismo.

Os empresários latino-americanos têm um acesso cres-
cente ao aparelho de produção de política externa. O caso 
do Chile é o paroxismo. Lá eles estão instalados dentro 
da chancelaria, na tal da DIRECON. Chegaria a dizer, 
exagerando um pouquinho na retórica, que em Santiago 
a política externa é dominada pelos empresários. No Chile 
democrático, no pós-Pinochet, a politica externa é muito 
voltada para o comércio exterior. Isso é regulamentado. 
E talvez o Brasil seja, nesse quesito, um caso antípoda 
ao do Chile.
Não, acho que não. Duas coisas: em primeiro lugar, mesmo 
no Itamaraty, o Departamento de Promoção Comercial [órgão 
criado pelo embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, na década 
de 1970] sempre teve um papel importante, antes mesmo do 
governo Lula. E, no governo Lula, todas essas mobilizações que a 
gente fazia tinham um ou dois aviões de empresários. Foi assim: 
a formatação dos eventos empresariais, que se tornou uma regra 
que até hoje se mantém, sempre foi organizada pelo Itamaraty. 
Se você for a qualquer almoço ou jantar oferecido ao chefe de 
Estado estrangeiro em visita, você vai ver o ambiente coalhado 
de empresários. Tanto isso é verdade que o comércio exterior 
brasileiro e o investimento brasileiro no exterior progrediram de 
forma exponencial nesses últimos 10, 12 anos. Agora, nós temos 
aqui, não sei como é a estrutura do Chile, nós temos o Ministério 
do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), que é muito 
ativo e que, em geral, tem trabalhado muito em sintonia com 
o Itamaraty. No começo do governo Lula, podia haver alguma 
dissintonia entre o MDIC, não só com a política do Itamaraty, 
mas inclusive com a política do governo, no que dizia respeito à 
questão internacional. O [Luiz Fernando] Furlan, por exemplo, era 
a favor da ALCA, e nós éramos contra – o nós aí é o Itamaraty, 
o [José] Alencar, o Lula…

Isso está narrado no livro do Celso Amorim, aquele Breves 
Narrativas Diplomáticas. Ele dizia que havia dois grupos no 
tocante ao tema da ALCA, um do Antonio Palocci e outro 
do Zé Dirceu. Palocci compunha com Furlan e Roberto 

O autor é professor de ciência política da Universidade Federal de Minas Ge-
rais (UFMG)
dawisson@gmail.com

Agradecimentos a Ana Andrade Good God pela valiosa ajuda com a trans-
crição da conversa.

Rodrigues e era simpático à ALCA; Dirceu, você e o Celso 
seriam do outro time, contrário.
O Palocci era muito sabido... Na reunião em que se discutiu nossa 
posição em relação à ALCA, o Zé Dirceu não foi tão categórico 
assim. O Zé era muito pró-americano no começo do governo.

O livro do Matias Spektor dá a entender isso, o 18 Dias.
Eu acho que o Zé Dirceu não teria objetado se o Rubens Barbosa 
fosse o ministro de Relações Exteriores.

Teria sido outra história.
As preocupações do Zé Dirceu estavam fundadas numa certa 
lógica...

O Rubens foi bem tratado pelo governo, na transição. Eu 
tinha essa impressão à época.
Eu não acho que tenha sido equivocado. Até porque os críticos, 
inclusive os críticos dentro do Itamaraty, se esquecem de que 
todos os embaixadores do governo Lula e do governo Dilma são 
diplomatas de carreira. Todos.

E não lhe parece justo que a grande imprensa brasileira 
critique o governo por defender interesses comerciais 
específicos? A empreiteira X, o exportador de suco de 
laranja Y...
As empresas de carne...

Sim, as grandes exportadoras de carne brasileiras são 
mencionadas o tempo todo...
Eu acho que, nesse particular, não há problema, e eu nunca senti 
nenhuma resistência, muito pelo contrário, de todas as partes. 
Sempre que você vai formatar uma viagem de um chefe de 
Estado aqui ou uma viagem do presidente ou da presidenta ao 
exterior, sempre entra em pauta a necessidade de uma reunião 
de empresários, um seminário de empresários. Poucas vezes eu 
devo ter me deslocado com o presidente ou com a presidenta 
para o exterior sem que houvesse uma reunião empresarial, 
uma pelo menos. Na Turquia, na China, na Índia, no México...  

vIvêNcIa
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Vermelho

Nelson Werneck Sodré nasceu em 1911 no Rio de Janeiro, formou-se na 
Escola Militar de Realengo em 1933 e na Escola do Comando e Estado-Maior do 
Exército em 1946. Em 1955 passou a atuar como professor de História do Brasil 
do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). Em 1962, tornou-se chefe da 
cadeira de História, permanecendo no Instituto até o seu fechamento em 1964.1 
Sodré ocupa um lugar importante como intelectual na fase nacionalista e de frente 
ampla progressista do Partido Comunista Brasileiro. Contudo, esse período não 
marca a história do partido como um todo. Segundo Raimundo Santos (1991) é 
a partir do suicídio de Getúlio Vargas que o PCB se vê obrigado a diferenciar as 
forças não comunistas internas e compor com os setores não comunistas que 
julgava progressistas. Antes disso, o partido teria posição sectária, contrária a 
Getúlio Vargas e pouco levando em consideração as questões internas do país 
como importantes para a execução da revolução. 

O marxismO naciOnalista de 
nelsOn Werneck sOdré

codinome

H e l i o  C a n n o n e
H i s t o r i a d o r
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P
ara entender o sentido do comunismo na obra de Nelson Werneck Sodré 
e na interpretação do nacionalismo de esquerda brasileiro em geral, 
precisamos compreender como se articulavam a recepção das doutrinas 
e diretrizes partidárias do comunismo internacional e as interpretações 

internas sobre as possibilidades de uma revolução no Brasil e na América Latina.
Após o XX Congresso do Partido Comunista Soviético, o PCB busca reorientar-

-se, processo este que resulta em um documento oficial, conhecido como a “Carta 
de 1958”, no qual o partido passa a defender explicitamente uma via não sectária e 
pacífica de revolução contra o Imperialismo dos Estados Unidos da América e a favor 
do desenvolvimento econômico em moldes nacionalistas e democráticos. Antes de 
uma revolução socialista, o Brasil precisaria de uma revolução nacional-democrática 
e antifeudal. Nessa leitura, o desenvolvimento capitalista é visto como interesse do 
povo e do proletariado como um todo. Lê-se no documento:

As tarefas impostas pela necessidade do desenvolvimento independente e progressista 

do país não podem ser resolvidas por nenhuma força social isoladamente. Disto decorre 

a exigência objetiva da aliança entre todas as forças interessadas na luta contra a política 

de submissão ao imperialismo norte-americano. A experiência da vida política brasileira 

tem demonstrado que as vitórias anti-imperialistas e democráticas só puderam ser obtidas 

pela atuação em frente única daquelas forças.2 

É nesta fase da história do PCB que Nelson Werneck Sodré aparece como 
intelectual importante do Partido. João Quartim de Moraes, ao tratar do Programa 
Nacional Democrático do PCB, afirma que a “expressão teórica mais completa do 
programa está na obra de Nelson Werneck Sodré”.3 De fato, é possível sustentar, 
a partir de suas obras e de sua atuação no ISEB, a hipótese de que Sodré juntou as 
leituras e concepções sobre o Brasil que já carregava anteriormente com as teses 
defendidas pelo seu partido para compreender a história do Brasil por uma chave 
que é ao mesmo tempo comunista e nacionalista. 

O marcO dOs anOs 1930 
Nelson Werneck Sodré é sim um autor comunista, e as ideias dessa corrente 

de pensamento e do partido do qual ele fazia parte influem nas suas interpretações. 
Porém, elas não explicam totalmente as concepções do autor. Além disso, algumas 
ideias que são diretamente associadas às influências exógenas são mais bem 
compreendidas à luz de autores nacionais com os quais Nelson Werneck dialogava. 
Wanderley Guilherme dos Santos, em um importante artigo sobre a imaginação po-
lítica brasileira, afirma que a dicotomia entre um Brasil agrário e um Brasil industrial, 
que já existiria desde a Primeira República, se intensificou nos anos 1930. Segundo 
o autor, a Revolução de 30 teria sido um “divisor de águas”4 no pensamento polí-
tico brasileiro. A partir de então começaram a ganhar força pautas características 
do nacionalismo, como o dualismo entre o Brasil real e o Brasil oficial, a busca de 
singularidades nacionais e a crítica às tentativas de transplantação mecânica de 
ideias estrangeiras. Seguindo na mesma direção, Christian Lynch5 explica que isso 
se demonstra pela publicação de livros preocupados com a formação nacional e 

cONTEMPORâNEO
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com a compreensão das particularidades brasileiras, tais como 
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre; Aventura política do 
Brasil, de Azevedo Amaral; Brasil Errado, de Martins de Almeida, 
entre tantos outros. A partir dos anos 1950 essas pautas vão 
se intensificar com a criação do Instituto Superior de Estudos 
Brasileiros (ISEB). 

A geração dos anos 1930 recepcionou de forma diversa as 
obras de Alberto Torres e Oliveira Viana. Tanto autores conser-
vadores ou fascistas como Miguel Reale e Plínio Salgado quanto 
aqueles que se consideravam socialistas ou à esquerda no espec-

tro político, como Francisco Martins de Almeida, Francisco Pontes 
de Miranda e Virgínio Santa Rosa, reivindicam a importância de 
ambos para a compreensão efetivamente nacionalista do Brasil. 
É desse caldo cultural que Nelson Werneck Sodré irá beber. 
Influenciado de um lado pelo nacionalismo crescente e de outro 
pelo comunismo, o autor formulará a sua própria interpretação 
histórica do Brasil, crítica ao latifúndio e tendo o povo como 
agente da revolução brasileira. Ao analisar as obras anteriores 
à fase propriamente isebiana de Nelson Werneck percebe-se 
que o autor era leitor do nacionalismo que surgia desde os anos 
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1930. Além disso, tal como apresenta Paulo Cunha.6 não se pode 
desprezar a influência do tenentismo no pensamento de Sodré. 
Assim como Luiz Carlos Prestes, ele tinha formação militar e havia 
sido influenciado pela ideologia industrialista do positivismo. 

O sentido do tenentismo, de Virgínio Santa Rosa,7 publicado 
originalmente em 1933, é expressão da derivação socialista do 
nacionalismo brasileiro. Não à toa quem faz o prefácio do livro 
na terceira edição é o próprio Nelson Werneck Sodré. Nele, o 
autor comunista afirma que o atraso das ciências sociais no 
Brasil geralmente seria explicado porque nossa intelectualidade 
estaria desprovida de instrumentais teóricos para elucidar os 
fatos imediatamente após ocorrerem. Contudo, a obra de Santa 
Rosa seria uma exceção. No prefácio, Sodré afirma que a essên-
cia do movimento tenentista estaria na ascensão da burguesia 
brasileira e na sua luta contra o domínio da classe latifundiária. 

A República teria sido o início desse processo, mas a política 
dos governadores lhe teria contido. Impediu-se então que outras 
camadas alcançassem a representação política nas instituições 
representativas. Surgia então o tenentismo como a tentativa de 
alteração desse quadro por via armada. Na crise de 1929 teria 
se aberto a possibilidade do tenentismo se unir com outras 
forças, o que ocasionou a Revolução de 30. Posteriormente, o 
tenentismo derrotado foi perdendo progressivamente seu sentido 
enquanto movimento. Segundo Sodré, o livro de Virgínio Santa 
Rosa inovou por apresentar uma interpretação essencial sobre o 
período da história republicana e seus efeitos sobre o surgimento 
do movimento tenentista. Assim, ele seria uma espécie de obra 
pioneira da sociologia política brasileira. 

Em Formação histórica do Brasil,8 na parte na qual Sodré 
analisa o tenentismo e a revolução de 1930, ele reafirma as 
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interpretações apresentadas por Virgínio Santa Rosa, assim como 
marca enfaticamente o problema do latifúndio como central. 
Para Nelson Werneck Sodré a revolução de 1930 possibilitou a 
industrialização do Brasil, a consequente tendência de derrocada 
do latifúndio e a emergência das massas no processo revolu-
cionário. Cerca de vinte anos depois da reflexão de Santa Rosa 
sobre o sentido do tenentismo na história da revolução brasileira, 
Nelson Werneck buscou refletir sobre o sentido do comunismo no 
Brasil, empreitada que será realizada pela interpretação histórica 
do Brasil para então formular qual deve ser a ação política no 
seu presente. 

Nelson Werneck Sodré diagnostica a permanência de uma 
condição colonial a qual acreditava estar à época em vias de 
extinção. Assim, há no autor um nexo indissociável entre inter-
pretação histórica e projeto político: a compreensão da história 
brasileira, em especial de sua formação econômica, visava acima 
de tudo superar as condições do atraso. Procuraremos analisar 
essa relação à luz de alguns temas e conceitos chaves para a 
interpretação histórica do país: a problemática do latifúndio e 
da industrialização, o povo, seu conteúdo e papel e a revolução 
brasileira.

o latifúndio E a industrialização
Não é absurdo dizer que uma das teses que mais fortemente 

caracterizou a obra de Nelson Werneck Sodré é seu diagnóstico 
sobre existência de relações feudais no Brasil. Jorge Grespan9 
ressalta que a questão da existência de feudalismo fora da Europa 
é plausível dentro do pensamento marxista. Já existia no debate 
internacional autores que defendiam a existência do feudalismo 
no Japão, na América Latina e na Rússia. Isso não é incoerente, 
uma vez que feudalismo é entendido por esses autores como 
modo de produção anterior à acumulação de capital. Desse 
modo, ele deveria existir em qualquer lugar antes que o avanço 
das forças produtivas permitisse a existência do capitalismo.

O
utras interpretações célebres buscaram enten-
der a questão do latifúndio no Brasil. Ao menos 
desde Oliveira Viana impera o diagnóstico da 
grande propriedade de terra como algo negativo 

na formação brasileira. No capítulo VII de Populações meridionais 
do Brasil,10 Vianna trata da “função simplificadora do grande 
domínio rural”. Nessa empreitada, o autor oferece um estudo 
do latifúndio brasileiro e suas consequências para a economia e 
para a sociedade nacional como um tudo. Oliveira Vianna entende 
que a forma de administração da terra no Brasil tem a ver com 

o ambiente e o clima tropical, mas não reduz sua análise a isso. 
Ele demonstra que há algo de feudal na estrutura agrária brasi-
leira, e isso ecoa negativamente na sociedade e na economia. 
O autor chega a explicar que o que se tem no Brasil é pior do 
que o feudalismo europeu, pois aqui impera a instabilidade, a 
desordem e falta de vínculo de parte da população com a terra. 
Nas palavras de Vianna: “O feudalismo é a ordem, a dependência, 
a coesão, a estabilidade: a fixidez do homem à terra. Nós somos 
a incoerência, a desintegração, a indisciplina, a instabilidade: a 
infixidez do homem à terra”.11

Wanderley Guilherme dos Santos ressalta que essa dicotomia 
entre o Brasil agrário e o Brasil industrial é uma marca da ima-
ginação política brasileira desde a Primeira República e que vai 
se intensificar após a revolução de 1930 e nos anos 1950 com 
o ISEB. Dentre esses autores, Martins de Almeida12 ressalta no 
seu livro Brasil errado que o Estado brasileiro seria desde a sua 
fundação “[...] expressão política da dominação dos grandes 
proprietários de terra”.13 Isso teria dado à formação nacional um 
sentido característico, no qual o latifúndio seria a unidade social 
do país e o município seria uma entidade artificial, sem existência 
real. Para Martins de Almeida, o latifundiário permaneceu figura 
central na política brasileira desde as grandes fazendas coloniais 
até os cafezais da Primeira República, sendo esta última expres-
são política mais evidente do caudilhismo brasileiro. 

Para o autor, a potência exagerada da grande propriedade de 
terra teria impedido que se desenvolvessem economicamente 
a pequena e alta burguesia, resultando na inexpressividade 
política dos interesses desses setores frente ao Estado. Para 
além da questão econômica e do desenvolvimento a ela asso-
ciado, Martins de Almeida também considerava o latifúndio uma 
influência nefasta para o homem público nacional, impedindo 
de pensar a realidade brasileira tal como ela se apresenta e 
sempre garantindo os privilégios da aristocracia rural. Em suas 
palavras: “Os nossos homens públicos podem ter, como o tem 
realmente, a cabeça nas nuvens, mas suas raízes estão enter-
radas nos feudos afazendados em que está repartido o território 
nacional”.14 A solução seria então uma reforma agrária no Brasil 
que reorganizasse a propriedade de terra no país, fornecendo ao 
mesmo tempo proteção legal ao pequeno proprietário rural, pos-
sibilitando a formação de uma classe média no campo, que por 
sua vez seria capaz de reestruturar a vida social nestas regiões 
do Brasil. Do ponto de vista político, a reforma agrária deveria 
ser feita a partir da intervenção direta do Estado, limitando os 
poderes locais da aristocracia da terra, que desfrutava até então 
de um poder quase ilimitado. 
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Dentro do ISEB, Hélio Jaguaribe15 também via a situação da 
terra no Brasil como tendo características comuns ao feudalismo. 
Na argumentação do autor, o Estado Cartorial seria o mantenedor 
do status quo, produto da política da clientela, enquadrando a 
classe média ociosa a partir da distribuição de cargos públicos. 
Ao defender que naquele momento o interesse nacional e, por-
tanto, de todas as classes sociais estaria na industrialização a 
partir da burguesia, Hélio Jaguaribe faz igualmente referência à 
existência de relações análogas às feudais no campo brasileiro. 
Ele afirma que a classe média passaria a ocupar cargos técnicos 
e administrativos nas indústrias; já o proletariado se beneficiaria 
do aumento de empregos e da remuneração que viriam com a 
industrialização; e, por fim, o campesinato também teria seu 
salário elevado pelo incremento da técnica no campo e de pro-
cessos produtivos mais eficientes, saindo da condição miserável 
e semifeudal para uma vida semiurbana.

N
a obra de Nelson Werneck Sodré a defesa da 
tese do feudalismo funde-se com o vocabulário 
marxista e cria sua interpretação sobre a questão. 
Para ele, o avanço das forças produtivas no Brasil 

não se seguiu como na Europa, ou seja, em uma sequência de 
modos de produção com crescente nível de produtividade. No 
país houve um regresso a um modo de produção escravista, 
menos produtivo. Isso se deu por imposição do grande comércio, 
controlado pela metrópole, e era expressão da condição colonial. 
Com o advento da Revolução Industrial, a escravidão se tornou 
inadequada com o mercado mundial, que exigia a ampliação de 
um mercado consumidor. Desse modo, no final do Império, o fim 
do regime escravista teria representado a passagem para um 
regime feudal, na medida em que a perda do mercado externo, 
por falta de competitividade dos produtos agrícolas, teria levado 
ao isolamento comercial e condenado os produtores à atividade 
de subsistência. Nessa narrativa, durante a Primeira República, 
o Brasil dividiu-se em feudos. Somente com a Revolução de 
1930 começaria um processo de ruptura, levando aqueles que 
viviam em condições de semisservidão à vida política. Para 
que o desenvolvimento capitalista e industrial pudesse ocorrer 
seria preciso remover os resquícios do atraso conservador, ou 
seja, o Brasil precisaria de uma revolução burguesa. Tal como 
apresenta Angélica Lovatto,16 isso viria a partir de uma revolu-
ção democrático-burguesa em que a burguesia nacional não 
monopolizasse os proventos políticos da transição revolucionária.

Em Raízes históricas do nacionalismo brasileiro,17 texto que é 
reprodução da aula inaugural dada no ISEB em 1958, o tema do 

feudalismo brasileiro é retomado por Sodré. No texto aparece a 
definição das ideias como historicamente condicionadas; isto é, 
elas respondem ao avanço das forças produtivas em um meio. 
Assim, o Brasil estaria finalmente na fase em que o nacionalismo 
se torna possível politicamente. O autor apresenta três cortes 
para a História do Brasil, em grande parte reproduzindo o que 
depois será publicado como Formação histórica do Brasil. Esses 
cortes são: Independência, República e Revolução brasileira. Na 
elaboração intelectual do autor, cada etapa da história político-
-institucional do Brasil corresponde a uma etapa econômica da 
qual é consequência. A colônia estaria ligada à revolução comer-
cial, em que toda produção volta-se para mercados externos. A 
Independência, por sua vez, seria reflexo da revolução industrial, 
que exige a ruptura do monopólio do comércio, pois a revolução 
industrial abre novos mercados. No caso da República, a classe 
dominante teria se prolongado desde a Independência, pois no 
Império toda transformação dependia do apoio destas classes. 
Na República, o modo de produção passa de um regime escravis-
ta para um feudal, no qual a classe dominante continua sendo o 
senhor de terras, vinculando o pequeno produtor ao latifundiário. 
Assim, a política dos governadores seria a intensificação do poder 
dos senhores feudais brasileiros. 

A fase da Revolução brasileira teria se iniciado com a re-
volução de 1930, na qual a classe dominante se enfraquecera, 
a classe média se tornara forte e a classe trabalhadora estava 
entrando na vida política. Porém, essa fase ainda teria uma 
contradição: os produtores de café. Para Nelson Werneck, eles 
são senhores feudais e representam o arcaísmo que precisa ser 
eliminado, enquanto o nacionalismo representaria libertação. O 
nacionalismo brasileiro teria o papel de fazer o mesmo que as 
revoluções burguesas fizeram nos países europeus na idade 
moderna, ou seja, ser instrumento para o fim dos remanescentes 
feudais da sociedade. A missão do Nacionalismo no Brasil seria a 
de formar um arranjo de classes a partir de um interesse comum, 
ou seja, o fim da condição colonial do país. Segundo do autor, 
o que o seu presente necessitava era de uma “[...] composição 
nacional que inclui uma burguesia capaz de realizar-se como 
classe [...]”,18 para que, com o povo e a indústria nacional, haja 
a superação da etapa de bens de consumo pela de bens de 
produção. 

o povo, sEu contEúdo E papEl
Em Quem é o povo no Brasil?,19 publicado originalmente em 

1962 como a segunda edição dos Cadernos do povo brasileiro e 
depois republicado em Introdução à Revolução brasileira como 
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a parte referente à Revolução popular, Sodré dedica-se à com-
preensão do povo e seu papel na revolução brasileira. A obra 
consiste em uma tentativa de dar historicidade ao conceito de 
povo no Brasil, analisando seu conteúdo no decorrer da história 
do país. Segundo o autor, o conceito de povo estaria sendo usado 
de maneira imoderada, pois todos queriam se confundir com ele 
para passar seus interesses como interesses gerais. Em outras 
palavras, o livro é uma história de um conceito politicamente 
orientado, a fim de compreender o que preenche tal categoria 
essencial no vocabulário político moderno no Brasil. Para Sodré, 
os trabalhadores são a massa principal do povo, mas no Brasil 
povo não é só trabalhador. Do mesmo modo, o conceito não pode 
ser só definido economicamente, mas historicamente, de acordo 
com a situação encontrada em determinado momento histórico.

O Povo é um agrupamento de classes no qual o arranjo depen-
de do momento histórico vivenciado. Ele também não deixa de 
dizer que “[...] só é nacional o que é popular”,20 para enfatizar que 
em sua concepção os interesses do povo são o próprio interesse 

da nação em determinado momento da história. Partindo desta 
conceituação geral, o autor monta sua divisão da história do Brasil 
em três etapas para ver o que é povo em cada uma delas. Na 
Colônia, não teria existido o povo, pois não existem condições 
materiais efetivas para essa tomada de consciência. Na Inde-
pendência, o povo é composto por todas as classes, porque a 
tarefa progressista que se impõe é o fim da condição colonial. 
Já na República, o que se faz necessário é liquidar o Império. 
Nessa fase da história, o povo seria constituído por setores da 
burguesia e do proletariado, a classe latifundiária deixava de fazer 
parte. Mas, a política dos governadores cumpriria o papel de 
fazer um arranjo entre setores da classe dominante para impedir 
a participação política do povo, dando poder aos latifundiários.

A etapa que se segue seria a que Nelson Werneck Sodré 
via como o processo ainda em curso: a Revolução brasileira. A 
tarefa que se impunha ao povo nesse momento era de liquidar a 
classe latifundiária e suas relações com o imperialismo. O “Povo” 
na fase da Revolução brasileira era composto pelo campesinato, 
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o proletariado e por setores da burguesia comprometidos com 
o interesse nacional e anti-imperialista. Ele não vê a violência 
como algo necessário nesse processo, o uso desse recurso 
iria depender de as classes dominantes deixarem a revolução 
se cumprir por um caminho político institucional ou não. Com 
a revolução haveria uma substituição da classe dominante na 
qual os defensores do arcaísmo na sociedade brasileira seriam 
derrotados, e as forças nacionais sairiam vitoriosas, capazes de 
libertar o país do feudalismo representado pelos latifundiários 
de cujo jugo imperialista lhes interessava.

No final da segunda parte de seu texto, Sodré define o 
conteúdo da revolução:

Em termos políticos: trata-se de uma revolução democrático-

-burguesa, mas de tipo novo, em que a componente burguesa não 

terá condições para monopolizar os proventos da revolução. As 

possibilidades de operar o desenvolvimento material e cultural do 

Brasil para proveito apenas da burguesia estão encerradas.21 

Angélica Lovatto, em artigo intitulado “O pensamento de Nel-
son Werneck nos Cadernos do Povo Brasileiro” (2006),22 destaca 
a importância de entender essa publicação no seu contexto. O 
público-alvo dos Cadernos era o próprio povo, e não apenas os 
intelectuais. Embora fossem publicados pela editora Civilização 
Brasileira, membros do ISEB, como Álvaro Vieira Pinto e o próprio 
Nelson Werneck Sodré, participavam ativamente das edições dos 
Cadernos. Segundo Lovatto – seguindo a divisão de Caio Navarro 
de Toledo – o ISEB seria dividido em três fases: Na primeira, 
iniciada em 14 de julho de 1955, o Instituto não teria consenso 
ideológico; já na segunda, o nacional desenvolvimentismo é 
hegemônico e os isebianos estariam preocupados em pensar um 
projeto a ser encampado pela burguesia nacional; a terceira e últi-
ma fase é aquela em que se situa o livro de Nelson Werneck Sodré 
e os Cadernos do povo brasileiro. De 1961 até 1964, o Instituto 
estaria comprometido com a defesa das reformas de base de João 
Goulart, com o objetivo de mobilizar as classes populares. Logo, 
a proposta de Nelson Werneck de uma revolução democrático-
-burguesa em que a burguesia não monopolize os proventos da 
revolução não derivava apenas da postura de seu partido, mas 
também do quadro geral do Instituto, no qual lecionava. 

o pEnsamEnto social E político brasilEiro
A partir de uma interpretação histórica do Brasil e do projeto 

político que dela deriva, Nelson Werneck Sodré preocupa-se em 
organizar uma história das ideias no país. Com isso, ele espera 
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ver o que havia ocorrido de original ou de elucidativo no pas-
sado da nação que possa ser usado para informar o presente. 
Mesmo antes de sua atuação no ISEB, Sodré já demonstrará tal 
preocupação; porém, com um sentido distinto. Suas análises 
sobre o pensamento brasileiro anteriores à sua entrada no ISEB 
(principalmente aquelas sobre literatura) se caracterizam por uma 
crítica ao transplante de ideias e por uma busca pela nacionali-
dade brasileira. Na História da literatura brasileira23 o autor elogia 
a preocupação que desde os anos 1930 se tem pelos estudos 
sociais e políticos, afirmando que a literatura teria desenvolvido 
um gosto por estudar o Brasil e seus problemas. Sodré vê na sua 
época que a literatura estaria virando nacional, estaria se colando 
à vida e aos problemas do país. Nesse sentido ele elogia Oliveira 
Vianna, colocado entre as melhores inteligências que o Brasil 
teria à época: “Os estudos sociais e políticos que constituem 
toda a obra de Oliveira Vianna, firmam-se como os mais sólidos 
que possuímos. A sua reconstituição do nosso desenvolvimento 
histórico guarda uma linha severa de realismo; é, sem dúvida, o 
fruto de pesquisa conscienciosa”.24 

Ele também elogia Azevedo Amaral, Gilberto Freyre, Manoel 
Bonfim e até mesmo o intelectual católico Tristão de Athayde, 
que é posto como “[...] analista fino e culto [...] ”,25 pois seus 
estudos seriam “[...] dos mais lúcidos do tempo [...]”.26 Tam-
bém recebem elogios, por representar a nacionalidade, Plínio 
Salgado, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Todos esses teriam 
em comum que:

Os grandes problemas do país têm encontrado, da parte de alguns 

homens cultos e que amam reduzir a escala positiva os conheci-

mentos adquiridos no estrangeiro, uma compreensão e uma análise 

nítida e segura. [...] E, principalmente, que a terra brasileira, nas suas 

peculiaridades, sintomas próprios da existência de um povo, começa 

a revestir-se de um interesse novo para os seus filhos. Que se pensa 

em brasileiro e que se escreve uma língua cada vez mais divorciada 

da velha língua portuguesa para aqui transplantada.27 

Nos anos 1940, o autor estava preocupado em estudar o pen-
samento brasileiro para compreender a formação de uma cultura 
nacional brasileira. Em outro livro, Orientações do pensamento 
brasileiro28 a economia aparece muito pouco na construção da 
narrativa. O autor faz relatos biográficos com a função de inserir 
os autores em suas épocas e no meio que os cerca. Os autores 
escolhidos foram aqueles que teriam surgido da transição de uma 
“[...] cultura com alicerces fora das peculiaridades”29 para uma 
cultura “[...] ligada à terra e associada aos seus motivos”.30 Os 
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intelectuais estudados foram aqueles que se interessaram em 
estudar o Brasil e suas peculiaridades, sem encaixar o país em 
formas de pensar vindas do estrangeiro. O livro é uma tentativa de 
cânone do nacionalismo realista. Sodré dá a seguinte explicação 
econômica para tal mudança: “[o] decréscimo na capacidade de 
comprar, por parte dos países importadores dos nossos produtos, 
devia repercutir, na vida nacional, por uma ânsia inquieta, que se 
traduziu logo em agitação partidária e em discordâncias políti-
cas”31. As consequências imediatas disso seriam o aparecimento 
do modernismo, as opiniões a ele ligadas e posteriormente a 
própria Revolução de 30.

Nos textos escritos durante sua atuação no ISEB, Nelson 
Werneck Sodré parte do conceito marxista de ideologia para 
elaborar sua história do pensamento social e político no Brasil. 
Para Marx, tal como expresso em A ideologia alemã.32 ideologia 
é definida como a projeção e a visão de mundo que se adquirem 
por participar de certo tipo de convivência social. Então, ideologia 
seria nessa perspectiva a produção e reprodução de uma lógica 
falsa para ver o mundo, usada por uma classe para justificar 
sua dominação. Em dois trabalhos de Sodré o uso de Ideologia 
nesta chave aparece claramente. Um deles é seu livro publicado 
em 1961 A ideologia do colonialismo33 e o outro é um texto 

publicado em Introdução à Revolução brasileira34 sob o título de 
“Elaboração da cultura nacional” correspondente à parte do livro 
que se propõe a analisar a evolução da cultura no Brasil. As duas 
obras possuem análises muito semelhantes, sendo a segunda 
uma versão menor da primeira. Contudo, no texto reduzido o 
autor busca elencar algumas questões teóricas importantes 
para compreender sua organização do pensamento brasileiro. 

Em “Elaboração da cultura nacional”, o autor faz uma crítica 
que o assemelha a outro intelectual do ISEB, Alberto Guerreiro 
Ramos. Sodré via a cópia pura e simples de modelos externos no 
fazer científico como expressão da condição colonial do brasileiro, 
crítica semelhante ao que Guerreiro Ramos chamava de “socio-
logia enlatada”.35 Ambos entendem que o transplante não é ato 
de vontade, mas está circunscrito às condições históricas que 
se apresentam em determinado tempo. Por outro lado, criticar as 
ideias só por serem externas também estaria errado, pois existem 
algumas que carregam em si universalidade, como a doutrina 
marxista compartilhada por ele. No que diz respeito às ideias 
exógenas equivocadas, ressaltam-se aquelas que, se passando 
por supostamente científicas, justificariam a lógica de dominação 
colonial à qual o Brasil era submetido. Suas expressões estariam 
nas questões de raça, determinismo climático e geográfico, vo-
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cação agrícola do Brasil e incapacidade de existir democracia no 
país. Contudo, as esperanças de Sodré se depositavam na crença 
de que a ideologia do colonialismo estaria morrendo. No final do 
século XIX teria começado a emergir uma classe média, e nos 
anos 1930 os proprietários rurais teriam começado a perder seu 
poder. A revolução brasileira iria eliminar todos os resquícios da 
condição colonial no país e permitir que ele fosse autônomo em 
sua economia e, consequentemente, em sua cultura.

Em A ideologia do Colonialismo, o autor faz uma história 
social e econômica da produção intelectual brasileira buscando 
ver o quanto os autores selecionados para a análise estariam 
aprisionados pelas questões de seu tempo. Sodré concede certo 
perdão pelos erros cometidos pela maioria dos autores, uma vez 
que as condições objetivas do tempo em que escreveram não 
permitiriam que eles pensassem diferente. Ele tenta, ao mesmo 
tempo, ver o que de positivo pode-se extrair das contribuições 
parcialmente equivocadas. Nelson Werneck defende um histo-
ricismo radical na análise das obras e dos termos usados pelos 
autores: tudo deve ser posto no contexto em que foi produzido, 
pois “estabelecidas as condições sociais, é que [o pensamento] 
se torna um ato de vontade”.36. Apenas um deles recebe somente 
duras críticas, Francisco Oliveira Viana. Nelson Werneck dedica 
praticamente metade do livro a sistematicamente criticá-lo: para 
ele, Oliveira Viana é expressão do atraso que o Brasil precisa 
superar; se os outros intelectuais analisados fizeram o possível 
para a época em que escreveram, o autor fluminense teria retro-
cedido e estaria para trás em relação ao seu tempo. Passados 
os anos iniciais de elogios a Oliveira Viana, Sodré passa a vê-lo 
não como autor a ser estudado, mas como adversário político 
cujas ideias ainda têm influência. Oliveira Viana é visto como um 
racista cuja obra careceria de método histórico e sociológico e 
cujas descrições seriam imprecisamente explicadas via psicolo-
gia social e análise da cultura e não pelas condições materiais. O 
livro Populações meridionais do Brasil é visto por Nelson Werneck 
como mera expressão da ideologia colonial que serviria apenas 
para afagar leitores que a defendem. Há ainda, segundo Sodré, 
imprecisões de ordem geográfica: Oliveira Viana não teria conhe-
cimento dos ambientes nos quais ele busca condicionar os tipos 
sociais que descreve; suas fontes são precárias e os sociólogos 
de que recorre na sua época são superados. 

Do ponto de vista das questões raciais, Oliveira Viana teria 
confundido o social com o genético e visto o homem branco como 
padrão. Sua antropologia teria visto raças superiores e inferiores. 
Na massa do sul, Oliveira Viana veria a herança do arianismo 
como causa do fato de serem menos desordeiros, enquanto no 

norte e nordeste a massa é arredia e caótica por presença de 
elementos racialmente inferiores. O fato de o autor fluminense 
ter sido jurista é para Sodré chave explicativa de muitos de seus 
defeitos: para ele, antes da especialização científica, a sociologia 
e a história seriam reféns do direito, e por isso tendiam a uma 
análise das instituições, e não da estrutura econômica, como 
formadoras da política. Tal opinião é radicalmente distinta daquela 
que Sodré apresentava no início dos anos 40, especialmente 
em Orientações do Pensamento brasileiro,37 obra na qual dedica 
um capítulo exclusivamente ao elogio do intelectual fluminense. 
Oliveira Viana teria feito um estudo materialista do Brasil, par-
tindo de referências como Feri e Garofalo. A partir dos estudos 
de psicologia social (Le Play, Demolin e Gabriel Tarde), Oliveira 
Viana teria entendido que os homens são formados no presente 
a partir do passado, que viveria no subconsciente de todos. Em 
contraste, o autor coloca Rui Barbosa como o contrário de Oliveira 
Viana: o jurista não fazia pesquisa, tinha gosto da letra pela letra, 
era fraseológico, fazia análise não científica da realidade etc.

S
e em 1961 Populações meridionais do Brasil é um 
livro que expressa a ideologia do colonialismo e uma 
visão equivocada sobre o Brasil, vinte anos antes ele é 
visto como “[...] um dos livros básicos para os estudos 

nacionais: a obra marca o início duma curiosidade mais objetiva 
pelas nossas cousas”38. Em 1942 o livro de Oliveira Viana tinha 
para Nelson Werneck “[...] uma função de divisor de águas”39. 
A mudança de opinião sobre Oliveira Viana pode ser indício 
ou exemplo da tentativa de associação, como mencionamos 
anteriormente, entre a ênfase em uma literatura (em sentido 
amplo) nacional e nacionalista e o marxismo entendido como 
linguagem científica universal: na medida em que a preocupação 
deixa de ser a busca pela nacionalidade em sentido mais cultural 
e passa a ser a superação do colonialismo em uma chave não 
apenas nacionalista, mas marxista, o juízo sobre Oliveira Viana 
muda radicalmente.

O que é possível concluir neste breve artigo é que Nelson 
Werneck Sodré era um autor nacionalista e marxista, tendo 
o segundo elemento aparecido depois e contribuído para a 
complexidade do primeiro. A partir do seu comunismo nacio-
nalista, o autor se debruçará sobre a História do Brasil a fim de 
compreender suas peculiaridades e propor um projeto político 
que julgava adequado para seu tempo. Em sua obra a relação 
entre história e política é indissociável, oferecendo elementos 
que servem para pensarmos ainda hoje a política brasileira, uma 
vez que a história continua ajudando a iluminar os atritos do 
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presente, em que testemunhamos que muitos dos problemas 
apresentados por Sodré ainda não foram solucionados. Nos anos 
de 1960, Nelson Werneck Sodré deu insumo teórico ao ISEB e à 
aliança entre comunistas e trabalhistas pelas reformas de base 
defendidas pelo então presidente João Goulart. Com o golpe de 
1964 o ISEB é fechado e o horizonte de expectativas de todos 
os envolvidos no Instituto se encerra. Se o conceito de desen-
volvimento era polissêmico e tinha sua derivação à esquerda na 

obra de autores como Nelson Werneck Sodré, a partir de 1964 
os militares dão ao conceito o sentido completamente distinto, 
afastado do povo e da democracia como meio para a conclusão 
da revolução brasileira. 

O autor é mestre em ciência política pelo Instituto de Estudos Sociais e Polí-
ticos (IESP-UERJ)
helio.cannone@gmail.com

cONTEMPORâNEO



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

69JULHo•AGoSTo•SETEMBRo 2017

fator.com.brSAC 0800-7707229 Ouvidoria Fator: 0800-7732867 (0800-77-FATOR)

PRONTOS PARA O 
SEU PRÓXIMO 

DESAFIO

Fale com nossos especialistas
(11) 3049-9100

OPERAÇÕES ESTRUTURADAS  -  FUSÕES & AQUISIÇÕES

GESTÃO DE RECURSOS - PRIVATE BANKING  -  SEGUROS CORPORATIVOS

INTERMEDIAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

70 OffSET 70

kelly nascimento
jornalista

erotismo, o corpo nunca esteve em tama-
nha evidência: como anteviu Jean Baudri-
llard, é o mais belo objeto de consumo. 
E o Pigmalião do século XXI não esculpe 
seu objeto de desejo em marfim, mas o 
consome, talhado em aço, fibras e silicone. 
A memória sai de cena e entram os chips. 
Os robôs projetados para o sexo são a nova 
fronteira do erotismo. E as empresas já se 
preparam para lucrar com isso.

Os protótipos que vêm sendo desen-
volvidos em laboratórios norte-americanos 
são, essencialmente, representações 
pornográficas do corpo humano – prin-
cipalmente de mulheres. Tais imitações, 
combinadas ao antropomorfismo humano, 
podem levar muitas pessoas a enxerga-
rem os robôs como uma nova categoria 
ontológica, habitando uma fronteira fan-

Mitos são mecanismos que, ao lon-
go dos séculos, têm ajudado a decifrar 
códigos sociais e as relações humanas. Na 
compilação de histórias da Grécia Antiga, 
Pigmalião protagoniza um relacionamento 
improvável. Buscando a mulher perfeita, 
esculpiu uma estátua em marfim, mime-
tizando seus ideais de beleza, doçura e 
graça. Batizou-a de Galatea, a quem jurou 
eterno amor. Movido por essa paixão, 
chegou a construir uma cama especial 
para que pudesse dormir com sua amada.

Pigmalião foi um precursor em rela-
ções assimétricas e não recíprocas. Hoje 
a maioria das sociedades contemporâneas 
entende o hedonismo e diversidade das 
práticas sexuais, aceitando ou tolerando 
as mais distintas formas de uso do corpo 
e alguns desvios. Sob o viés desse novo 

a quarta via

sexual
Quando o robô faz tudo
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tasiosa entre os vivos e os inanimados. 
De olho no futuro das relações, cientistas 
e programadores trabalham para criar a 
tecnologia do desejo erótico, carregando 
bytes de intimidade, companheirismo e 
conversa para aprimorar a gratificação 
sexual oferecida por um exército de robôs 
em formação.

Mas que tipos de relações seriam 
construídos a partir dessa interação? O 
mito de Pigmalião retrata, entre outros 
aspectos, um dos primeiros casos de 

relações não recíprocas de que se tem 
conhecimento na história da Humanidade. 
Nesse aspecto, também cabem paralelos 
com a interação entre homem e robôs. 
Entraríamos, assim, na era das relações 
assimétricas institucionalizadas.

Até hoje, o ser humano está acostu-
mado a interagir de forma simétrica. Uma 
amizade, por exemplo, é uma relação 
simétrica, pois a motivação é mútua e 
compartilhada. Aristóteles preconizou que 
o homem tem três diferentes motivações 

para se relacionar socialmente. São elas: a 
bondade, a utilidade e o prazer. Por prazer, 
o filósofo entendia como hobbies ou gosto 
por esportes e atividades em comum.

As análises têm como premissa o 
conceito de reconhecimento mútuo, 
numa relação simétrica e transitiva. “No 
plano da filosofia da realidade, quase toda 
autoconsciência é mediatamente reflexiva, 
isto é, condicionada por relações de mútuo 
reconhecimento; parece-me, no entanto, 
que a estrutura lógica dessa reflexividade 
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mediada teria de ser tematizada também 
no plano da lógica, pois apenas ela repre-
senta uma síntese de tipos de relações 
objetivo-lógicas e subjetivo-lógicas”, 
explica Vittorio Hösle, em “Sistema de 
Hegel (O) – O idealismo da subjetividade 
e o problema da intersubjetividade”.

Os filósofos são bastante incisivos 
sobre o requisito de simetria para as 
interações humanas. Em “Exploring 
Human-Robot Social Relations”, o pes-
quisador Stefan Weijers, explica que um 
relacionamento sexo-afetivo é diferente 
de outras relações sociais em alguns 
aspectos. “Ao contrário da relação entre 
amigos, uma relação entre amantes 
pressupõe uma cumplicidade profunda. 
Amantes falam explicitamente sobre seu 
relacionamento um ao outro, de maneira 
diferente de outras relações sociais. Nesse 
âmbito, a maior realização é ser amigo do 
amante, porque não só há atração física, 
há também uma base mútua e rica de 
interesses compartilhados e atividades 
que fortalecem o relacionamento além da 
atração física.”

Weijers destrinchou as relações entre 
humanos e montou uma estrutura com 
quatro propriedades imprescindíveis: 
afeto, utilidade, interação e admiração. 
Na esfera do afeto, Weijers considera 
que os robôs que precisam realizar tarefas 
sociais deverão contar com dispositivos 
miméticos que simulem alguma forma 
de carinho. Em utilidade, ele identifica 
como possibilidades o fornecimento de 
experiências prazerosas e o combate à 
solidão. Imagina-se que a propriedade de 
interação seja a de mais fácil alcance, em 
que pese o desafio de se criar robôs que 
possam falar como nós, numa linguagem 
que soe natural. Entretanto, um alto nível 
de interatividade parece estar fora do 

alcance. Mas o principal gargalo está no 
quesito admiração: máquinas não têm 
sentimentos, e esta emoção ainda é difícil 
de forjar em laboratório. 

hoJE ficção, rEalidadE num  
futuro próximo

No universo que se delineia com a 
entrada dos chamados robôs sociais ou 
sexuais, é pertinente perguntar: as regras 
para as relações entre humanos podem 
ser usadas em relacionamentos com não 
humanos? Ainda se sabe pouco, muito 
pouco sobre futuros robôs com persona-
lidade – que poderiam ter todo tipo de 
propriedades imaginadas. No universo da 
ficção, as histórias em que há intimidade 
com robôs (principalmente mulheres), 
frequentemente os retratam como obje-
tos sexuais. No filme A.I. há um casal de 
trabalhadores do sexo chamado Gigolo 
Joe e Gigolo Jane. Eles têm a capacidade 
de mudar suas aparências para combinar 
as preferências de um usuário e podem 
reagir às emoções humanas para serem 
melhores amantes. A película Ex Machina 
mostra um criador de robôs, Nathan, man-
tendo relações sexuais com sua criação, 
de maneira fria. O exemplo mais recente 
é a série Westworld, da HBO. Lá, há um 
inusitado parque temático de diversões, 
que cria uma atmosfera violenta e cheia de 
sexo, protagonizada por robôs anfitriões. 
Um dos personagens humanos (William) 
se apaixona por uma robô anfitriã (Dolo-
res). Há também um bordel com robôs, 
comandado pela cafetina Madame Maeve 
Millay, que atende os desejos mais som-
brios dos convidados do parque temático.

Hoje esses cenários ainda nos soam 
improváveis, mas algumas das tecnologias 
apresentadas no universo fictício de Wes-
tworld já são realidade. A popularidade das 

bonecas sexuais modernas está criando 
um mercado cada vez mais promissor. 
Diversas pesquisas confirmam que exis-
te uma demanda potencial para robôs 
que prestam serviços sexuais. Mathias 
Scheutz e Thomas Arnold no estudo “Are 
we ready for sex robots” apresentam uma 
sondagem feita com 100 participantes dos 
EUA que variaram entre 20 a 61 anos em 
2016. Eles descobriram que dois terços 
dos homens eram favoráveis ao uso de 
robôs sexuais, enquanto quase dois terços 
das mulheres estavam contra. Mas 86% 
dos entrevistados (homens e mulheres) 
achavam que os robôs satisfariam seu 
desejo sexual. Uma pesquisa do Huffington 
Post com mil adultos norte-americanos 
descobriu que 9% fariam sexo com robôs, 
caso o produto estivesse disponível.

Com os rápidos desenvolvimentos 
tecnológicos, as empresas esperam 
conquistar uma fatia maior do mercado 
criando bonecos de sexo robotizados 
movidos por reconhecimento de fala e 
conversas geradas a partir do mecanismo 
de chatbot – abreviação de robôs de con-
versação. A empresa que conseguir criar 
o companheiro de sexo mais realista ao 
preço certo é forte candidata a virar uma 
das principais marcas do futuro próximo. 

pós-orgasmo
Customizações e complementos 

podem gerar preços significativamente. 
Os novos robôs sexuais – como suas 
“primas”, as bonecas sexuais – são fei-
tos de borracha de silicone e anunciados 
como “sensíveis ao toque”. Esses robôs 
estão equipados com todos os sensores 
do corpo para que possam responder ao 
toque humano. Uma rápida navegação 
no site da empresa RealBotix dá uma 
ideia do que hoje são consideradas as 
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características importantes dos robôs 
sexuais: aparência, mobilidade, sensação 
e inteligência artificial.

Um dos modelos – o Android Love 
Doll – pode realizar “50 posições sexuais 
automatizadas”. Já o robô Roxxxy Gold é 
anunciado como capaz de exibir orgasmos, 
embora não seja claro se isso é através 
de som, movimento ou ambos. Um dos 
produtos mais completos atende pelo 
nome de Harmony. Além da capacidade 
de orgasmo, tem “articulação do pescoço, 
expressão facial, olhos em movimento e a 
capacidade de sincronizar os lábios com 
o áudio falado”. Hoje, os preços variam 
entre US$ 5 mil (Android Love) e US$ 15 
mil (Harmony).

Todos esses robôs são equipados com 
algum software de Inteligência Artificial 
(IA). O robô Android Love conta com um 
programa avançado para comunicação. 
Por sua vez, o Roxxxy Gold, feito pela 
RealBotix, permite a personalização da IA, 
escolhendo “traços e emoções que você 
considera atraentes”, incluindo níveis altos 
ou baixos de felicidade, timidez, humor etc.

Talvez o uso mais ambicioso do sof-
tware de IA usado para criar uma expe-
riência realista venha da empresa Abyss 
Creations. Eles querem que Harmony seja 
um robô completo, equipado com vasta 
habilidade de conversação. Embora seja 
difícil avaliar o desempenho de Harmony 
a partir de vídeos com scripts, a empresa 
lançou um aplicativo de Harmony, de IA 
programável, que “aprende” sobre você 
enquanto conversa com ele. O aplicativo 
pode se conectar aos robôs sexuais da 
empresa. Eles também produzem um 
avatar que pode ser usado para interações 
virtuais. A esperança deles é combinar 
realidade virtual, inteligência virtual e um 
corpo robótico para criar uma experiência 

sexual completamente imersiva. A Abyss 
Creations também pretende incluir logo o 
reconhecimento facial e a habilidade de 
reconhecimento por voz no produto.

ilusão dE humanidadE
No entanto, apesar de muitos anos 

de pesquisa, nenhum cientista conseguiu 
desenvolver um robô que consiga enganar 
a mente humana, fazendo-a pensar que 
se trata de um ser humano. No ambiente 
chamado “Uncanny Valley” (ou vale das 
bizarrices, em livre tradução), pesquisado-
res detectaram que, num estágio inicial, 
o antropomorfismo humano é responsável 
por criar uma sensação que nos permite 
suspender nossa descrença de que um 
robô é um ator humano, nos levando a 
acreditar que se trata de um ser com esta-
dos mentais verdadeiros. Após essa ilusão, 
nossa afinidade diminui drasticamente. 

Para vencer essa aversão natural, 
cientistas japoneses se dedicam a estudar 
o uso de silício para criar robôs que pare-
çam com seres reais. No momento, um 
dos melhores exemplos da robótica é o 
FrubberTM. Patenteado, é um polímero elás-
tico estruturado, que imita o movimento 
da musculatura humana e a sensação de 
toque real da pele de uma pessoa. 

Um dos aspectos fundamentais para 
criar a ilusão de humanidade é proporcio-
nar aos robôs a capacidade de responder 
com as emoções apropriadas a um de-
terminado contexto. Uma das vantagens 
desses robôs é a habilidade de usar sinais 
biológicos – como frequência cardíaca, 
respiração e suor – para detectar a exci-
tação. Mas, em termos de espontaneidade 
nas conversas, as máquinas ainda têm 
um longo caminho a percorrer. Existem 
muitos chatbots que podem conversar um 
pouco estranhamente sobre vários temas, 

mas ainda estamos muito longe de um 
chatbot nos convencer de que é humano. 
Certamente, ainda não há sinal de nada tão 
habilidoso como o personagem de Scarlett 
Johansson no filme Her.

Um dos problemas já identificados no 
projeto de robôs com fins sexuais ou de 
socialização é: como manter as pessoas 
envolvidas por longos períodos de tempo? 
De acordo com Bruce Gockley o caminho a 
seguir é conferir aos robôs personalidade, 
expressões e, mais importante de tudo, 
uma história interativa e complexa. Um 
robô deve dar a impressão de ter uma vida 
privada interessante, com objetivos, ex-
pectativas, decisões de mudança de vida 
e, talvez, até mesmo uma vida amorosa.

O desafio para os robôs sociais no 
momento não é, portanto, como podemos 
dar-lhes emoções, consciência ou outros 
atributos geralmente associados à inteli-
gência humana, mas sim como podemos 
fazer robôs interessantes, envolventes e 
interativos por um longo período de tempo. 
Um objetivo que parece muito mais viável 
para o futuro próximo.

O sucesso de um robô sexual depende 
não só de sua funcionalidade operacional, 
oferecendo voz parecida com a dos huma-
nos e gestos enfáticos. História, conteúdo 
e personalidade também são itens funda-
mentais. Pois o público consumidor desse 
produto são pessoas. E pessoas antropo-
morfizam objetos para compreendê-los e 
atribuir-lhes automaticamente emoções 
humanas. 

Objetos bem-sucedidos são aqueles 
projetados de uma forma que nos obriga 
a contar uma história sobre suas origens. 
Logo, um robô bem-sucedido precisará 
contar uma história sobre sua própria 
origem. Nesse sentido, ajudará muito se 
um robô puder de alguma forma lembrar 
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e descrever o que aconteceu no passado. 
Dessa forma, também cumpre a função 
de objetos de memória que podem con-
tar uma situação a partir de sua própria 
perspectiva.

Esse aspecto suscita um debate ético. 
Para vários autores, a ilusão antropo-
mórfica resultante do design de um robô 
significa que só pode haver uma relação 
unilateral entre um robô e um humano. 
Essa interação poderia ser considerada 
semelhante a uma relação com outras 

tecnologias (por exemplo, seu telefone, 
frigorífico ou carro).

Qualquer relação afetiva com esses 
objetos seria explicada como o caso de 
amar um artefato que não pode te amar 
de volta. Isso levou o professor de Ética 
John Sullins, da Universidade Estadual de 
Sonoma, a argumentar que essa ilusão 
desrespeita a natureza humana e “não 
deve ser usada para enganar as pessoas 
para atribuir mais sentimentos à máquina 
do que deveriam. O amor é uma emoção 

poderosa e somos facilmente manipulados 
por ela”.

Sullins também é cético com relação 
às possibilidades de interações amorosas/
íntimas/sexuais entre humanos e robôs, 
dizendo que isso ignora “as noções profun-
das e matizadas de amor e a concordância 
da verdadeira amizade”. Ele argumenta 
que, embora possamos até achar algum 
robô fisicamente atraente, “nós temos um 
mecanismo interno que só se satisfará 
verdadeiramente quando completar nos-
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sas necessidades físicas e emocionais”. 
Em outras palavras, os robôs sexuais são 
pouco mais do que os brinquedos sexuais 
já amplamente utilizados. Mathias Scheutz 
e Thomas Arnold corroboram essa tese 
ao afirmarem que “as pessoas em geral 
veem o sexo com um robô como algo um 
pouco além de uma masturbação usando 
um vibrador, mas uma experiência ainda 
distante das relações sexuais com um ser 
humano”. 

Em “Better Sex”, Sara Ruddick vê 
o papel central do desejo mútuo para 
uma relação sexual completa entre duas 
pessoas. Nós não só desejamos o outro. 
Desejamos ser desejados e, ainda mais 
completamente, desejamos que nosso 
desejo seja desejado. A admiração é 
talvez a propriedade mais problemática 
para as relações sociais humano-robô. A 
admiração é ponto-chave para aspectos 
importantes em relações sociais humanas, 
como virtude, moralidade e igualdade. 
Nenhumas dessas é qualidade que hoje 
se consegue aplicar aos robôs. Em certo 
sentido, isso significa que os robôs nunca 
receberão muita admiração dos humanos. 
Ou pior, nunca admirarão verdadeiramente 
um humano. O conhecimento de que o robô 
não está experimentando emoções genuí-
nas pode afetar a experiência do usuário. 

Embora os robôs sexuais sejam um fa-
tor muito recente para que saibamos como 
os clientes se relacionarão com eles, há 
uma série de casos documentados de ho-
mens que acreditam ter formado um rela-
cionamento com bonecas sexuais passivas 
não móveis. Um desses, segundo o jornal 
britânico Daily Mail é o empresário japonês 
Senji Nakajima, casado e com dois filhos. 
Ele disse que ele comprou originalmente 
para sexo, mas depois de dois meses se 
apaixonou por isso: “Ela precisa de muita 

ajuda, mas ainda é meu parceiro perfeito 
que compartilha momentos preciosos 
comigo e enriquece minha vida”. 

Naturalmente, haverá pessoas que 
serão muito carinhosas com seus robôs. 
Também parece provável que haja robôs 
usados para atividades estritamente sexu-
ais, mas é pouco provável que esta relação 
se equivalha a de um verdadeiro amante 
ou amigo para a maioria das pessoas.

Por mais que a Inteligência artificial 
tenha evoluído, ainda não existe um robô 
sagaz o suficiente para passar no teste de 
Turing. Pioneiro em inteligência artificial, o 
britânico Alan Turing criou uma avaliação 
que mede a capacidade de uma máquina 
de exibir comportamentos inteligentes 
indistinguíveis de um ser humano. Não 
há caso no mercado de produtos aptos a 
passar por esse crivo.

Hoje, parece que uma relação mestre-
-escravo é a melhor maneira de descre-
ver uma possível interação entre robô 

humano e social. Robôs talvez (até certo 
ponto) substituam prostitutas, mas não 
substituirão os amantes, porque ainda 
não podem ser indivíduos independentes, 
compartilhar experiências e interesses. 

As relações de dominação, vale re-
petir, são assimétricas. Isso significa que 
ambas as partes no relacionamento têm 
um conjunto diferente de propriedades e 
expectativas. Essa assimetria é o que pode 
causar problemas numa relação homem-
-robô, já que humanos adoram fantasiar 
e podem esperar que uma relação seja 
simétrica – mesmo que não seja. No fim 
dessa história, parece que não haverá 
happy end. Ou haverá? Afinal, nem precisa 
de Afrodite. Basta dar um boot, comprar 
online no aplicativo uma nova personalida-
de, atualizar o robô e reiniciar a relação. 
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Souza Cruz. Um símbolo 
brasileiro de excelência.
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C
omo intelectual público, mas decididamente não midi-
ático, que trabalha no mundo acadêmico desde 1995 
e organicamente ligado ao processo histórico de for-
mação do socialismo democrático nas últimas quatro 
décadas e meia, tenho me incluído entre aqueles que 
mais se empenham no âmbito da esquerda brasileira 

em desenvolver reflexões, pesquisas, diagnósticos e programas 
para combater a corrupção no Brasil nas últimas duas décadas. 
Este esforço intelectual se fez em polêmica com os pensamentos 
liberais e neoliberais, de um lado, mas também em diálogo crítico 
com os pensamentos da esquerda que continuam a trabalhar com 
uma relação instrumental com a democracia (separando meios 
e fins, luta pelo socialismo e luta pela democracia) ou que estig-
matizam a preocupação com a corrupção com uma concessão 
ao udenismo e que, a partir daí, conferem a este tema um lugar 
secundário ou marginal na luta política da esquerda brasileira.

Este ensaio busca sintetizar e atualizar esse trabalho de 
reflexão em três sentidos: a crítica à grande narrativa sobre a 
corrupção na democracia brasileira, de sentido neoliberal, que 
tem se imposto como dominante e, inclusive, tem legitimado as 
jurisprudências de exceção da Ação Penal 470 e da Lava Jato; 
uma síntese da reflexão, de pesquisa histórica e teórica, sobre 
as relações entre corrupção, democracia e república; um diag-
nóstico sobre a construção das instituições, leis e procedimentos 
durante os governos Lula e Dilma, que criaram uma capacidade 
republicana democrática inédita, porém claramente insuficiente, 
no combate à corrupção.

“nEo-patrimonialismo” ou “crisE rEpublicana  
da dEmocracia brasilEira”?

Foi no primeiro semestre de 2005 que começou a se formar a 
grande narrativa hoje dominante sobre a corrupção na democracia 
brasileira, a partir da opinião editorializada e jornalística de Fernando 
Henrique Cardoso, simultânea à origem do escândalo mal chamado 
“mensalão” que gerou a Ação Penal 470. Como principal intelectual 
orgânico do PSDB, com amplo acesso às corporações da Polícia 
Federal e do Ministério Público, com suas relações com os partidos 
conservadores (como o PTB, de Roberto Jefferson, que cumpriu 
uma função chave de delação e para quem FHC inclusive serviu de 
testemunha de defesa no processo judicial que sofreu) e inserido 
em uma vasta rede de grandes empresas de comunicações, esta 
narrativa já se instaurou organizando o sentido público da oposição 
nos anos finais do primeiro governo Lula.

Wanderley Guilherme dos Santos anotou à época que o ex-
-presidente da República estava utilizando uma “linguagem de 

jagunço” (“seria preciso sangrar até a morte o governo Lula”, 
havia chegado a escrever, indicando uma nova e nítida postura 
de desestabilização da oposição). Mais do que a violência da 
linguagem, estava nascendo ali uma narrativa de formação de 
sentido: com seus vieses estatista e centralizado, a chegada 
do PT ao governo central do país teria inaugurado um novo, 
monstruoso e inédito circuito de corrupção no Estado brasileiro. O 
conceito central, que amarrava toda a narrativa de FHC, era o de 
“neo-patrimonialismo”, reapropriado instrumentalmente a partir 
de uma leitura estritamente liberal de Raymundo Faoro como 
um pensador contra o Estado.1 Este conceito ancorava, a partir 
daí, uma mensagem midiática publicitária simples, obsessiva e 
onipresente: a revista Veja, de 29 de junho de 2005, já trazia 
a estrela petista esmagando o emblema da República, a Folha 
de S. Paulo faria a propaganda do best-seller “Os petralhas”, de 
Reinaldo Azevedo, formando um novo senso comum na cena 
pública brasileira. A partir daí, e de modo crescente, “todo petista 
é corrupto até prova em contrário”. O juízo político partidário e 
programático interessado formou a jurisprudência de exceção.

À época, escreveu-se um ensaio com o título “A crise re-
publicana da democracia brasileira”, publicado na abertura da 
revista Teoria & Debate, da Fundação Perseu Abramo, em frontal 
e didática polêmica com a tese “neo-patrimonialista”. Este ensaio 
seria ampliado argumentativamente no livro “A esperança crítica: 
13 ensaios sobre a crise e utopias da estrela imperfeita” (Belo 
Horizonte: Scriptum Livros, 2007) e serviu de roteiro para as 
entrevistas do livro “Leituras da crise” (Editora Fundação Perseu 
Abramo, 2006).2 Nele se arguia que o fenômeno da corrupção, 
formada historicamente no processo de construção do Estado 
nacional, atualizada pela transição conservadora e pelas novas 
dinâmicas neoliberais dos anos noventa, era sistêmico ao funcio-
namento e reprodução do sistema político brasileiro. A corrupção 
não seria nem eventual nem localizada. Práticas de corrupção 
envolvendo o PT seriam, nesse sentido, melhor compreendidas 
como fruto de uma adaptação ao caráter não republicano do 
financiamento empresarial e dos modos fisiológicos do chamado 
presidencialismo de coalizão. A sua superação demandaria um 
processo de aprofundamento sistêmico das dimensões republi-
canas e democráticas do Estado brasileiro e não propriamente 
a impugnação seletiva de uma força partidária.3

diagnósticos, concEitos E programas
Nas eleições presidenciais de 2002, foi proposto e coorde-

nou-se um programa de “Combate à corrupção – Compromissos 
com a ética” na campanha de Lula à presidência. Esse programa, 
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como fenômeno negativo, a corrupção, muito além do estrito 
parâmetro da legalidade, diria respeito ao grau de legitimidade 
da construção do interesse público em ordens democráticas 
republicanas. Fazia-se também a crítica dos métodos da ONG 
Transparência Internacional e do próprio Banco Mundial na 
medição comparativa da corrupção entre os países, a partir da 
conceituação do fenômeno da percepção; isto é, a corrupção 
tanto mais aparece quanto mais combatida é e, por sua própria 
natureza de fenômeno oculto, não pode ser medida por sua 
visibilidade pública, aferida em pesquisas de mídia e de atores 
empresariais.

Uma palestra de abertura dos trabalhos da XI Conferência 
da Enccla, realizada em dezembro de 2013, criou a oportunida-
de de realizar um balanço de conjunto dos históricos avanços 
institucionais da capacidade do estado brasileiro no combate 
à corrupção, identificar seus impasses principais e atualizar as 
diretrizes de um programa para pôr fim à corrupção sistêmica 
na democracia brasileira. Argumentada em tom dramático, este 
programa público seria a resposta necessária naquele contex-
to, diante da iminência de uma grave crise de legitimação da 
experiência democrática brasileira, a partir do uso instrumental 
do tema da corrupção.5

o lEgado anticorrupção dos govErnos lula E dilma
O diagnóstico incontestável, empiricamente irrefutável, de 

que foram durante os governos nacionais da esquerda brasileira 
que se constituíram, de modo inédito, sistemático e estrutural, 
as principais capacidades do Estado brasileiro no combate à 
corrupção, é, em geral, desconhecido não apenas da opinião 
pública mas também dos meios acadêmicos da ciência política 
brasileira.6

A grande revolução no combate à corrupção promovida 
durante os governos Lula e Dilma foi a criação de uma estrutura 
sistêmica de inteligência republicana, porque de Estado e não de 
governo. A primeira iniciativa fundamental foi a criação, em 28 de 
maio de 2003, da Controladoria Geral da União, que teve como 
seu primeiro diretor Waldyr Pires e, depois, Jorge Hage. Formada 
por profissionais aprovados em concurso público, a CGU quali-
ficou seus auditores e passou a construir paulatinamente uma 
série de iniciativas historicamente inéditas no governo federal. 
É, de fato, a primeira agência profissional e pública – à diferença 
das corregedorias internas quase sempre sem autonomia diante 
do Executivo – especializada no combate à corrupção na história 
do Estado brasileiro.

Nesse mesmo ano, já houve a primeira reunião de formação 

lançado na OAB em setembro de 2002, significou na prática a 
inauguração de um trabalho institucional sistemático de combate 
à corrupção no governo federal após a desativação, em 1995 
pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, da Comissão 
Interinstitucional formada com essa finalidade por Itamar Franco. 
O programa se baseava em um rico material de diagnósticos, 
envolvendo especialistas de diversas áreas, que havia resultado 
de seminários realizados pelo Instituto Cidadania, sob a respon-
sabilidade do então deputado federal José Dirceu.

Agrupado em sete tópicos – transparência e controle do 
orçamento federal, controle das licitações, regulação dos fluxos 
financeiros, aparelhamento da capacidade do Fisco, renovação 
das estruturas de controle sobre a corrupção, erradicação do 
nepotismo e ações internacionais –, esse programa inaugurou um 
processo sistêmico inédito de construção institucional que teria 
sequência nos governos Lula e Dilma. Em particular, a criação 
da Controladoria Geral da República e da Estratégia Nacional de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla, estru-
tura que faz a convergência dos diferentes organismos e atores 
federais no combate à corrupção) permitiu, pela primeira vez, a 
constituição de uma inteligência estratégica e acumulativa no 
enfrentamento do complexo fenômeno da corrupção.4

Ainda na primeira década do século XXI, em um trabalho aca-
dêmico de pesquisa partilhado com os colegas Leonardo Avritzer, 
Newton Bignotto, Heloísa Starling e, depois, Fernando Filgueiras, 
construiu-se certamente o maior acervo interdisciplinar de pes-
quisas sobre a corrupção na universidade brasileira. Entre várias 
obras, pesquisas de opinião, consultorias e seminários nacionais 
realizados, destacou-se o livro “Corrupção. Ensaios e críticas” 
(Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007), reunindo contribuições de 
mais de quarenta intelectuais e pesquisadores.

e
m um trabalho, ao mesmo tempo conceitual e 
polêmico com as narrativas hegemônicas na mídia 
brasileira, avançou-se muito na compreensão do 
fenômeno da corrupção. Em vez de se trabalhar 
com a noção estritamente estatal do fenômeno 
da corrupção (como se define, de modo típico, no 

verbete de Gianfranco Pasquino, no Dicionário de Política, do 
mesmo autor; Norberto Bobbio; e Nicola Matteucci), pensar a 
corrupção sempre como uma relação entre os interesses privados 
e particularistas e a ordem estatal em sua complexidade. Não 
haveria, pois, sentido em se opor o vício estatal à virtude da 
“sociedade civil”, como propõe a narrativa dominante. Pensado 
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da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (En-
cla), que reuniu ministro e dirigentes de 27 órgãos do Estado 
nacional, que atuavam, com suas respectivas atribuições, no 
combate à corrupção. É que, passados cinco anos após a apro-
vação da Lei 9.613 de 3 de março de 1998, a chamada “lei da 
lavagem do dinheiro”, eram ínfimos os números de inquéritos 
policiais, ações penais e condenações por esse crime. A Enc-
cla, agora com duas letras c, pois a partir de 2006 incorporou 
também o combate mais universal à corrupção, passou a se 
reunir anualmente nestes onze anos, formando agendas, grupos 
operacionais e técnicos. Hoje, ela reúne 60 órgãos de combate 
à corrupção, entre eles, a CGU, a Polícia Federal, a Advocacia 
Geral da União, o Banco Central, a Receita Federal, o TCU e o STF, 
coordenada pela Secretaria do Ministério da Justiça. Por incor-
porar vários órgãos do Poder Judiciário e da Procuradoria Geral 
da República, sua inteligência ganhou também uma expressão 
jurídica que incidiu sobre o aperfeiçoamento do quadro legal de 
combate à corrupção.

Já em 2003, a CGU começou a estruturar um sistema de 
corregedorias no governo federal, em cada um dos ministérios, e 
a formação técnica sistemática para o exercício da função (foram 
capacitados mais de sete mil servidores). A CGU começou a 
fiscalizar as contas dos servidores federais, identificando dados 
patrimoniais incompatíveis e movimentações financeiras sus-
peitas. Até meados de 2012, mais de 4.500 servidores federais 
foram afastados dos seus cargos por corrupção, sendo que a 
maioria deles de cargos mais elevados e cargos em comissão. 
Isso nunca havia acontecido antes na história brasileira.

Uma outra iniciativa decisiva do governo na área foi regula-
mentar e incorporar ao direito brasileiro, as chamadas Political 
Exposed Persons (PEP), sobre as quais se exerce um controle 
patrimonial mais severo em função de suas atribuições em áreas 
consideradas chaves pra a prevenção da corrupção. Esta iniciati-
va envolveu o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários 
e o Ministério da Previdência Social.

Já no início de suas atividades, a CGU começou a fazer o 
sorteio na Caixa Econômica Federal de municípios brasileiros a 
terem suas transferências de recursos federais auditadas. Esse 
trabalho, que não era feito antes, passa pela mobilização e des-
locamento de uma equipe de auditagem que faz o trabalho dire-
tamente nas prefeituras. Até 2010, 1.800 municípios brasileiros 
já tinham auditadas suas contas. Essa experiência levou a que a 
presidenta Dilma Roussef editasse o Decreto 7.507/2011, pondo 
fim ao saque dos recursos federais em dinheiro pelas prefeituras. 
O decreto estabelece que os pagamentos sejam feitos somente 

de modo eletrônico ou equivalente, de modo que os fornecedores 
e prestadores de serviços sejam devidamente identificados.

Ainda em 2003, o governo, que parece na imagem midiá-
tica como o mais corrupto da história, propôs à ONU que 9 de 
dezembro fosse a data como o Dia Internacional de Combate à 
Corrupção. A data, adotada pela ONU por sugestão da delegação 
brasileira, passou a ser um momento importante, já que, a cada 
ano, a CGU apresenta um balanço dos avanços conquistados e os 
principais desafios que se apresentam no combate à corrupção. 
Em geral, esses balanços sistemáticos e públicos jamais obtive-
ram uma atenção dos oligopólios de mídia, mesmo quando sua 
agenda estava centralizada no tema da corrupção.

a
liás, a proposição de uma data internacional aceita 
pela ONU está longe de ser uma iniciativa isolada. 
Desde 2003, os governos do Brasil passaram a 
ter uma presença forte nos fóruns internacionais 
de combate à corrupção. O governo do Brasil foi 
convidado a ter presença permanente no Comitê de 

Governança Pública da OCDE; participou do Plano Anticorrupção 
do G-20 (junto com os Estados Unidos); tem uma liderança 
pioneira junto com esse país na iniciativa do Governo Aberto 
(OGP), lançado em setembro de 2011 em New York pela então 
presidenta Dilma Roussef e pelo ex-presidente Barack Obama; 
presidiu desde 2009 o Comitê de Peritos do Mecanismo de 
Acompanhamento da Implementação da Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção. Em 2012, sem que a grande mídia 
empresarial tenha dado qualquer destaque, o Brasil sediou a 15a 

conferência Internacional Anticorrupção, o evento mais importan-
te do mundo na área, que mobilizou 1.900 especialistas de cerca 
de 140 países. Por iniciativa da Enccla, foi criado o Programa 
Grotius Brasil, no sentido de formar uma cultura e dinamizar a 
cooperação jurídica internacional no combate à corrupção.

Em 2005, por sugestão da Enccla, foi criado o cadastro de 
clientes do Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SNBA), en-
volvendo uma ação conjunta do Conselho de Justiça Federal, do 
Ministério da Justiça e do Departamento de Polícia Federal. Esta 
iniciativa permitiu evitar o extravio, depreciação ou perecimento 
dos bens apreendidos em atividades contra a corrupção. Até no-
vembro de 2011, ele continha 2.055.831.743 bens apreendidos 
no valor de R$ 2.384.961.090,47.

Também por sugestão da Enccla, foi criado o Rol Nacional 
de Culpados da Justiça Federal, sistema que permite a possi-
bilidade de consulta dos magistrados para obter informações e 
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antecedentes dos réus. Antes, não havia essa possibilidade. Por 
iniciativa da Enccla, desde 2004 começou a funcionar o Programa 
Nacional de Capacitação Contra a Lavagem de Dinheiro (PNLD), 
que, desde então, formou 11 mil agentes em 26 dos 27 estados 
da Federação. A Enccla construiu também, a partir de 2009, a 
Wiccla, uma enciclopédia de conhecimentos interativa, que 
acumula conhecimentos e dados sobre tipologias de lavagem 
de dinheiro e corrupção, fundamental para socializar e acumular 
as experiências.

Na mesma direção, foi criada em 2007 a REDE-LAB, com 
financiamento do Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania (Pronasci), lançado pelo Ministério da Justiça, que 
integra 17 laboratórios tecnológicos (hardware e software) que 
lidam com grandes volumes de informações e adaptados para 
o combate à lavagem de dinheiro.

Regulamentado pelo Banco Central em 2005, mas em fun-
cionamento desde 2007 e aprimorado até 2010, foi construído 
pela primeira vez no Brasil o cadastro de clientes do sistema 
financeiro. Ele tem atualização diária e é alimentado pelos bancos 
comerciais, os bancos múltiplos, os bancos de investimento e 
as caixas econômicas. Considerado uma revolução no âmbito da 
investigação financeira no Brasil, foi criado o Sistema de Inves-
tigação de Movimentação Bancária (Simba). O Simba trabalha 
com planilhas magnéticas padronizadas, superando a fase de 
relatórios de contas em papel, de difícil e longa elaboração pelos 
bancos, além de análises bastante dificultadas.

Desde 2003, a CGU veio acumulando capacidade e iniciati-
vas para revolucionar a transferência dos governos brasileiros 
para a sociedade. O Observatório da Despesa Pública foi uma 
ferramenta criada para cruzar grandes volumes de informações, 
com o objetivo de detectar tipos representativos de fraudes. O 
Observatório, segundo o ex-ministro Jorge Hage, é a “malha 
fina” da despesa, sendo capaz de monitorar, de forma ágil, a 
ocorrência de situações atípicas na execução do gasto público.

A partir de 2004, foi lançado o Portal da Transparência do 
governo federal, que se tornou uma referência mundial, tendo 
recebido o prêmio da ONU como uma das cinco melhores práticas 
no campo das estratégias de prevenção e combate à corrupção. 
Desde 2010, as despesas são lançadas diariamente no Portal. 
Tudo o que se empenhou ou foi pago em um dia, estará exposto 
no Portal no dia seguinte. Isto é algo inédito no mundo.

Em 2011, o governo pôde comemorar uma de suas maiores 
vitórias na luta contra a corrupção com a aprovação pelo Con-
gresso Nacional da Lei de Acesso à Informação, considerada uma 
das mais avançadas do mundo. Ela estabelece a obrigatoriedade 

de todos os órgãos públicos, em todos os níveis da Federação, 
disponibilizarem a todos os cidadãos as informações essenciais 
para que haja um controle público democrático de sua atividade. 
A CGU lançou em seguida o programa Brasil Transparente, para 
auxiliar estados e municípios a se adaptarem às novas regras 
de transparência pública.

o
utro campo decisivo de iniciativas promovidas 
pela CGU durante os governos Lula e Dilma foi a 
criação estratégica de mecanismo para punir os 
corruptores; isto é, aqueles que corrompem os polí-
ticos e funcionários públicos. Em 2008, foi criado o 
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CNEIS), 

disponível ao público pela internet, que permite verificar as em-
presas que participaram de processos de corrupção julgados. 
Até 2012, existiam cerca de cinco mil empresas nesse cadastro.

Na mesma direção foi criado o inédito Cadastro das Entidades 
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (Cepim), que registra, 
também com acesso pela internet, as ONGs que fraudaram a 
administração pública. Em 2011, o governo Dilma editou um 
decreto no sentido de regular com um novo rigor as relações 
governamentais com as ONGs.

E, mais importante, a partir de uma iniciativa, estudada desde 
2004, e de um projeto de lei enviado ao Congresso Nacional em 
2010, foi aprovada a Lei 12.683/2012, que cria um novo padrão 
de punição às empresas corruptoras. Pela nova lei, não é mais 
necessário, como antes, exigência de comprovação nem da 
intenção, nem mesmo que o ganho ilícito tenha sido já auferido. 
As multas aplicadas passaram a ser de 0,1% até 20% do fatura-
mento bruto das empresas corruptoras. Penas administrativas 
envolvem a proibição de recebimento de incentivos, isenções ou 
subvenções por um prazo determinado. Seguindo orientações 
da OCDE, as empresas também são penalizadas por prática de 
suborno internacional.

Em 2009, o ex-presidente Lula havia enviado ao Congresso 
Nacional um projeto de lei que penaliza a corrupção como crime 
hediondo, quando praticada por altos funcionários. O projeto de 
lei até hoje ainda não foi votado.

o simulacro E o futuro da rEpública
A narrativa do PT “neopatrimonialista”, que teria instaurado 

um inédito e gigantesco sistema de corrupção no Estado bra-
sileiro, ainda continua a legitimar a estigmatização e a lawfare 
contra a esquerda brasileira. Ela constitui um paradoxo, uma 
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verdade aparente que encontra a sua contradição lógica no fato 
de que foi exatamente sob os governos da esquerda que o Estado 
brasileiro construiu pela primeira uma capacidade sistêmica e 
estrutural inédita no combate à corrupção.

Mais do que um paradoxo, estamos, na verdade, diante de 
um simulacro: a Operação Lava Jato, sua concepção e seu ativis-
mo político, propiciaram a legitimação de um golpe parlamentar 
e, certamente, inaugurou um dos períodos mais predatórios de 
aberta corrupção de toda a história republicana brasileira. Uma 
“república”, com a esquerda criminalizada, sem uma dinâmica 
popular de construção de direitos, uma república sem o seu “fatal 
lado esquerdo”, como versava o poeta maior, será sempre um 
simulacro de república.

Este paradoxo e este simulacro estão cada vez mais expostos 
à consciência acadêmica e pública dos brasileiros. Mas a narrati-
va ainda dominante com sua força inercial, com seus padrões de 
reiteração midiática e de cristalização simbólica, ainda continua 
a operar na cena pública.

A retomada plena da credibilidade da esquerda brasileira 
depende certamente de sua autocrítica ao modo como ela se 
adaptou e incorporou, em certo grau, às dimensões antirrepu-
blicanas do financiamento empresarial das eleições e do presi-
dencialismo de coalizão. Mas dependerá cada vez mais da sua 
capacidade em conjugar a luta contra as desigualdades sociais 
à luta pela superação da corrupção sistêmica na democracia 

brasileira. Se a esquerda já conseguiu liderar a construção de 
um Brasil sem fome, será preciso que ela demonstre também 
que é capaz de liderar a construção de uma democracia brasileira 
sem corrupção sistêmica. 

1. Ver Cardoso, Fernando Henrique. Pensadores que inventaram o Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2013. O único ensaio escrito especialmente para o livro, que 
recolhe escritos pretéritos, prefácios e palestras, é aquele em que se faz instrumen-
talmente a leitura estrita de Faoro como um liberal que denuncia o Estado e não, 
como deve ser lido, como o Estado que não se forma a partir do fundamento da 
soberania popular. FHC não se refere ao fato de que seu governo é que foi chamado 
de neopatrimonial nos anos 90 na crônica política escrita por Faoro.

2. Nesse livro, em que se faz a crítica da adaptação do PT a práticas de corrupção, 
atualiza-se o tratamento da problemática da integração dos partidos socialista 
a ordens liberais ou conservadoras que já havia se instaurado na dissertação de 
mestrado “Claro enigma: o PT e a tradição socialista” (1990) e prosseguido através 
de vasta pesquisa teórica na tese editada “Democracia e marxismo: crítica à razão 
liberal” (São Paulo: Editora Xamã, 1998).

3. Este ensaio teve, à época, uma resposta intolerante em editorial da revista paulista 
“Primeira Leitura”, editada por Reinaldo Azevedo, que questionou as credenciais do 
autor do ensaio para ser professor de Ciência Política da UFMG.

4. Este programa de combate à corrupção, inédito em eleições presidenciais, pode 
ser lido na internet na busca “Programas de governo- PT/Fundação Perseu Abramo-
-FPA”, entre os fascículos lançados em 2002 com o título “Combate à corrupção. 
Compromissos com a ética”.

notas de rodapé

5. Neste ensaio, intitulado “Já é possível programatizar – como política de Esta-
do – o fim da corrupção sistêmica no Brasil?”, apresentado à Conferência da XI 
Enccla, após se diagnosticar uma situação crítica de legitimidade das instituições 
democráticas, que tornavam incertos os rumos das eleições presidenciais de 
2014, afirmava-se que “se nos anos vinte do século passado, a Primeira República 
entrou em crise agônica por carecer de uma mínima base democrática (afinal, 
votavam sempre menos de 3% da população), agora é a democracia brasileira 
que pode viver uma grave crise institucional por carecer de um fundamento re-
publicano básico. Não é mais possível, então, adiar a imperiosa republicanização 
da democracia brasileira”. Como diretrizes gerais para pôr fim à corrupção sistê-
mica, propunha-se repactuar o Estado com a consciência democrática brasileira 
através de compromissos e metas públicas no combate à corrupção, pôr fim ao 
financiamento empresarial das campanhas, generalizar para as empresas estatais 
e governos estaduais e municipais um padrão mínimo de procedimentos de pre-
venção à corrupção, aprimorar dentro do devido processo legal as capacidades 
punitivas à corrupção e enfrentar de modo decidido a chamada economia política 
da corrupção; isto é, a corrupção promovida pelos grandes grupos corporativos 
privados junto ao Estado brasileiro.

6. Um balanço importante, que cobre os governos Lula, está no livro de Jorge 
Hage, “O governo Lula e o combate à corrupção” (São Paulo: Fundação Perseu 
Abramo, 2010).
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“A estabilidade – ou tranquilidade – 

em um mundo com passado cíclico  

e instituições financeiras capitalistas  
– é instabilizante”  

Hyman Minsky (1982, p. 101)

o
economista pós-keynesiano 

Hyman Minsky, conhecido “pro-

feta” da crise financeira global, 

lançou em 1982 seu instigante 

livro “Can ‘It’ Happen Again?”. 

O “it” nesse caso era a “grande crise”. 

Ele acreditava que, embora economias 

capitalistas com sistemas financeiros 

desenvolvidos – como a norte-americana 

– têm uma tendência crescente de 

fragilidade financeira, a “grande crise” 

não iria acontecer em função da forte 

regulamentação do sistema financeiro 

então existente e o papel ativo anticíclico 

do governo. (Sabemos, contudo, que ela 

veio a acontecer em 2008 em decorrência 

da combinação de um período de “grande 

moderação” com intensa desregulação 

financeira que permitiu a criação de uma 

série de inovações financeiras “exóticas”.) 

Minsky (1982) elaborou um modelo 

teórico que ficou conhecido como “hipó-

tese de fragilidade financeira”, segundo o 

qual as flutuações cíclicas da economia 

resultam da maneira como as firmas finan-

ciam suas posições de carteira (empresas 

financiam seus ativos com obrigações com 

maturidade mais curta), com a fragilidade 

se elevando em períodos de crescimento 

devido ao aumento do número de agen-

tes com posturas especulativas e Ponzi. 

Isto ocorre porque a própria dinâmica do 

processo de crescimento leva as firmas a 

elevado, uma vez que qualquer choque 

mais relevante na economia – por exem-

plo, uma elevação mais acentuada na taxa 

de juros – pode levar a uma crise.

Cabe destacar que, nesta abordagem, 

os bancos têm um papel importante no 

comportamento do ciclo econômico: 

seja acomodando a demanda por crédito 

na fase expansionista do ciclo e assim 

sancionando o declínio das margens de 

segurança das firmas (diferença entre 

os lucros esperados e os compromissos 

financeiros em cada período de tempo), 

pois um período de tranquilidade aumenta 

a confiança das firmas e intermediários 

financeiros e reduz o valor atribuído a 

liquidez; seja contraindo as operações de 

crédito na fase contracionista do ciclo, em 

função da maior preferência pela liquidez 

em contexto de desaceleração econômica, 

podendo ampliar a crise já que tal compor-

tamento dificulta a rolagem das dívidas 

das empresas que se encontram com 

sua capacidade de geração de receitas 

deterioradas. No limite, o próprio balanço 

dos bancos fica comprometido, em função 

tanto do crescimento da inadimplência por 

parte dos tomadores de crédito quanto 

da diminuição nos preços dos colaterais 

dados em garantia, deteriorando a qua-

lidade da carteira de crédito dos bancos, 

podendo assim criar condições para uma 

crise bancária sistêmica.1 

Um estudo contábil feito pela CEMEC 

(2016) mostra que a economia brasileira 

está passando por uma “crise” tipicamen-

te minskyana: de 2013 para junho de 2016, 

a percentagem de companhias abertas 

(excluindo Petrobras) cuja geração de 

caixa não cobre as despesas financeiras da 

dívida (Ebitda/DF<1) aumentou de 29,6% 

para 54,9%; ou seja, mais de 50% das S.A. 

se tornarem crescentemente endividadas 
para expandir produção e investimento, e 
as famílias a se endividarem para dar sus-
tentação ao consumo de bens e serviços. 
Deste modo, existe uma tendência ineren-
te das estruturas financeiras capitalistas 
em se moverem de estado de robustez 
para um estado de fragilidade ao longo 
do tempo. Isso ocorre em função das 
mudanças nas expectativas dos agentes 
ao longo do ciclo econômico, e a forma 
como esta mudança é transmitida através 
do sistema financeiro.

Enquanto as unidades hedge se carac-
terizam por suas posturas conservadoras, 
com margem de segurança positiva para 
qualquer aumento provável na taxa de ju-
ros, unidades “especulativas” são aquelas 
que, nos períodos iniciais de um projeto de 
investimento, seus lucros esperados não 
são suficientes para pagar a totalidade do 
principal da dívida (os compromissos de 
pagamento referentes às dívidas excedem 
a renda bruta esperada), pois espera-se 
que nos períodos seguintes os agentes 
obtenham um excesso de receita que 
compense as situações iniciais de déficit; 
por isso, tais unidades necessitam de 
refinanciamento de parte das obrigações. 
Esse padrão de financiamento é típico de 
economias dominadas por euforia. Já as 
unidades “Ponzi” são um caso extremo de 
unidade especulativa, em que no futuro 
imediato seus lucros não são suficientes 
nem mesmo para pagar o valor dos juros 
devidos, tornando necessário tomar mais 
empréstimos para cumprir seus compro-
missos financeiros. Uma economia em 
que predominam unidades especulativas 
e Ponzi, o grau de fragilidade financeira é 
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gráfico 1

pErcEntual das EmprEsas com Ebitda*/dEspEsa financEira < 1

22,2 

20,0

29,2

27,4

35,9

32,6

29,6

28,5

35,7

34,5

30,2

48,5

51,9
54,9

Cias. abertas (exclui Petrobras)
Total das empresas (abertas e fechadas)
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Fonte: CEMEC (2016, p. 28)

(*) EBITDA é a sigla de “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”, que significa “Lucros antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização”.
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gráfico 3

taxa dE crEscimEnto rEal do volumE dE crédito* (%) – 2008/2016

Fonte: Cálculos do autor com base em dados do BCB (inclui crédito livre e direcionado)

(*) Taxa de crescimento em relação aos valores dos 12 meses anteriores. Valores deflacionados pelo IGP-DI para dezembro de 2016.
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Fonte: Elaboração própria com base em dados do Banco Central do Brasil
(*) Valores deflacionados pelo IGP-DI para dezembro de 2016.

labIRINTITE



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

91JULHo•AGoSTo•SETEMBRo 2017

nacionais e internacionais” (Epstein, 2005, 

p. 3) ou ainda “um padrão de acumulação 

no qual a realização de lucros ocorre 

crescentemente através de canais finan-

ceiros ao invés do comércio e produção 

de mercadorias” (Krippner, 2005, p. 174) 

– deve-se destacar a permanência de um 

circuito de “overnight” na economia brasi-

leira, herdada do período de alta inflação, 

mas mantido no pós-real, para onde são 

canalizadas as aplicações de alta liquidez 

dos agentes econômicos (firmas, bancos 

e indivíduos), que compensam, ao menos 

parcialmente, as perdas nas suas receitas. 

De fato, a forte elevação na taxa de 

juros a partir do final de 2014 por parte 

do BCB, em um ambiente de elevada in-

certeza, aumentou o risco de taxa de juros 

para os investidores em títulos públicos. A 

dificuldade de venda de papéis pré-fixados 

pressionou o Tesouro Nacional a emitir 

títulos indexados à Selic – as Letras do 

Tesouro Nacional (LFTs), que, por terem 

duration de um dia, são livres desse risco.3 

Assim, o crescimento dos saldos das LFTs 

– títulos públicos indexados à taxa Selic – 

somada às operações compromissadas do 

Banco Central do Brasil (BCB) (operações 

de compra ou venda de títulos públicos 

com compromisso de revenda ou recom-

pra em uma data futura) foi de 54,1% em 

termos reais de junho de 2014 a dezembro 

de 2016 (Gráfico 2). Acrescente-se ainda 

que a dívida pública bruta – conceito que 

exclui dívida mobiliária na carteira do BCB 

e inclui suas operações compromissadas 

– cresceu de 52% do PIB em abril de 

2014 para 69,6% em dezembro de 2016 

(BCB, 2017).

encontram-se com uma estrutura Ponzi 

de financiamento, em função dos efeitos 

combinados da recessão, desvalorização 

cambial e menor geração de caixa das 

vendas. Em 2016, apesar do alívio parcial 

da valorização cambial, a combinação de 

forte recessão com juros elevados não 

permitiu aliviar a situação das firmas. 

Assim, o elevado comprometimento de re-

ceita com dívida torna os devedores mais 

vulneráveis a choques que podem reduzir 

sua capacidade de geração de caixa, e, 

consequentemente, comprometer sua 

capacidade de honrar seus compromissos.

O Gráfico 1 mostra o percentual das 

empresas com a relação Ebitda/despesa 

financeira menor que 1; isto é, empresas 

que apresentam geração de caixa inferior 

ao valor das despesas financeiras. Fica 

claro a tendência de elevação neste 

percentual no período 2010/2016, como 

também o forte aumento ocorrido em 

2015, ano em que houve um intenso 

processo de ajuste contracionista na 

economia brasileira, combinando elevação 

na taxa de juros (de 11,8% a.a. em janei-

ro/2015 para 14,2% em agosto/2015), 

forte desvalorização cambial (45% de 

desvalorização nominal em 2015), corre-

ção nos preços administrados (energia e 

gasolina) e redução nos gastos públicos. 

Isso sugere que o ajuste ortodoxo de 2015 

acabou por asfixiar financeiramente uma 

boa parte das empresas brasileiras, devido 

à diminuição das vendas em contexto de 

aguda recessão e elevação no custo da 

dívida em função da elevação nos juros e 

do efeito da desvalorização cambial sobre 

dívidas em moeda estrangeira.

Acrescente-se, ainda, que o compro-
metimento de renda das famílias com o 
serviço da dívida cresceu de 18,4% em 
janeiro de 2005 para 46,2% em janeiro de 
2015, no contexto de um vigoroso ciclo de 
crédito, vindo a declinar a partir do final de 
2015, atingindo 42,1% em dezembro de 
2016, o que evidencia um gradual proces-
so de desalavancagem em curso, em que 
famílias e empresas adiam gastos com 
consumo e investimento.2 Esse processo 
de desalavancagem (redução de endivi-
damento por parte dos devedores) só não 
foi maior porque o comprometimento de 
renda do setor privado não financeiro com 
serviço da dívida não reduziu, tendo-se 
mantido em 2016 ao redor de 22%, sendo 
o sétimo percentual mais elevado com o 
comprometimento da renda de um grupo 
de 32 países emergentes e desenvolvidos 
(Lima, 2016, p. 3).

n
este contexto,  há de se 
perguntar por que não se 
configurou uma “grande crise 
financeira” no Brasil em função 
do quadro de uma recessão 

aguda e prolongada (crescimento médio 
do PIB negativo em 3,7% em 2015/16) 
e da elevada alavancagem dos agentes. 
A resposta não é trivial e requer que se 
considere dois fatores: a forte financeiri-
zação da economia brasileira e a forma de 
ajustamento do setor bancário no contexto 
da crise econômica atual.

No que se refere a financeirização 
– entendida como “o aumento do papel 
dos motivos financeiros, mercados finan-
ceiros, atores financeiros e instituições 
financeiras nas operações de economias 
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Já no que tange ao comportamento 

do setor bancário, observa-se uma com-

binação entre aguda retração na oferta de 

crédito – cuja taxa de crescimento real em 

relação a 12 meses anteriores despenca 

a partir de meados de 2015 (ver Gráfico 

3) – acompanhado de maior seletividade 

na oferta de crédito,4 aumento na partici-

pação das aplicações em títulos e valores 

mobiliários dos bancos no total do ativo e 

forte aumento no spread bancário:5 12,6% 

em dezembro de 2014 para 18,3% em 

fevereiro de 2017 para pessoas jurídicas, 

e 37,3% para 62,3% no mesmo período 

para pessoas físicas (Gráfico 4). 

a
ssim, os grandes bancos – que 

respondem por cerca de 90% 

do total dos ativos do setor – 

mantiveram sua lucratividade 

elevada em meio à crise eco-

nômica (o retorno sobre patrimônio líquido 

(ROE) do Itaú, Bradesco e Santander que já 

tinha se mantido elevado no 1º semestre 

de 2016, respectivamente 20,1%, 17,4% e 

12,8%, passou para 21,8%, 18,2% e 15,9% 

no 2º semestre de 2017, conforme Pinhei-

ro e Moreira, 2017), canalizando o excesso 

de liquidez para aplicações em títulos 

públicos e compromissadas que rendem 

equivalente à taxa Selic, ao mesmo tempo 

em que lucram com as altas margens no 

crédito, mesmo em um cenário de aguda 

contração na sua oferta. De fato, enquanto 

o aumento dos empréstimos no período 

de boom do crédito (2003-2014) se deu 

em detrimento de aplicações financeiras 

mais líquidas, como os títulos e valores 

mobiliários, a partir de 2014 observa-se 

um aumento da participação de títulos 

e valores mobiliários (em especial títulos 
públicos) no total do ativo pleno dos ban-
cos em todos os segmentos por controle 
de capital (privado nacional, estrangeiro e 
público) (Gráfico 5). Como consequência 
dessa estratégia conservadora, as receitas 
com operações de crédito, que, em 2010, 
equivaliam a mais de 70% do total das 
receitas financeiras, caíram para o pata-
mar de 50%, no fim do primeiro semestre 
de 2016, enquanto que as receitas com 
títulos e valores mobiliários se expandiram, 
de menos de 24% para 46% no mesmo 
período (Paula e Alves Jr, 2017).

Como não existe “almoço grátis” em 
economia, o ajuste dos bancos em con-
texto de crise econômica tem sido feito 
à custa do setor público, com sua dívida 

crescente e perfil deteriorado.6 que efetua 

uma enorme transferência de renda para o 

setor não financeiro (os “rentistas”).

Assim, vivemos uma situação de “cre-

dit crunch” (crise no mercado de crédito) 

sem que se configure – surpreendente-

mente – uma crise bancária!7 A economia 

brasileira, todavia, fica agonizando, face à 

elevada dívida dos agentes (inclusive de 

governos estaduais) e forte redução na 

geração de caixa em meio a prolongada 

e aguda recessão. As medidas microeco-

nômicas anunciadas no final de 2016 pelo 

governo federal – como o Programa de Re-

gularização Tributária e a renegociação de 

dívidas do BNDES – proporcionaram algum 

alívio para a dívida das empresas, assim 
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Fonte: Banco Central do Brasil
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como a liberação do saque de contas ina-
tivas do FGTS pode ajudar famílias endivi-
dadas,8 mas estiveram longe de resolver o 
problema da dívida já que não significaram 
um deságio maior nas dívidas. Além disso, 
seria fundamental restabelecer os fluxos 
de receita das empresas, com o aumento 
nas vendas (contudo, no momento atual 
nenhuma variável de demanda tem sido 
capaz de puxar de forma consistente as 
vendas), além do BCB reduzir de modo 
mais significativo a taxa de juros, o que 
permitiria recuperação mais rápida das 
margens de geração de caixa. 

Um trabalho recente (IEDI, 2017, p. 

11), a partir de dados do balanço patri-

monial e das demonstrações financeiras 

de empresas com registro na Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), conclui que 

“o desempenho das empresas indica que 

o setor privado buscou ao longo de 2016 

e início de 2017 reduzir a sua exposição 

financeira, mitigando os prejuízos provo-

cados pelos serviços das dívidas. Cabe 

ressaltar que as empresas sofreram im-

pacto financeiro positivo – da apreciação 

do real e da estabilização da taxa de juros 

em 2016 – sobre o estoque das dívidas 
em moeda estrangeira e nos fluxos de 
pagamentos dos encargos financeiros. 
Apesar de o ajuste realizado ter produzido 
alguma folga na rentabilidade líquida no 
período, prosseguiu a tendência de queda 
da lucratividade da atividades operacionais 
em 2016, especialmente das empresas 
industriais, em consonância com retração 
do mercado interno”.

Em circunstâncias como esta, em que 
as agentes estão procurando se desala-
vancar face à elevada dívida acumulada 
e queda nas receitas dos agentes (firmas 
e famílias), Minsky preconizava um papel 
ativo do que chamou de “Big Bank” e “Big 
Government”. O “Big Bank” é um banco 
central que intervém como emprestador 
de última instância, fornecendo liquidez 
para que os bancos possam conceder 
crédito às empresas, evitando assim que 
elas deixem de pagar seus empréstimos e 
fechem. Já o “Big Government” é o gasto 
governamental anticíclico com participa-
ção significativa na demanda agregada 
para conter a tendência à deflação de 
dívidas e forte redução na demanda pri-
vada (dada a desalavancagem e expec-
tativas deterioradas dos agentes) que 
surge na crise. Mas dado o compromisso 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do BCB (2017).
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1. Para um aprofundamento do papel dos bancos no ciclo minskiano, ver Paula 
(2014), em especial Capítulo 2.

2. Segundo Lima (2016, p. 4), “para as circunstâncias iniciais nas quais nos encon-
tramos, com uma desalavancagem de 4 p.p. por ano durante 3 anos, o país cresceria 
1,9 p.p. abaixo da média do pré-período de alavancagem (de 2005 a 2015, excluindo 
os anos de variação de PIB negativa). Ou seja, ao crescimento passaria de em média 
3,8% para algo como 1,9%.”

3. Duration é o tempo em que o capital retorna ao investidor para que este possa se 
reposicionar perante a nova taxa de juros de mercado. A duration da LFT é de um 
dia ou zero, dado que o título remunera o valor aplicado pela taxa de juros a cada 
dia, ou seja, é como se o investidor estivesse a cada dia (durante todo o prazo do 
título) reaplicando o principal e o juro ganho à nova taxa de juros de mercado. Para 
o demandante do título público, isso significa não haver risco de taxa de juros na 
detenção desse título, risco este que fica a cargo do emissor (Tesouro Nacional). O 
investidor tem, em princípio, a alternativa de resgatar a dívida no dia a dia, possuindo 
assim a garantia de liquidez imediata. 

4. Segundo Goulart (2016, p. B3), a “exigência de novas garantias e aval dos sócios 
é, na maioria dos casos, condição para início de uma renegociação. Isso significa 
que, ao entrar em uma nova rodada, as empresas acabam tendo de fazer novas 
concessões, mais traumáticas”.

5. Spread bancário é a diferença entre a taxa de juros cobrada aos tomadores de 
crédito e a taxa de juros paga aos depositantes pelos bancos; ou seja, a diferença 
entre a remuneração que o banco paga ao aplicador para captar um recurso e o 
quanto esse banco cobra para emprestar o mesmo dinheiro.

notas de rodapé

6. A participação das LFTs – também conhecido como “papel da crise” (já que pro-
tege o investidor do risco de mercado) – no total da dívida pública federal, que era 
de mais de 50% em 2000/05, diminuiu gradualmente para cerca de 20% em 2014, 
vindo a se elevar a partir de meados de 2015, alcançando o percentual de 29,1% 
em dezembro de 2016 (BCB, 2017).

7. Segundo o World Bank (2016), “uma crise bancária (sistêmica) ocorre quando 
muitos bancos de um país estão com sérios problemas de solvência ou de liquidez 
ao mesmo tempo – ou porque todos são atingidos pelo mesmo choque externo ou 
porque a falência de um banco ou de um grupo de bancos se espalha para outros 
bancos no sistema. Mais especificamente, uma crise bancária sistêmica é uma 
situação em que os setores corporativos e financeiros de um país experimentam 
um grande número de inadimplência, e as instituições financeiras e as corporações 
enfrentam grandes dificuldades em cumprir os contratos dentro do prazo. Como 
resultado, os empréstimos não pagos aumentam acentuadamente e todo ou a maior 
parte do capital do sistema bancário agregado está afetado. Esta situação pode ser 
acompanhada por preços de ativos deprimidos (como preços de ações e títulos) 
logo após a crise, fortes aumentos nas taxas reais de juros e uma desaceleração ou 
reversão dos fluxos de capital.”

8. As principais medidas adotadas pelo governo federal em dezembro de 2016 
incluem a regularização de dívidas tributárias e previdenciárias, a renegociação 
de dívidas de grandes empresas como o BNDES dentro do Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI), a redução da multa adicional de 10% do FGTS 
na demissão sem justa causa e a divisão de lucros no fundo com os cotistas 
(Gradner et al, 2016). Na sequência, o governo anunciou que os trabalhadores 
podem em 2017 sacar recursos integrais de contas inativas do FGTS (Fundo de 
Garantida do Tempo de Serviço).

BCB – Banco Central do Brasil, https://www.bcb.gov.br/?SERIESTEMP, acesso em 
01/07/2017.

CEMEC. “Endividamento das empresas brasileiras: metade das empresas não gera 
caixa para cobrir despesas financeiras em 2015/2016”. Nota CEMEC 06/2016, 
agosto de 2016.

Epstein, Gerard. “Introduction: Financialization and the world economy”. In Epstein, 
G. (ed.). Financialization and the World Economy. Cheltenham: Edward Elgar, 2005.
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institucional do governo federal com um 

ajuste fiscal baseado na contenção dos 

gastos públicos – sem considerar que a 

arrecadação fiscal é uma variável que ele 

em boa medida não controla –, é muito 

pouco provável que isto irá acontecer. 

Assim, algum “alívio” só deverá vir com a 
redução da taxa de juros diminuindo muito 
gradualmente o peso de serviço da dívida, 
mas em face da demora da recuperação 
das variáveis de demanda doméstica, em 
especial consumo e investimento. Logo, 

a economia brasileira ficará patinando por 

um bom tempo até poder se restabelecer, 

muito lentamente. 
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H
istoricamente, no período de vigência do sistema Westfalia-
no, o vinho aparece inicialmente com destaque nas relações 
internacionais com a assinatura do Tratado de Methuen, entre 
Portugal e Inglaterra. Segundo esse tratado, que recebe tam-
bém a denominação de Tratado dos Panos e Vinhos, o governo 

português se comprometia a dar exclusividade às compras de tecidos britânicos, 
e, em troca, o mercado inglês se tornaria também exclusivo para seus vinhos, 
como explicita o trecho citado em Marques (1998), “I. Sua Majestade El Rey de 
Portugal promete tanto em Seu proprio Nome, como no de Seus Sucessores, 
de admitir para sempre daqui em diante no Reyno de Portugal os Panos de lã, e 
mais fábricas de lanificio de Inglaterra (...) II. He estipulado que Sua Sagrada e 
Real Magestade Britanica, em seu proprio Nome e no de Seus Sucessores será 
obrigada para sempre daqui em diante, de admitir na Grã Bretanha os Vinhos do 
produto de Portugal.”

Ocorre que a Inglaterra experimentava a primeira Revolução Industrial, que 
se baseou no carvão mineral como fonte de energia e, na indústria têxtil, como 
molas propulsoras de seu desenvolvimento, tornando-se assim a primeira potên-
cia industrial do mundo. Apesar da força política e econômica dos que estavam 
vinculados à produção de vinho ser grande, o comprometimento com o tratado 
de Methuen é apontado por historiadores como o principal fator impeditivo ao 
desenvolvimento industrial português, que viu suas reservas de ouro financiar, ao 
menos em parte, a industrialização inglesa. O Brasil, por extensão, vai sofrer as 
consequências dessa estratégia portuguesa, pois, enquanto colônia, foi obrigado 
a abrir mão de qualquer iniciativa industrial sob pena de perdimento e multas em 
caso de desobediência aos ditames da Coroa, que estabeleceu tal proibição através 
do Alvará de Dona Maria I, de 1785. Assim, a atividade industrial vinícola do Brasil 
Colônia sofre um retrocesso. No século XVI, o fidalgo Brás Cubas foi o precursor 
da atividade vitivinícola. No Nordeste açucareiro sob domínio holandês, Maurício 
de Nassau fez constar no brasão das armas o desenho de cachos de uva, dada 
a importância do vinho. 

A Espanha também vai se valer de seu poder como metrópole para impedir a 
expansão da indústria vitivinícola no México, eliminando a concorrência ao obrigá-lo 
a arrancar suas videiras. A Argentina sofreu as mesmas restrições da Espanha. 

Desde o século XIX, baseadas em argumentos morais e religiosos, várias 
lideranças políticas e religiosas dos Estados Unidos defendiam que as bebidas 
alcoólicas deveriam ser amplamente combatidas pelo governo. Em 1917, essa 
possibilidade ganhou novos reforços, pois os EUA entraram na Primeira Guerra 
Mundial contra as tropas alemãs e austro-húngaras. Entre várias razões havia 
justificativa nacionalista: consumir cerveja e vinho (bebidas típicas dos alemães) 
era um ato antipatriótico. Em 1920, foi decretada a Lei Seca, que vigorou até 1933.

Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas vinícolas francesas foram saqueadas 
para impedir suas exportações ou, ainda, para atender os interesses econômicos 
de comerciantes alemães em monopolizar seu comércio. Obrigados a fornecer 

DIONISO 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

99JULHo•AGoSTo•SETEMBRo 2017

vinhos para a Alemanha, os franceses adulteravam os rótulos para manter os 
originais escondidos em fundos falsos nas caves. Segundo Kladstrup (2002), não 
se podiam mais vender os vinhos para a Grã-Bretanha ou para os Estados Unidos. 
Estava tudo bloqueado. Não havia escolha: ou se vendiam os vinhos para os ale-
mães ou teriam de jogá-los no rio Gironde. O trajeto das ferrovias, por sua vez, em 
cujas locomotivas se transportavam grandes quantidades de garrafas de vinho, 
era indicador de onde se localizavam tropas alemães. A defesa do vinho, símbolo 
cultural para o povo francês, era vista como tão importante quanto defender a 
própria soberania nacional.

No pós-guerra, uma nova ordem internacional foi inaugurada, expressa pela 
bipolaridade político-ideológica. Naquele momento, se desenhou um novo arranjo 
nas relações internacionais. Diante da debilidade econômica dos Estados europeus, 
a geopolítica da França, já na década de cinquenta, elabora o projeto do Mercado 
Comum Europeu, organismo multinacional que evoluiu para a atual União Europeia. 

O embrião do projeto foi o pacto franco-germânico para que, juntos, superassem 
diferenças. Inicialmente, a organização contou com seis países; atualmente, com 
a Brexit, 27 membros. O impacto na qualidade da produção de vinhos nos países 
mediterrâneos foi sensível e, segundo Johnson (2008), a União Europeia teve um 
profundo efeito na evolução da indústria do vinho através de maciça transferência 
de capital do norte para o sul. A qualidade de muitos vinhos de Portugal, Espanha, 
Sul da Itália e Grécia foram transformados por essa política de investimentos.

Na guerra fria, sob a influência e o domínio da então URSS, o Leste Europeu 
experimentou a sovietização com a imposição do socialismo real. Noutros Estados, 
como China e Cuba, construiu-se o socialismo por via revolucionária. A moral 
socialista pregava determinados hábitos e rotinas comportamentais considerados 
essenciais para o convívio social de seus cidadãos e, obviamente, que interes-
sassem à manutenção da ordem. E isso incluía o consumo do álcool, tanto em 
caráter radical-proibitivo como moderado; sendo, porém, controlado pelo Estado. 

O vinho, assim como qualquer outra bebida alcoólica, era visto como inimigo do 
sistema político e da produção econômica. Quando, na metade da década de 1980, 
o socialismo real começou a mostrar sinais de crise na URSS, o governo reformista 
de Mikhail Gorbachev lançou uma campanha oficial para reduzir a produção e o 
consumo de bebidas alcoólicas. Para Philips (2003), as destilarias, cervejarias e 
vinícolas foram fechadas (...) os vinhedos de regiões importantes, como a Geórgia, 
foram destruídos e a extensão total de uvas foi reduzida em cerca de um quarto.

Além da Geórgia, a Crimeia, à época localizada na Ucrânia, também sofreu 
um forte baque na produção vitivinícola. Ainda segundo Philips (2003), em 1940, 
a produção de vinho da URSS era de dois milhões de hectolitros... em 1970, 
chegou a 27 milhões, dando um salto significativo para 32 milhões em 1980. 
Cinco anos depois da medida (proibição do consumo), a produção tinha voltado 
aos níveis de 1970.

Na mesma linha de raciocínio da via de mão-dupla da política, se o apartheid 
prejudicou as exportações de vinho da África do Sul assim como o desenvolvi-
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mento do setor vitivinícola, sua revogação provocou uma retomada na produção 
e exportação sul-africana, com forte injeção de capital nacional e internacional.

As mudanças político-econômicas pós Deng Xiaoping, trouxeram a China de 
volta para a posição de um dos principais mercados consumidores e produtores 
de vinho.

Nos países, que surgiram com o fim da URSS, cria-se uma esperança de re-
tomada da produção pelos países independentes, e isso já se observa, na prática, 
na Rússia, Geórgia, Azerbaijão, Ucrânia, Moldávia e Armênia. Do Leste Europeu se 
destacam Romênia, Bulgária, República Tcheca, Eslováquia e Hungria – terra do 
vinho Tokaji – da ex-Iugoslávia, a Sérvia, Croácia e Eslovênia. Na previsão para 2015 
do ranking dos 22 maiores produtores de vinho do mundo, segundo a Organisation 
Internationale de la Vigne et du Vin, nove se encaixam nessa categoria (África do 
Sul, China, Rússia, Romênia, Hungria, Sérvia, Bulgária, Moldávia e Geórgia).

Na arena internacional, começam a surgir questões polêmicas que envolvem o 
consumo de vinho. Um episódio, que mereceu destaque, foi o “incidente” ocorrido 
por ocasião da visita do presidente do Irã à França. Para que fosse cumprido todo 
o protocolo diplomático que envolve a visita de um chefe de Estado, deveria ser 
realizado um jantar de confraternização entre os membros da comitiva da França 
e do Irã. O primeiro país tem no vinho um elemento de sua identidade cultural. Já 
o segundo, seguindo os preceitos de Maomé estabelecidos no Al Corão, não se 
deve consumir bebidas alcoólicas, quaisquer que sejam, principalmente o vinho. 
Diante do impasse, o caráter formal do encontro foi reavaliado para que não dei-
xassem de ser cumpridos os protocolos. Tal situação aparece citada por Philips 
(2003) em outubro de 1999, os planos para uma visita de Estado do presidente 
do Irã à França, foram abandonados por causa de uma disputa sobre o vinho que 
seria servido no jantar oficial. Invocando a lei islâmica. O presidente disse que 
não beberia vinho e não se sentaria a uma mesa, em que o vinho fosse servido. 
Por seu lado, as autoridades francesas disseram que um jantar sem vinho - vinho 
francês – seria impensável. O jantar foi cancelado, alterando o protocolo oficial.

Em 2003, o então presidente Lula fez uma visita oficial a alguns países árabes, 
onde cometeu uma gafe: no jantar oferecido a ele pelo presidente sírio, Bashar al 
Assad, o brasileiro leu seu discurso até o final e pediu “um brinde à felicidade do 
presidente anfitrião. No jantar, eram servidos somente suco e água. O brinde foi 
cancelado. Ainda em 2003, a invasão norte-americana ao Iraque, sem o aval da 
ONU, teve a oposição da França, contrária a essa decisão unilateral do governo 
Bush, considerando desrespeito à soberania. Como resposta, cidadãos norte-
-americanos deram início a uma onda antifrancófona nos EUA. Além de mudarem o 
nome de french fries (batatas fritas) para freedom fries (fritas da liberdade) fizeram 
propaganda estimulando o boicote ao consumo de vinhos franceses. 

Outra questão importante é o acirramento de posições ou radicalismo, que se 
verifica em alguns países onde o islamismo é predominante. No Irã, por exemplo, o 
consumo, produção e comercialização de vinho são proibidos pela sharia local. Um 
caso individual chamou a atenção da imprensa: a compra da bebida foi o motivo 
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alegado para a prisão da jornalista Roxana Saberi, que possuía dupla nacionalidade: 
americana e iraniana. Essa decisão de Teerã poderia ter sérias implicações para 
as relações entre os dois países, em um momento em que Obama tentava uma 
reaproximação com o governo iraniano. Tal situação é citada por Gama (2010) ao 
dizer que a jornalista foi condenada como espiã, tendo a compra de vinho servido 
como pretexto e prova material irrefutável. O caso da jornalista repercutiu inter-
nacionalmente, e o presidente americano, Barack Obama interveio. À luz desses 
exemplos, cabe analisar outra referência teórica que está presente em Huntington 
(1996) em sua obra Choque das Civilizações, em que aponta que o mundo, após a 
Guerra Fria, caminha para uma divisão entre nove grandes civilizações. Acrescenta 
ainda que a maior polarização se dará a partir do embate entre os mundos judaico-
-cristão ocidental e o islâmico oriental. Segundo o autor, os elementos centrais de 
qualquer cultura ou civilização são o idioma e a religião. Se uma civilização está 
emergindo, deveria haver tendências em direção ao surgimento de um idioma e de 
uma religião universais. Bastante criticado no mundo ocidental, sua teoria foi bem 
acolhida no mundo islâmico, que viu a oportunidade de confirmar sua desconfiança 
destacada por Lacoste (2007) de que o Ocidente (ou o que eles chamam de mundo 
judaico-cristão), teria como projeto único o de perverter, depois destruir o mundo 
muçulmano, atacando o Islã. 

e
m contrapartida, na tentativa de contornar ou minimizar tais 
preceitos, que criam obstáculos ao comércio do vinho, o caso 
da Tunísia é original: uma vinícola italiana Calatrasi planta em 
solo tunisiano e processa a vinificação na Sicília. No Marrocos, 
a produção vitivinícola é antiga, da época do Império Romano. O 

país é de maioria islâmica, apresentando um passado de forte ligação cultural e 
histórica com os franceses. Os vinhedos crescem com certo apoio do governo e 
o interesse de enólogos franceses, desde o fim do século XIX. Vinícolas como a 
Thalvin e do Domaine de la Zouina se destacam. A influência francesa é tamanha 
que gerou a criação de algumas áreas vitivinícolas do país com o selo de Deno-
minação de Origem. 

Na Turquia, há regiões com grande potencial vinícola. O país tem a quarta 
maior área plantada de uvas no mundo, porém menos de 3% são dedicados à 
vitivinicultura. Até a chegada do Islã, por volta do século VII, certos vinhos de 
maior qualidade do mundo vinham dali. Nos anos vinte, do século passado, quando 
Kemal Ataturk fundou a moderna república laica turca, uma de suas medidas de 
ocidentalização do país foi tentar convencer as pessoas dos benefícios do consumo 
do vinho. Ele criou vinícolas estatais que tinham entre outros objetivos assegurar a 
sobrevivência de castas autóctones tais como Papazkarasi, Oküzgozü, Bogazkere 
e Kalecik Karasi – esta casta produz vinhos leves, comparáveis a um Beaujolais, 
e a casta branca Narince.

Atualmente, após a desestatização e o crescente interesse de uma nova ge-
ração de empreendedores turcos, as vinícolas estão visando ao mercado externo 
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não só porque veem nele um interesse por novidades, bem como projetam sua 
inclusão oficial na União Europeia. Talvez, por isso a Gali, que tem vinhedos na pe-
nínsula da Galípoli, aposte em cortes bordaleses. A iniciativa da Tunísia/Itália, citada 
anteriormente, pode servir de alternativa. Na Turquia, os principais produtores são 
Doluca e Kavaklidere. Verifica-se também a emergência de vinícolas tipo boutique. 

Em 2009, a presidente da Argentina Cristina Fernández de Kirchner assinou um 
decreto que declara o vinho como a “bebida nacional”, afirmando que tal decisão 
responde não apenas às questões econômicas, mas que faz parte da identidade e 
da cultura nacional, ressaltando que, o vinho argentino é um honorável embaixador 
no mundo, que traz orgulho aos argentinos, que bebem no mercado doméstico os 
mesmos vinhos que exportam e que prestigiam o país em todos os continentes.

conclusão
Ao longo da história da humanidade a atividade agroindustrial vitivinícola 

sempre foi objeto de interesse comercial, devido à boa aceitação do produto pelos 
mercados consumidores. Apesar de diversos autores tratarem da questão comer-
cial do vinho, não foi encontrado aquele que tenha eleito as Relações Internacionais 
como viés de análise. Pode-se inferir que, nas relações internacionais, o interno 
e o externo estão cada vez mais imbricados. Verificou-se que o aprofundamento 
dos impactos e fenômenos internacionais nas sociedades domésticas apontou 
para uma necessidade de se criar uma disciplina acadêmica que se encarregasse 
de se debruçar sobre o internacional com base científica.

O vinho é usado nas relações entre Estados de diversas formas: seja como 
um bem material ou bem de significado cultural. Assim, notou-se que, no aspecto 
comercial, as políticas domésticas abrem espaço para um crescimento ou retração 
de seu comércio. Mudanças tais como dos sistemas político-econômicos, leis e 
acordos bilaterais ou multilaterais como nos casos do Tratado de Panos e Vinhos, 
Lei Seca nos Estados Unidos, da implementação do socialismo real e sua derrocada 
na URSS e Leste Europeu, abertura comercial da China sob o lema “um país, dois 
sistemas”, a adoção e fim da política segregacionista oficial do Apartheid na África 
do Sul, surgimento do novos países na Europa e Ásia pós-Guerra Fria, acordos 
bilaterais entre países islâmicos produtores de uvas vitiviníferas ou estímulo à 
produção de vinho para exportação para países europeus que possuem tradição 
na atividade vinícola e criação de blocos econômicos como a União Europeia, 
desenham um novo cenário nas relações comerciais entre os países produtores 
e/ou consumidores de vinho.

Quanto ao aspecto cultural, os conflitos na arena internacional, envolvendo o 
vinho recrudescem em períodos de guerras ou conflitos internacionais de interesse 
geopolítico mais específicos ou conjunturais. As sociedades, que consideram 
o vinho patrimônio cultural, são alvos de ataques externos, que se valem das 
tradições para retaliar, fragilizar, atingir e agredir, sem armas, o moral do inimigo. 
A França tem, no vinho, parte de sua identidade cultural, sendo reconhecido 
mundialmente. A Argentina personaliza oficialmente o vinho como honorável 
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embaixador do país, considerando-o parte da identidade e da cultura nacional. 
Ao longo do tempo, esses componentes simbólicos, que são subjetivos, acabam 
por serem incorporados aos solos nacionais, como se eles fossem uma esponja, 
que os absorve, embebendo-se de tradição.

Conclui-se que, levando-se em conta os aspectos econômicos e culturais, o 
vinho é vulnerável e passível de manipulação para alcançar distintos interesses 
dos Estados na arena internacional, que refletem, direta ou indiretamente, no 
desenvolvimento da atividade vitivinícola, sua produção e consumo. 
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Lindsay Waters, editor da Harvard University Press, publicou, 
há uma década, um livro que, ainda hoje, deve ser considerado 
como um dos libelos mais contundentes contra o assédio da ideia 
de produção e produtividade entendidas como finalidades únicas 
e últimas da atividade acadêmica. Em “Inimigos da esperança: 
publicar, perecer e o eclipse da erudição”, o respeitável editor 
denuncia a consolidação de um estado de coisas que vinha se 
desenhando, há tempos, nos EUA: a afirmação, no poder admi-
nistrativo, de uma classe de burocratas responsável por cuidar 
dos destinos das universidades, uma classe que está acima dos 
professores e pesquisadores dos departamentos e que agencia 
as formas de reflexão, pensamento, trabalho e publicação, de 
modo quase sempre alienado das próprias demandas do conhe-
cimento. Trata-se de um cenário em que até mesmo as editoras 
acadêmicas foram convocadas a ampliar o número de publica-
ções, bem como seu catálogo de revistas e livros, tendo em vista 
colaborarem diretamente com o orçamento das universidades. 
Não bastasse a ideia de pressupor, com alguma inocência, que 
livros acadêmicos, ou mesmo livros em geral, podem gerar lucros 
suficientes para destinarem recursos aos fundos universitários, 
Lindsay Waters nota, ainda, que esses mesmos administradores 
incentivam, sem grandes escrúpulos, uma política de progressão 
na carreira que se fundamenta exclusivamente nos índices de 
publicação dos docentes que pleiteiam a condição de adjuntos 
ou titulares, o que lhes garantiria os benefícios da estabilidade 
profissional. 

Nos EUA, a titularidade envolve submeter-se a uma comissão 
que analisa, agora exclusivamente, segundo Waters, as cartas 
de recomendação das editoras acadêmicas ou dos editores 

de periódicos, avaliando o posicionamento de tais editores em 
relação ao trabalho do candidato, e não necessariamente aquilo 
que refletiu, pensou e escreveu.1 Com isso, os mecanismos que 
avaliam a natureza do trabalho científico nas universidades – não 
apenas nos EUA, mas também no Brasil – são externos ao pró-
prio trabalho científico e descartam, em larga medida, o debate 
efetivo de ideias e a circulação do conhecimento em nome 
de dados estatísticos e indicadores quantitativos que medem 
a produção acadêmica em termos unicamente numéricos. O 
quadro é desalentador, sobretudo para as Ciências Humanas 
que, historicamente, mantêm-se fiéis ao seu princípio mais 

a univErsidadE 
burocraticamEntE 
sitiada
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essencial: não gerar dividendos. Essa realidade condiciona o 
trabalho da reflexão a determinados parâmetros institucionais 
estabelecidos por burocratas que, ainda que advindos do pró-
prio quadro docente das universidades, não conseguem evitar 
a sedução de se tornarem juízes e fiscais de um sistema que 
subsome o pensamento aos ditames das portarias, instruções 
normativas, legislações e outras excrescências do gênero, que 
determinam o pensamento como subproduto de uma forma de 
organização administrativa orientada pela ideia de publicação 
como índice numérico num relatório de atividades a ser julgado 
pelas instâncias de controle.

Lindsay Waters denuncia em seu livro os riscos ao pen-
samento e à livre circulação de ideias que uma universidade 
administrada como um negócio representa, isso porque, segundo 
ele, “o dinheiro reestruturou a academia norte-americana à sua 
própria imagem, e o dinheiro é um instrumento grosseiro”.2 Wa-
ters reconhece que, no caso da universidade norte-americana, 
essa relação entre capital e academia começa com a Segunda 
Guerra Mundial e o afluxo de dinheiro vindo de contratos entre as 
universidades e o próprio governo. O resultado foi a constituição 
de uma estrutura administrativa altamente burocratizada, criada 
para lidar com as demandas e exigências das agências de fomen-
to e das instâncias financiadoras. A proliferação da burocracia 
acabou por determinar todo o funcionamento da universidade, 
inclusive no sentido de percebê-la como parte essencial das 
dinâmicas do mercado, o que equivale a dizer que a universidade 
não só passou a produzir conhecimentos cada vez mais alinhados 
às demandas de desenvolvimento técnico e tecnológico voltados 
aos interesses imediatos da produção industrial, da mercadoria e 
do consumo, como também foi concebida, cada vez mais, como 
uma sucursal do próprio mercado. Nesse sentido, a academia 
acabou sujeita à ilusão de que o mercado é o melhor guia possível 
para orientar os trabalhos de pesquisa e a busca por resultados 
práticos que contribuam, de forma imediata, com o progresso 
material e econômico da sociedade. 

No entanto, Waters tem razão ao afirmar que “a suposição 
de que o mercado aloca eficientemente seus recursos é falsa; 
diz o Prêmio Nobel Joseph Stiglitz: ‘O que eles realmente fa-
zem é produzir as pressões que aumentam a produtividade’. 
Em 1973, Talcott Parsons e Gerald M. Platt alertaram, em The 
American University, que ‘o crescente aumento de importância 
da racionalidade cognitiva’ prejudicaria a universidade, porque 
esse valor privilegia a burocracia mais simplificada”.3 No caso 
específico da universidade, o estreitamento entre trabalho inte-
lectual e ideologia de mercado termina na inevitável confusão 
acerca do papel que verdadeiramente devemos desempenhar 
como pesquisadores, intelectuais e professores, ou seja, nossa 
função não é angariar fundos ou recursos para projetos nem 
gerar patentes ou tecnologia direta para uso de empresas, in-
dústrias ou comércios de qualquer espécie. Com isso, passamos 
a vivenciar o que Waters chama de perda de qualquer elemento 
transcendente que justifique nosso trabalho, ou seja, a percepção 
de que “a vida acadêmica é um chamado, não um emprego. Daí 
a propensão das necessidades acadêmicas a se orientar para 
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um mundo diferente daquele dominado pelo relógio de ponto. 
Como Stanley Cavell disse: ‘Um elemento transcendente é indis-
pensável na motivação da existência moral’ principalmente para 
os estudiosos. Agora, a academia carece de qualquer elemento 
transcendente, e estamos descobrindo as consequências disso”.4

O conhecimento é o elemento transcendente necessário a 
uma vida acadêmica que se queira mais do que a burocracia 
elementar que fiscaliza a quantidade de publicações anuais dos 
pesquisadores, quanto em recursos financeiros foram angariados 
junto às agências de fomento, quantos créditos os alunos devem 
cumprir em disciplinas ou atividades extracurriculares, bem 
como o estabelecimento de prazos para a entrega de relatórios 
ou pareceres que contribuem unicamente com o aumento da 
quantidade de árvores abatidas para sustentar a própria dinâmica 
burocrática que cerca nossas atividades na academia. Esse 
quadro é o resultado das consequências da perda do elemento 
transcendente que deveria, nas palavras de Waters, reger nossos 
interesses reais como professores e pesquisadores: “o primeiro 
resultado do afluxo do dinheiro na universidade foi o surgimento 
de uma nova e mais ampla camada administrativa, situada acima 
da comunidade de estudiosos dos departamentos. Assim como 
na sociedade norte-americana como um todo, esses adminis-
tradores se tornaram mais e mais alienados de seus clientes e 
reestruturam a universidade como uma “máquina social” (expres-
são de Paul Goodman), com um grande interesse em produzir 
nomes de marca para as escolas”.5 Estamos, cada vez mais, 
diante de uma racionalidade administrativa que pensa em termos 
de resultados práticos e diretos, objetivos e aplicáveis, mas que 
ignora que o conhecimento implica um percurso reflexivo que 
não pode ser aligeirado sem o prejuízo das próprias ideias e de 
seu alcance efetivo junto ao mundo social.

No Brasil, o quadro não é distinto daquele apresentado 
por Waters em seu livro, e a universidade pública tornou-se 
totalmente permeável à ideologia de mercado, incorporando um 
discurso empresarial que fala em otimização do trabalho e do 
tempo, que estabelece metas e prazos fixos de produção, que 
avalia seus resultados em termos basicamente quantitativos 
e que se volta aos interesses diretos, não da sociedade, que 
financia suas atividades, mas do capital, na figura dos rankings 
internacionais que agenciam a busca por índices, resultados, 
números e, consequentemente, maiores investimentos das 
agências de fomento à pesquisa e mais parcerias, tanto com a 
iniciativa privada quanto com outras instituições internacionais. 

É cada vez mais comum que reitores e pró-reitores assumam 
o compromisso com essa ideologia empresarial e encarem a 
universidade como um grande balcão de negócios, em que se 
comercializa a promessa de conhecimento e no qual docentes e 
pesquisadores acabam reduzidos à condição de força de trabalho 
pura e simples. A razão crítica, nesse diapasão, se converte em 
racionalidade institucional e esta cria a racionalização burocráti-
ca, que condiciona todo o trabalho de pesquisa ao imediatismo 
da publicação especializada. Em resumo, a publicação, resultado 
da reflexão crítica e da pesquisa sistemática, acaba reduzida à 
condição de mercadoria, ao passo que o trabalho intelectual mal 
consegue dissimular sua natureza fabril.

e
m 1947, ao publicarem Dialética do Esclarecimento, 
Adorno e Horkheimer já chamavam a atenção para 
o fato de que, na sociedade burguesa, industrial, 
de consumo e de massas, a ideia de um mundo 
administrado em função da racionalidade técnica 
e burocrática acabaria impondo ao próprio pen-
samento a lógica perversa da divisão social do 
trabalho. De modo bastante incisivo, os autores 

afirmam que “é fácil identificar o lugar da ciência na divisão 
social do trabalho. Ela tem por função estocar fatos e conexões 
funcionais de fatos nas maiores quantidades possíveis. Ela deve 
possibilitar às diversas indústrias descobrirem prontamente a 
mercadoria intelectual desejada na especificação desejada. Em 
larga medida, a compilação já é feita em vista de encomendas 
industriais precisas”.6 A cena, então, é a de um pensamento 
científico a serviço da própria dinâmica do mercado e de seus 
interesses econômicos, políticos e sociais, o que significa que 
o pensamento é sequestrado pela ideologia e, no caso da uni-
versidade, acaba não só cooptado pela ideia de divisão social do 
trabalho, como também incorpora seu jargão. Tratamos, inclusive 
no Brasil, artigos, capítulos de livros, livros, palestras e confe-
rências como produtos, do mesmo modo que denominamos o 
trabalho que empenhamos na reflexão teórica, analítica ou crítica 
como produção e os índices que abarcam todos os resultados 
como produtividade. Não podíamos estar mais afinados com o 
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discurso empresarial e mais distantes da verdadeira tarefa do 
pensamento, que é defender sua autonomia absoluta diante 
de qualquer tentativa de acomodação aos discursos político-
-econômicos vigentes, do que isso.

Para Adorno e Horkheimer, a história e a filosofia institucio-
nalizadas também se renderam, sob muitos aspectos, a esta 
cooptação, pois a história subsidiaria não a indústria, mas a 
administração mesmo, mediatizando interesses e trabalhando 
“para os comitês econômicos e políticos”,7 o que significa que 
o material histórico acaba classificado “sob o ponto de vista 
de um determinado problema administrativo: por exemplo, a 
manipulação dos preços das mercadorias ou dos estados de 
espírito das massas. Ao lado da administração e dos consórcios 
industriais, entre os interessados encontram-se também os sin-
dicatos e os partidos”.8 A filosofia oficial, por sua vez, “serve à 
ciência que funciona dessa maneira. Ela deve, como uma espécie 
de taylorismo do espírito, ajudar a aperfeiçoar seus métodos 
de produção, a racionalizar a estocagem dos conhecimentos, 
a impedir o desperdício de energia intelectual. Ela encontra 
seu lugar na divisão do trabalho, assim como a química e a 
bacteriologia”.9 Assim, Adorno e Horkheimer colocam em jogo 
a condição do pensamento num tipo de sociedade que converte 
o conhecimento em elemento subsidiário de seus interesses 
mais elementares: a ordem administrada do mundo, da vida e 
das coisas, a racionalização dos meios e fins necessários para 
alcançar objetivos e metas, a produção e o lucro. Ciências, 
história e filosofia não são as únicas reféns desse estado de 
coisas, mas a própria vida acadêmica acabou se convertendo 
num enorme escritório comercial do conhecimento e do saber 
regulados a partir da imagem da linha de produção.

Mais do que intelectuais, cientistas ou pesquisadores en-
carregados de garantir o desenvolvimento de um conhecimento 
substancial, crítico e autônomo em relação às estruturas ideoló-
gicas e de poder dominantes, nós nos tornamos, pouco a pouco, 
o lumpemproletariado das fábricas de índices, números, produtos 
e resultados ao alcance dos anuários, dos relatórios estatísti-
cos e dos pareceres institucionais de avaliação. Pensar, nesse 
cenário, iguala-se a apertar parafusos ou arquivar documentos. 
O que equivale a dizer que a universidade, hoje, é administrada 
por reitores e pró-reitores saídos diretamente dos quadros do-
centes e de pesquisa, eleitos pela comunidade acadêmica, mas 
que administram a universidade de acordo com a excepcional 
burocratização da vida do espírito e do trabalho intelectual que a 

instituição impõe aos sujeitos. Estamos em face de uma univer-
sidade totalmente regulada por normas, padrões e portarias, que 
determinam que a reflexão nada mais é do que um dispositivo 
num mecanismo maior, muito mais importante e impessoal: o 
da geração de números, dados e índices quantitativos que nos 
coloquem nos rankings nacionais e internacionais de produção do 
conhecimento, ainda que não sejamos capazes de avaliar, com 
precisão, o verdadeiro alcance ou impacto desse conhecimento 
sobre a soma dos conhecimentos produzidos, sobre a sociedade 
e até mesmo sobre a própria cultura acadêmica. 

Desse modo, o trabalho de ensino e pesquisa, bem como a 
reflexão crítica, que demandam tempo, acuidade e dedicação 
ao pensamento teórico, acabam reduzidos aos primórdios da 
industrialização moderna; isto é, a universidade é fordista e o 
trabalho intelectual remete ao comentário irônico de Ford, quando 
afirmou que todos poderiam ter um carro da cor que desejassem, 
desde que fosse preto. Isso porque, sob muitos aspectos, a noção 
de produtividade, diretamente imposta ao trabalho acadêmico, 
faz com que vivamos às voltas com artigos que se publicam em 
revistas que não se leem, capítulos de livros e livros que circulam, 
muitas vezes, no âmbito exclusivo dos departamentos em que 
surgiram, dissertações e teses que, não raro, não são citadas por 
outros pesquisadores de pós-graduação e, ao mesmo tempo em 
que precisamos dar conta das demandas de produção, ainda so-
mos convocados, compulsoriamente, a colaborar com a estrutura 
administrativa da universidade, tomando parte nos mais variados 
tipos de conselhos ou comissões, cuja existência primordial, na 
maior parte do tempo, é a de simplesmente garantir a manuten-
ção da estrutura burocrática na qual nos encontramos inseridos. 
Vemo-nos, assim, muito mais próximos dos administradores do 
pensamento e da ciência do que, necessariamente, do pensa-
mento e da reflexão científica. Somos gestores de uma cadeia de 
produção que agrilhoa o pensamento, na mesma medida em que 
nos torna engrenagens de um sistema que já funciona à revelia 
dos interesses de pesquisa, conhecimento e saber pelos quais 
verdadeiramente deveríamos nos mover.

É preciso destacar que uma coisa é a racionalização burocráti-
ca das tarefas fundamentais estabelecidas pela própria estrutura 
administrativa; isto é, o princípio da organização formal que deve 
reger o trabalho técnico dentro da universidade – secretarias, 
seções, funcionários, atribuições, registros etc. Sem a organi-
zação das tarefas e funções, sem a normatização do trabalho 
técnico ou o estabelecimento de princípios básicos de atuação, 
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a universidade não pode funcionar. No entanto, outra coisa 
muito diferente é impor à dinâmica do trabalho intelectual, do 
pensamento e da reflexão, o mesmo viés normatizador, a mesma 
racionalidade burocrática que rege as tarefas institucionais mais 
simples. A função do docente e do pesquisador, na universidade, 
é revisar teorias, compreender antigos conhecimentos, criar 
novos, publicizar ideias, contribuir para um maior esclarecimento 
da sociedade em relação a si mesma e suas formas de vivenciar 
os conhecimentos dos quais depende e que, não raro, ignora – 
também por conta de que nos recusamos, como pesquisadores, 
cientistas ou acadêmicos, a aceitar que é a sociedade quem, na 
prática, garante os recursos financeiros que pagam por nosso 
trabalho e que ela tem o direito de compreender o que fazemos. 
Isso porque o que fazemos, sobretudo nas ciências humanas 
– em outras áreas do conhecimento, como a computacional 
ou farmacêutica, por exemplo, há resultados mais imediatos e 
práticos, que alcançam o espaço social de modo mais abran-
gente, ainda que a sociedade continue a ignorar os modos como 
computadores ou remédios são produzidos – fica circunscrito 
aos muros da universidade ou ao olimpo das ideias puras o qual, 
platonicamente, ainda acreditamos habitar10. 

A burocratização das atividades de pesquisa e a adesão a 
uma ideia de administração acadêmica em moldes empresariais, 
orientadas para o mercado e tributária da noção de produtivismo, 
conduzem não só à crise da reflexão e a um número cada vez 
maior de publicações pouco amadurecidas, consequentes e 
sistemáticas, do ponto de vista tanto da revisão teórica quanto 
da análise crítica, como também à ideologia da competividade, 
fazendo com que os estudantes, desde os primeiros anos de 
graduação, orientem suas vidas e interesses acadêmicos em 
função do currículo Lattes (dos seus próprios e dos outros), 
das demandas por produtividade determinadas pelas agências 
responsáveis pelo financiamento das pesquisas no país e pela 
própria universidade. Em pouco tempo, passam de colegas, 
que deveriam estar preocupados em descobrir conhecimentos 
novos e partilhá-los comunitariamente, a concorrentes buscando 
se superar, dedicando-se a melhorar os coeficientes de rendi-
mento e a participação em atividades acadêmicas várias, com 
o intuito de, exclusivamente, aumentar as chances nas disputas 
por bolsas de pesquisa ou vagas de intercâmbio. Como não é 
o conhecimento real que conta, mas o conjunto de atividades 
cumpridas, no final, vence aquele que melhor se submeteu às 
regras da competição e não necessariamente o mais talentoso 

ou criativo em relação aos saberes que efetivamente construiu. 
Assim, a realidade cotidiana nos corredores e departamentos da 
universidade não é muito diferente de um Grande Prêmio ou de 
um leilão no qual o pensamento ou a reflexão, a originalidade das 
ideias e sua eventual influência sobre o conjunto dos saberes com 
o qual dialoga é o elemento menos importante nessa disputa.

Esse é outro aspecto que precisa ser considerado: o pen-
samento é uma forma de criação que, diferentemente da arte, 
implica o universo das ideias e da reflexão crítica, mas é uma 
criação, ou seja, depende sempre, em larga medida, da possibi-
lidade de contemplar detidamente as ideias, ao mesmo tempo 
em que se busca a forma de expressão ideal ou mais adequada 
à natureza da argumentação. Pensar e escrever, dessa forma, 
também implicam originalidade do estilo, forma de expressão a 
partir da qual as ideias são representadas. Originalidade argumen-
tativa, acuidade reflexiva e estilo são elementos imprescindíveis 
ao pensamento; no entanto, quando o trabalho intelectual se 
encontra acuado pelas demandas da produtividade em escala, 
da linha de produção analítica, da publicação em vistas das 
exigências institucionais, o que interessa é menos o alcance 
e a influência das ideias, e mais os índices que garantem os 
relatórios avaliativos. A dúvida é sempre a mesma: nessas 
condições, como esperar que, de dentro da universidade, assi-
nalada por essa conjuntura, surjam trabalhos tão inovadores e 
substanciais como os de Antonio Candido, Luiz Costa Lima ou 
Nelson Werneck Sodré, para mencionar apenas alguns dos mais 
importantes teóricos, críticos e historiadores da literatura e da 
cultura brasileira? Isso porque esses teóricos, críticos e historia-
dores criaram trabalhos de interpretação do fenômeno literário, 
da história da literatura nacional ou mesmo de crítica a obras 
referenciais do cânone nacional, que consistem em grandes e 
panorâmicas revisões de toda uma tradição que precedeu seus 
trabalhos e suas reflexões, o que por si só demanda tempo de 
leitura e análise que a universidade, hoje, já não nos oferece.
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A universidade concebeu uma forma de organização institu-
cional em que, a partir de posições francamente neoliberais e 
orientadas para os interesses do mercado, posições marcadas 
pela reestruturação do trabalho acadêmico em função de uma ra-
cionalização meios-fins de natureza explicitamente empresarial, 
todos os seus discursos mal dissimulam uma sanha produtivesca 
na qual nosso papel, como docentes e pesquisadores, termina 
reduzido ao do operário da reflexão: escrevemos artigos e orien-
tamos pesquisas como quem fabrica pregos ou monta carros. A 
cada dia mais, geramos números em vez de conhecimentos. E 
isso já não significa reflexão efetiva. Aceitamos, desde as deli-
berações funcionalistas das instâncias gestoras da universidade, 
instâncias próprias e alheias, como conselhos orçamentários, 
comissões de avaliação do trabalho docente, agências de 
fomento à pesquisa, secretarias e conselhos públicos para a 
educação e a ciência, CAPES ou CNPq, aceitamos condições de 
trabalho que reificam o próprio pensamento. Assim, admitindo a 
febre dos resultados e dos produtos – novamente estamos, nas 
ciências humanas, diante do jargão empresarial que pensa em 
termos de mercado, produção, mercadoria e consumo –, termi-
namos muito mais próximos do pensamento a serviço da razão 
instrumental do que da reflexão teórica como condição primeira 
da liberdade e da autonomia intelectual. Se aceitamos tratar 

artigos, comunicações, palestras, aulas e orientações não como 
os desdobramentos de experiências teóricas mais coerentes e de 
reflexões críticas mais aprofundadas e detidas, que é o que eles 
deveriam ser, mas apenas como os índices que a administração 
universitária, na esteira das determinações dos diferentes órgãos 
reguladores da pesquisa em âmbito nacional e internacional, 
espera que eles sejam; se aceitarmos essa realidade, então nos 
despedimos pouco a pouco do pensamento verdadeiro, da razão 
teórica, da reflexão crítica, para nos convertermos, parafraseando 
Manuel Bandeira, em funcionários públicos “com livro de ponto 
expediente protocolo e manifestações de apreço ao Sr. Diretor” 
da empresa científica. 

Esse estado de coisas só fez se intensificar desde que, há 17 
anos, Nicolau Sevcenko, de forma bastante pontual e incisiva, 
num artigo intitulado “O professor corretor”, apontou de que 
modo a ideologia neoliberal dos governos de Ronald Reagan 
e Margareth Thatcher atingiu em cheio a própria universidade 
norte-americana e inglesa, mas não apenas elas, dado que, 
com diferenças importantes no que diz respeito ao caráter 
público de nossas universidades, adotamos o mesmo modelo 
no Brasil.11 Partindo de uma cerimônia póstuma ao professor 
Noel Annan, no King’s College da Universidade de Londres, 
Sevcenko deduz, a partir dos diferentes grupos docentes e 
suas posições no auditório, de que modo a universidade passou 
do elitismo acadêmico dos anos 1950 pela rebelião dos anos 
1960, que “confrontou o elitismo universitário, rompendo seus 
preconceitos e escancarando suas portas para grupos excluídos 
e ideais renegados”,12 até chegar ao fundo do salão, onde se 
encontravam os docentes que chegaram às suas funções nos 
anos de 1990 e que, “buliçosos e ostensivos”, sabiam-se “os 
herdeiros do futuro”. Para Sevcenko, a madrinha espiritual desse 
grupo foi Margareth Thatcher, que, junto com Ronald Reagan, 
afirmaria uma agenda conservadora que acabou “retraindo a ação 
do Estado em favor das grandes corporações e do livre fluxo de 
capitais, abalando os sindicatos, disseminando desemprego, 
rebaixando a massa salarial e concentrando renda”, medidas 
que levaram à “grande epidemia de privatizações, das reenge-
nharias e das flexibilizações”. Essa realidade política foi, sob 
muitos aspectos, o resultado de uma revolução tecnológica em 
curso nos anos de 1970, quando a engenharia eletrônica passou 
a desenvolver, numa velocidade espantosa, novos e cada vez 
mais poderosos circuitos integrados que conduziriam os anos 
de 1980 e 1990 ao apogeu de uma nova realidade técnica: a 
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do domínio informático, comparado apenas à mecanização da 
produção industrial na primeira metade do século XX. 

A revolução tecnológica capitaneada pela engenharia eletrô-
nica, associada ao modelo conservador de gestão pública que 
Reagan e Thatcher colocaram em prática, levaram ao aspecto 
mais desastroso do cenário político-educacional em que, ainda 
hoje, nos encontramos. Isso se dá porque, de acordo com Se-
vcenko, essa agenda politicamente conservadora, associada à 
ideia de progresso informático e informacional, técnico, midiático 
e instrumental, acabou “forçando a mudança dos discursos de 
oposição”; isto é, mesmo os governos de esquerda ou trabalhis-
tas, na Inglaterra, como os de Tony Blair, acabariam investindo 
todas as suas energias na ideia de que “a nova realidade só 
oferece oportunidades para o trabalho qualificado, portanto, o 
melhor meio de suscitar a promoção social deve ser necessaria-
mente a educação”. A proposta parece bastante justa e nobre, 
isso se a educação não acabasse se confundindo totalmente 
com a via de acesso único ao mercado de trabalho, bem como 
a garantia do desenvolvimentismo científico e tecnológico, que 
vem pautando a sociedade de consumo nas últimas três décadas. 
Desse modo, cria-se um novo quadro social em que, como afirma 
Sevcenko, “a ideia não era mais garantir um bom emprego para 
todos conforme a tradição socialista, mas disseminar o espírito 
da concorrência agressiva por meio de uma nova agenda educa-
cional, de modo que, num mercado cada vez mais concentrado, 
os mais aguerridos, os mais individualistas e os mais expedientes 
prevalecessem, em detrimento dos desfavorecidos em todos os 
quadrantes do planeta”. 

É nesse contexto que a educação superior, bem como a pes-
quisa científica que ela promove e impulsiona, deixa-se assinalar 
pelo princípio da competitividade, da eficiência e, consequen-
temente, da produtividade. Sendo assim, a longa digressão nos 
ajuda a compreendermos como chegamos a esse estado de 
coisas da reflexão teórica na universidade de hoje. Permitimos 
que uma realidade político-mercadológica atingisse o próprio 
cerne do trabalho acadêmico, primeiro nos departamentos mais 
próximos da pesquisa tecnológica e da ciência como meio para 
o desenvolvimento técnico e material da sociedade, para, rapi-
damente, converter-se na ordem do dia de todo conhecimento 
gestado pela universidade, inclusive aquele mais dependente 
do trabalho teórico e do debate epistemológico detido: o das 
ciências humanas. Esse modelo de gestão universitária, orientado 
por índices de desempenho que avaliam o trabalho docente e, 

mais do que isso, racionalizam suas atividades em função da 
capacidade quase mecânica de gerar mais e mais produtos, 
pauta-se num discurso empresarial-administrativo, que submete 
o próprio conhecimento à condição de mercadoria a ser produzida 
e disseminada a partir da própria universidade. Daí Sevcenko 
afirmar que “nas universidades, o que prevalece é o modelo da 
administração eficiente, capaz de gerar seus próprios recursos 
estabelecendo nexos cada vez profundos com o mercado e 
com a corrida tecnológica”. O problema, obviamente, é que, no 
quadro das ciências humanas, reflexão teórica não vende, não 
gera patentes nem lucro, no entanto, ela é condicionada, nos 
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sistemas de avaliação do trabalho nas universidades, pelo mesmo 
diapasão que estabelece a natureza do trabalho nas engenharias 
ou na química, por exemplo.

A realidade fica ainda mais desoladora se considerarmos que 
não se trata apenas de uma ideia de produtividade confinada 
a este ou aquele departamento cujas pesquisas acadêmicas 
implicam, decisivamente, o investimento no conhecimento 
técnico e no interesse prático com fins comerciais, no saber 
fazer que a ciência tecnológica solicita, mas de uma forma de 
pensar a ciência que divisa com o discurso e com a organização 
empresarial que se insinua no interior da universidade, mesmo 

a brasileira, que não depende de recursos externos a ela, nem 
em angariar fundos junto a potenciais investidores, mas que se 
racionalizou burocraticamente como a empresa comercial e que 
organizou seus quadros de trabalho em função de uma lógica 
administrativa que exige, cada vez mais, a concorrência por 
bolsas, recursos e investimentos públicos junto às agências de 
fomento. Com isso, criamos um sistema no qual, como sugere 
Sevcenko, “a eficácia de desempenho é medida em termos de 
sucessos estatísticos, de capitais, produtividade e visibilidade, 
todos conversíveis em valores de marketing para atrair novas 
parcerias, dotações e investimentos”.

Não é contingente que as universidades brasileiras, por 
exemplo, valorizem tanto os rankings internacionais, objetivando 
um lugar neles. E para figurar nesses rankings, é preciso, antes de 
tudo, ampliar substancialmente o número de publicações, ainda 
que não saibamos, com certeza, o impacto qualitativo que essas 
publicações criam sobre o próprio conhecimento. Não penso 
que o reconhecimento internacional não seja importante, ao 
contrário, mas se ele é pautado apenas por uma lógica utilitária 
e imediatista, que descaracteriza as singularidades dos diferentes 
saberes teóricos nas diferentes áreas do conhecimento científico, 
submetendo formas particulares de reflexão a um mesmo e 
imediato projeto desenvolvimentista, produtivesco, baseado em 
resultados cada vez mais rápidos em intervalos de tempo cada 
vez mais curtos, sem distinguir a natureza e a especificidade 
de disciplinas como a filosofia, a teoria literária, a sociologia, 
a ciência política etc. em relação à engenharia mecatrônica, à 
genética, à farmacêutica ou à siderurgia, por exemplo, impondo 
a todas elas o mesmo critério avaliativo de produtividade, então 
já não somos capazes de reconhecer a verdadeira razão do 
conhecimento científico: a compreensão de nós mesmos, de 
nosso lugar no mundo e das próprias demandas da sociedade 
em relação ao desenvolvimento científico e intelectual.

Inevitável, nesse contexto, considerarmos que essa es-
trutura administrativa conduz à reificação do conhecimento, 
convertido agora em mercadoria intelectual com fins funcionais. 
O pensamento, então, é orientado pelas práticas gerenciais 
responsáveis por enquadrar a reflexão teórica nos limites das 
necessidades institucionais, que consistem, basicamente, em 
corresponder aos diferentes indicadores que quantificam a 
participação da comunidade acadêmica brasileira nos resul-
tados globais da pesquisa científica produzida no mundo. A 
divisão social do trabalho, como ideologia motriz da sociedade 
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burguesa, e o neoliberalismo, como forma predatória de reduzir 
tudo à ideologia de mercado e consumo dominantes, afetaram 
até mesmo a lógica do trabalho intelectual e se amalgamaram 
ao pensamento e à reflexão, a ponto de, institucionalmente, 
acabarem por domesticá-los. Nesse caso, talvez fosse hora de 
resgatar, para a teoria e para a ciência, as afirmações de Adorno 
e Horkheimer sobre a filosofia, entendida não como disciplina, 
mas como prática efetiva do pensamento, ao afirmarem que 
“contrariamente a seus administradores, a filosofia representa, 
entre outras coisas, o pensamento, na medida em que este não 
capitula diante da divisão de trabalho dominante e não aceita que 
esta lhe prescreva suas tarefas”. Indo além, seria preciso recu-
perar, da tradição filosófica, a liberdade e a autonomia da razão 
diante do mundo administrado que se tornou a universidade, já 
que “a ordem existente não compele os homens unicamente 
pela força física e pelos interesses materiais, mas pelo poder 
superior da sugestão. A filosofia não é síntese, ciência básica ou 
ciência-cúpula, mas o esforço de resistir à sugestão, a decisão 
resoluta pela liberdade intelectual e real”.13

Diante desse quadro, um dos grandes problemas enfrentados 
pela teoria literária, hoje – a teoria literária que é minha área 
particular de atuação –, é o que podemos chamar de institu-
cionalização do pensamento e da reflexão teórica. Isso quer 
dizer, de forma bastante objetiva, que a teoria da literatura está 
confinada, sobremaneira, à universidade. Não acredito que isso 
seria um problema se a universidade, por sua vez, não tivesse 

subsumido o conhecimento que cria, ou sobre o qual reflete, 
discute, verifica ou questiona, aos valores, princípios, normas 
ou dispositivos reguladores alheios à episteme científica, aos 
problemas de método ou aos próprios saberes que o conheci-
mento mobiliza. Toda reflexão teórica implica, por princípio, o 
lento e detido esforço de confrontar-se com ideias, argumentos, 
postulados, conceitos, estruturas analíticas, modelos interpre-
tativos, buscando apreender o quadro geral a partir do qual o 
objeto do conhecimento teórico emerge, a um só tempo, em sua 
universalidade conceitual e em sua singularidade estética. Isso 
demanda rever ideias, refletir sobre a extensão e o alcance de 
certos conceitos, compreender a fundo determinados métodos 
de análise, criar formas de mediação entre o discurso teórico 
e a prática interpretativa e crítica, que solicitam uma reflexão 
mais cuidadosa, um convívio mais detido e um comprometimento 
maior com o pensamento. Ao submetermos a reflexão teórica ou 
crítica às exigências institucionais de publicação, o que significa 
publicar tantos artigos por triênio em revistas indexadas e, de 
preferência, com qualis A1 ou A2, reduzimos o compromisso da 
teoria com o saber a mero subsídio instrumental de leituras e 
análises em que, não raro, a teoria serve exclusivamente como 
dispositivo pouco refletido acerca de sua própria pertinência em 
relação aos objetos que ela, supostamente, deveria contribuir 
para a leitura. 

Nesse sentido, a teoria da literatura enfrenta o desafio, já de 
saída inglório, de conceber um conhecimento que tenha alcance 
e validade universais sobre um objeto, a literatura, que se recusa, 
sistematicamente, a qualquer síntese universalizante, definição 
genérica ou conceituação absoluta porque, de todos os saberes 
humanos, a literatura (as artes, em geral) é aquele que depende 
não só da história, da cultura, da sociedade, da ideologia e das 
formas de pensamentos predominantes nos contextos específi-
cos em que surge ou para os quais se desloca, mas também da 
própria e ubíqua natureza estética dos discursos que lhe servem 
de expressão. Uma teoria literária digna desse nome, então, 
pressupõe um exercício reflexivo acerca de questões como 
as das circunstâncias históricas, políticas, culturais e sociais, 
as das formas de representação e das estruturas internas do 
discurso literário, as do valor e da natureza da linguagem, bem 
como seu alcance simbólico, as do gosto, as das formas de 
produção e circulação das obras literárias, entre outras. Questões 
dessa amplitude demandam uma reflexão muitas vezes longa 
e acidentada, uma luta permanente com discursos e formas de 

a tEoria litErária E  
a institucionalização 
do pEnsamEnto

lIvRO-caIXa



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

115JULHo•AGoSTo•SETEMBRo 2017

pensamento mais ou menos dominantes que, além do próprio 
conhecimento teórico, envolvem, também, a aproximação atenta 
a uma multiplicidade de objetos literários. Diante desse quadro, o 
tempo é mais do que fundamental – ele é a condição essencial da 
tarefa do pensamento. No entanto, a lógica norte-americana do 
“publique ou pereça” passou a nortear, sem qualquer resistência 
mais explícita, forte ou organizada da parte dos pesquisadores, a 
natureza de nosso trabalho, colocando as ciências humanas num 
impasse de improvável solução: como refletir atentamente sobre 
temas ou autores cujas obras somam uma multiplicidade de lei-
turas e análises históricas precedentes se, em muitos sistemas 
avaliativos, um artigo em periódico indexado conta tantos pontos 
quanto um livro publicado, como é o caso da Planilha de Avaliação 
do Trabalho Docente da UNESP.14 O conhecimento teórico, muito 
mais exigente em termos de reflexão, míngua diante de uma 
realidade que toma a própria reflexão como simples dispositivo 
no trabalho de escrever artigos e publicá-los.

Na verdade, estamos levando tão a sério a ideia de “publicar 
ou perecer” que algumas universidades públicas, como aquela na 
qual trabalho, por exemplo, pressupõem, em seus instrumentos 
de avaliação, a possibilidade do docente-pesquisador ser rebaixa-
do de regime, perdendo o RDIDP (Regime de Dedicação Integral 
à Docência e à Pesquisa), com consequente perda salarial, caso 
não alcance as metas de produção estabelecidas pelos órgãos 
institucionais, que desempenham o papel de gerenciar a fabri-
cação do conhecimento e, ao mesmo tempo, fiscalizar a linha 
de produção.15 Não que os docentes não devam ser avaliados 
pelo trabalho que realizam, nem que a universidade não deva 
ter meios para prestar contas à sociedade, que financia nossas 
atividades, acerca daquilo que estamos de fato fazendo com o 
dinheiro público que essa mesma sociedade investe na univer-
sidade. Ao contrário, é essencial que existam diferentes meios 
e formas de prestação de contas das atividades de docência e 
pesquisa realizadas na academia, mas esses meios de verifica-
ção não podem se converter em instrumentos burocráticos a 
reger, ideologicamente, a natureza da investigação intelectual 
nem mesmo servir como dados únicos e absolutos acerca do 
alcance das ideias e do pensamento gestado pela universidade 
sobre o universo de conhecimentos que já circulam em uma 
determinada área do saber ou em determinados campos do 
saber. Vejamos um exemplo que parece bastante apropriado 
para a presente discussão: apenas entre 2013 e meados de 
2017, segundo o Análise Visual, banco de dados da CAPES em 

que se pode verificar diferentes índices relacionados aos nossos 
programas de pós-graduação, foram defendidas, somente na 
Área de Conhecimento em Letras (os Estudos Literários), um total 
de 11.238 trabalhos, sendo 8.646 dissertações e 2.592 teses. 

d
e acordo com esses números, é inegável que 
estamos diante de uma ampliação significa-
tiva e importante da quantidade de pesquisas 
realizadas na área, no Brasil, em relação aos 
anos de 1990, por exemplo. Indo além, se-
gundo artigo “Research Landscape in Brazil: 
Challenges and Opportunities”, de autoria de 
Osvaldo Oliveira Jr., somente em 2014 foram 

publicados 40.500 artigos, levantamento feito apenas em revis-
tas indexadas pelo Web of Science.16 No entanto, parafraseando 
Caetano Veloso, em “Alegria, Alegria”, caberia nos perguntarmos: 
“mas, afinal, quem lê tantas dissertações, teses e artigos?”. 
Temos os índices quantitativos, mas não dispomos de nenhum 
meio, além de instrumentos como o My Citations, do Google 
Scholar, e outros similares, para verificarmos o quanto determi-
nados trabalhos de pesquisa têm um efetivo alcance sobre outros 
trabalhos da mesma natureza. Podemos, no máximo, saber 
quanto desse conhecimento é referenciado por outros artigos, 
livros, capítulos de livros, dissertações ou teses, mas não temos 
uma forma eficaz para compreendermos, substancialmente, o 
quanto do conhecimento gerado pelas universidades e outras 
instituições de pesquisa verdadeiramente alcança a sociedade, 
atende aos seus interesses ou modifica nossos modos de perce-
bermos a nós mesmos, a própria sociedade, a cultura, a política, 
a economia, a educação e a importância real do trabalho teórico 
e reflexivo. Na verdade, a cada dia mais temos a impressão de 
que o trabalho intelectual não só encontra pouco eco na vida 
social, como os cidadãos parecem colocar, cada vez mais sob 
suspeita, a figura do pensador público. 

Isso se dá, também, porque a visão que a sociedade tem da 
ciência ainda é, justamente, a dos tipos de ciência que se con-
sagraram publicamente, ou seja, aquelas que, de algum modo, 
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dão origem a descobertas, instrumentos ou dispositivos que 
atendem à imagem que o público tem da ciência como técnica 
voltada exclusivamente para o progresso tecnológico e material 
da sociedade, o mesmo progresso que Baudelaire chamara, um 
dia, de “fanal obscuro” da modernidade. Nesse sentido, e diante 
desses números, é preciso dar alguma razão a Lindsay Waters, 
quando ele afirma que “florestas inteiras estão sendo derrubadas 
para agradar aos grandes administradores universitários, que 
acreditam que estão melhorando o perfil de suas instituições 
ao elevar os ‘padrões’ para as promoções e para se conseguir 
estabilidade no emprego [tenure]. E editores inescrupulosos e 
sedentos de dinheiro conspiram nesse jogo de falsas promessas. 
Métodos modernos e altamente sofisticados de contabilidade 
foram utilizados para computar o trabalho da comunidade de 
estudiosos, e está ocorrendo, como consequência, o inesperado 
esvaziamento do trabalho da academia”.17 Novamente, no caso 
da Planilha de Atividades Docentes que avalia o trabalho na uni-
versidade em que ensino, pesquiso e oriento, somos convocados 
até mesmo a captar recursos junto aos órgãos de fomento à 
pesquisa externos à universidade, pois isto é considerado uma 
de nossas atribuições funcionais e algo francamente estimulado 
pela administração. Com isso, parte considerável das tarefas 
desenvolvidas dentro da universidade acaba circunscrita a ritos 
burocráticos típicos de qualquer agência bancária.

A universidade encontra-se presa a um modelo adminis-
trativo que, cada vez mais, acaba por confundi-la, do ponto de 
vista não só da organização interna, mas também dos discursos 
que envolvem a natureza do trabalho de docência e pesquisa, 
com uma racionalidade empresarial que age em função de 
noções como as de eficiência, produtividade, concentração de 
esforços, otimização do tempo e dos recursos, que submetem o 
pensamento e a reflexão teórica às demandas do que podemos 
chamar de empreendedorismo acadêmico. A relevância efetiva 
do trabalho de pesquisa, na universidade, é avaliada por meio 
de índices, números, planilhas para avaliação do trabalho ou 
para medição, com vistas à progressão na carreira, dados esta-
tísticos e critérios de qualidade que se restringem, quase que 
exclusivamente, à capacidade do pesquisador em publicar cada 
vez mais, num espaço de tempo cada vez menor. E nem preciso 
mencionar que essa realidade já atingiu, há anos, o processo 
de orientação, com mestrados e doutorados reduzidos a dois e 
quatro anos de pesquisa, respectivamente, além da ampliação, 
ano a ano, do número de ingressantes nos programas de pós-

-graduação, já que a ideia é justamente a de aumentar cada vez 
mais os quadros, popularizando a ciência e, ao mesmo tempo, 
garantindo também o aumento nos índices e resultados, de 
acordo com as demandas da CAPES, por exemplo. Isso leva, 
consequentemente, não apenas ao sistemático aligeiramento 
da reflexão científica, mas, antes de tudo, a uma sobrecarga 
de orientandos, que não podem receber a atenção detida que o 
trabalho de orientação exige. 

Desse modo, numa dinâmica de escritório contábil, mes-
trandos e doutorandos confundem-se, funcionalmente, com 
contínuos das ideias, amanuenses de uma reflexão que já 
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nasce instrumentalizada pela precedência da produtividade e 
pela urgência dos Relatórios CAPES na linha do horizonte. Com 
isso, mais e mais o elemento mediador do pensamento teórico 
não é o conhecimento científico e suas exigências – de rigor, 
método, percepção teórica, reflexão crítica e analítica, discussão, 
enfrentamento, verificabilidade e alcance das ideias –, mas o cro-
nograma de trabalho e a obrigação de publicar, antes mesmo de 
obter quaisquer resultados concretamente refletidos. Ninguém 
com algum bom senso pode, de fato e em face desse estado 
de coisas, admitir que estamos diante do melhor dos mundos 
possíveis. Antes, a forma açodada como essas pesquisas aca-

bam por se realizar diz muito contra a efetiva qualidade reflexiva, 
analítica, crítica e interpretativa de boa parte delas. Não se pode 
esperar, com efeito, que pesquisas dirigidas unicamente em 
função dos cronogramas e prazos institucionais determinados 
possam implicar em revisões teóricas adequadas, pertinentes 
e sistematicamente realizadas. Além disso, como esperar, ao 
mesmo tempo, originalidade e criatividade de trabalhos que 
são escritos sob a lógica do calendário acadêmico, que ainda 
pressupõe publicar artigos, escrever comunicações e participar 
de eventos, que vão se tornando, ano a ano, uma espécie de 
feira livre dos certificados exigidos para fins de comprovação 
do currículo Lattes para concursos públicos e a obtenção de 
créditos em atividades?

Por isso mesmo, o que há trinta ou quarenta anos poderia 
parecer um truísmo, na realidade administrada da universida-
de contemporânea assume ares de uma epifania incômoda: 
orientandos deveriam ser interlocutores de um conhecimento 
dialeticamente construído a partir do esforço reflexivo conjunto, 
e não secretários da crítica ou estagiários da teoria, com vistas à 
titulação e ao anuário estatístico, que deverá compor o relatório 
de avaliação dos programas de pós-graduação. É inevitável pen-
sar que os caminhos da teoria literária – e do próprio pensamento, 
de modo geral, nas ciências humanas – passam por uma crise 
que, por alto, parece contraditória, pois nunca se publicou tanto 
na área como nos últimos quinze anos. Por outro lado, o debate 
teórico nunca pareceu tão ligeiro, superficial e, em muitos casos, 
obtuso, como no mesmo período. Isso porque, se o quadro geral 
da pesquisa científica acaba implicado por uma racionalização 
administrativa instrumental do trabalho acadêmico, agora fun-
dado em índices e dados ideologicamente determinados pela 
numerificação quantitativa, que garante, entre outras coisas, o 
próprio funcionamento público da pesquisa18, então a natureza do 
pensamento teórico termina mediada por uma lógica utilitarista 
que pressupõe o conhecimento em série, francamente orientado 
pelos interesses avaliativos que se pautam pelo imediatismo 
dos resultados e pela maximização dos esforços reflexivos. Em 
resumo, a única coisa que importa é que se publique e que se 
defenda dentro dos prazos estabelecidos de forma exógena 
aos interesses ou necessidades da própria pesquisa científica. 
Taylor e Fayol ficariam satisfeitos ao reconhecerem suas ideias 
postas em prática pela administração universitária e admitidas, 
sem grandes reservas, por boa parte dos pesquisadores e do-
centes envolvidos neste processo. Inauguramos, dessa forma, o 
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pensamento em série, que produz artigos, dissertações e teses 
com a mesma eficiência com a qual a Toyota produz carros ou 
a Lorenzetti, chuveiros.

Um exemplo que parece importante à discussão: como 
docente credenciado a um programa de pós-graduação, estive 
em bancas (em três anos, algo em torno de quarenta), cujos 
trabalhos de pesquisa versavam, como era de se esperar, sobre 
diferentes objetos. No entanto, algo que sempre me chama a 
atenção é a forma como a literatura vem sendo lida em parte 
dessas pesquisas. São trabalhos cujo horizonte teórico mobiliza 
as reflexões de filósofos como Deleuze e seus rizomas, Derrida e 
a desconstrução, Foucault e os discursos de poder na sociedade 
contemporânea. Não é forçosamente a presença desses filósofos 
ou pensadores, mobilizados teoricamente, que me incomoda, 
mas o fato de que, em geral, as ideias desses autores são 
veiculadas, nas pesquisas, em função de um quase completo 
despedimento da teoria literária, o que significa que Deleuze, 
Derrida ou Foucault têm seus pensamentos instrumentalizados 
na leitura do texto literário sem nunca terem tido a pretensão de 
fazer teoria literária. Isso leva a um segundo dilema reflexivo: as 
ideias e os argumentos desses autores, não raro, são tomados 
diretamente de seus textos, deduzidos de suas obras, sem me-
diações críticas ou, o que é pior, sem uma reflexão que coloque 
em jogo, de modo franco e sistemático, o alcance dessas ideias 
e argumentos na compreensão do fenômeno literário. Cria-se, 
com isso, a noção de que todo pensamento, independentemente 
de suas razões, motivos, objetivos ou princípios, é extensível à 
obra literária e pode ser ajustado ao conhecimento da literatura, 
nem que seja ao custo de uma platitude reflexiva que transfor-
ma o fenômeno literário em justificativa e ilustração de ideias 
esotéricas ao domínio imediato da teoria literária.

O tratamento científico honesto que a reflexão levada a cabo 
por esses filósofos demanda não parece compatível com um 
mestrado ou um doutorado regulado pelo cronograma das agên-
cias de fomento à pesquisa e dos programas de pós-graduação. 
Daí, talvez, os equívocos conceituais, os argumentos obtusos, a 
adesão simplista às posições filosóficas desses autores, a relação 
direta, sem maiores desdobramentos analíticos ou críticos, entre 
um saber com sua epistemologia particular – a filosofia – e uma 
prática discursiva – a literatura, que por si só já é uma interpre-
tação do mundo. Não é ocasional acontecer, então, do objeto 
literário figurar, nessas pesquisas, como elemento ilustrativo das 
ideias filosóficas postas em causa por esses autores. O cenário, 

como não poderia deixar de ser, é o do despedimento da crítica e 
o do fascínio deslumbrado e fácil do discurso filosófico. Problemas 
dessa natureza não derivam, exclusivamente, da pretensão de 
se produzir, no domínio da teoria literária, um conhecimento 
inovador, baseado na busca por uma interdisciplinaridade capaz 
de ampliar os limites metodológicos da teoria literária, nem 
mesmo que sejam o resultado de modismos intelectuais mais 
ou menos inconsequentes ou pouco refletidos. Acredito que se 
trata destes dois fatores, acrescidos, diretamente, pela exigên-
cia de produzir em escala industrial, observando muito mais os 
prazos de pesquisa e as demandas de publicação e resultados 
imediatos do que o próprio alcance e validade teórica das ideias 
postas em circulação.19

o
s mecanismos de gestão e controle da produ-
ção, na universidade, tornaram-se tão efeti-
vos e enraizados na cultura acadêmica que já 
não parece haver saídas ou rotas alternativas 
possíveis que nos permitam contornar essa 
realidade. A dinâmica da linha de montagem 
intelectual aplica-se até mesmo na radical es-
pecialização do conhecimento, fragmentado 

em disciplinas, linhas de pesquisa, autores e temas cada vez mais 
pontuais, colocando de lado a ideia clássica, desde o Iluminis-
mo, da busca pela totalidade extensiva dos saberes, ao menos 
dentro da área de conhecimento em que nos encontramos, pela 
comunicação entre diferentes disciplinas e teorias, pela interde-
pendência entre distintas formas de interpretação do homem, do 
mundo, da vida, da sociedade, da política, da arte e da cultura. 
Como sugere Jean-Claude Guillebaud, em A reinvenção do mun-
do, “tornou-se, sem dúvida, irrealizável aquele velho sonho que 
um dia motivou um Condorcet, um Diderot ou um D’Alembert: 
reunir em suas mãos o essencial da inteligibilidade do mundo, 
juntar os pedaços desse espelho quebrado em que tentamos sem 
cessar o reflexo de nossa humanidade”.20 A ideia de comunidade 
acadêmica parece agora uma nostalgia, a imagem remota de 
um momento em que esta ainda se orientava pela bússola da 
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convivência de diferentes saberes, da participação no mundo da 
vida cotidiana, da circulação dos conhecimentos, da afirmação da 
teoria e da ciência como meios para influir sobre a esfera pública, 
formas de agir sobre as consciências e a sociedade, promessas 
de um pacto social em que o pensamento fosse catalisador das 
mudanças pressentidas e desejadas. Hoje, me parece, a melhor 
forma de pensar a universidade é considerando a afirmação de 
Mencken acerca do casamento, e o quanto ela parece bastante 

1. “De fato, muitas universidades nem mesmo deixam os comitês de promoção e esta-
bilidade examinar os trabalhos escritos de um candidato, quando chega o momento de 
tomar uma decisão, insistindo que eles apenas examinem as cartas sobre seu trabalho” 
(WATERES, 2006, p. 34). 

2. (WATERS, 2006, p. 17).

3. (WATERS, 2006, p. 17-18).

4. (WATERS, 2006, p. 18).

5. (WATERS, 2006, p. 18).

6. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, reimpressão, 2006, p. 199).

7. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, reimpressão, 2006, p. 199).

8. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, reimpressão, 2006, p. 199).

9. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, reimpressão, 2006, p. 199). 

10. Ainda hoje, a melhor discussão sobre o lugar que a sociedade deveria, de fato, ocupar 
em relação ao conhecimento científico, suas práticas, objetivos, alcance e verdades é o 
realizado por Paul Feyerabend em A ciência em uma sociedade livre (2011). Feyerabend 
discute justamente o fato de que a ciência moderna acabou por se legitimar como uma 
voz de autoridade, que deslocou para as margens quaisquer outras formas de explicação 
do mundo, da vida, das coisas e dos fenômenos, de modo a se tornar legisladora e juíza 
de todas as causas públicas, sociais, políticas, estéticas, culturais etc. E isso à revelia 
das sociedades, que não só contribuem com o financiamento do trabalho científico, mas 
que, também, é a primeira vítima dos desmandos que a ciência também é capaz de gerar.

11. No Brasil, como se sabe, as instituições privadas de ensino superior concentram-se, 
basicamente, na formação discente no âmbito dos cursos de graduação, bacharelado 
e licenciatura, sendo raras as que possuem uma estrutura voltada, também, para a 
pesquisa em nível de pós-graduação. Em 2011, por exemplo, o percentual de matrículas 
por curso de pós-graduação era de 16,2% em instituições privadas contra 83,8% em 
universidades públicas. Os dados podem ser mais bem avaliados no artigo “A evolução 
do ensino da pós-graduação senso estrito no Brasil: análise exploratória e proposições 
para pesquisa”, de Claudia Brito Silva Cirani, Milton de Abreu Campanario e Heloisa 
Helena Marques da Silva, publicado na revista Avaliação (Campinas; Sorocaba, SP, v. 
20, n. 1, p. 163-187, mar. 2015).

12. In: O artigo de Nicolau Sevcenko foi publicado no antigo “Caderno Mais”, da Folha 
de São Paulo, em 4 de junho de 2000. Para consulta, ver: http://www1.folha.uol.com.br/
fsp/mais/fs0406200004.htm.

13. (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, reimpressão, 2006, p. 200). 

14. Não é raro, nesse sentido, nos depararmos com recomendações, de diferentes 
colegas e pesquisadores na área de humanas, que implicam organizar os trabalhos de 
pesquisa ao longo do triênio, de modo a publicar diferentes artigos que, depois reunidos, 

notas de rodapé

se transformariam numa publicação em livro, capitalizando, assim, a “produção” e 
justificando o trabalho em função do que seria, na prática, a repetição sistemática das 
mesmas ideias em diferentes suportes e não o trabalho sistemático de reflexão teórica, 
como deveria ser o quadro ideal do pensamento na universidade. O mesmo se daria com 
palestras, conferências e participação em eventos: organizar as comunicações de modo 
a, depois, publicá-las em revistas especializadas e, quem sabe, reunir o resultado dessas 
mesmas publicações em livro depois. E o cenário se repete na recomendação feita a 
mestrandos e doutorandos para que “fatiem” suas dissertações ou teses em diferentes 
artigos e os publiquem, para capitanearem índices de “produtividade” no currículo Lattes 
e ampliarem as chances de aprovação nos concursos públicos que, justamente pela falta 
de dispositivos melhores de avaliação do trabalho e do impacto intelectual das pesquisas 
dos candidatos, se satisfazem por contar quantas publicações eles realizaram entre seu 
período de formação e a data do concurso.

15. Eis o item 6, da Instrução Normativa 01/2007, da CPA, que regula as atividades do-
centes na UNESP: “Para manter-se em RDIDP, o docente deverá ter, no triênio, média igual 
ou superior a 50 pontos. A pontuação considerada ideal deve ser igual ou superior a 70 
pontos. Docentes que tiverem pontuação entre 50 e 69 pontos deverão ter seu processo 
encaminhado à CPA, que analisará a atuação do docente e o alertará sobre a necessidade 
de melhorar seu desempenho em alguma(s) das cinco dimensões consideradas. Os critérios 
não serão aplicados observando tão somente a produção anual, mas sim a média de um 
período de três anos de atividades do docente”. O mesmo se dá com docentes em RTC 
(Regime de Turno Completo), que devem corresponder a, no mínimo, 60% dos pontos 
estabelecidos para o RDIPD. Conf: http://www.ibilce.unesp.br/Home/Administracao456/
DivTecAcademica/instrnormativa01_2007cpa.doc. 

16. The Journal of Physical Chemistry, 120 (10), 2016, p. 5273-5276. DOI: 10.1021/acs.
jpcc.6b01958.

17. (WATERS, 2006, p. 14).

18. É preciso considerar que, de acordo com o sistema vigente de aplicação de recursos 
públicos pelas agências reguladoras, no Brasil, quanto maior os índices de produção e 
publicação do corpo docente e de orientadores ligados aos programas de pós-graduação, 
maior o número, por exemplo, de bolsas de pesquisa alocados nos programas. A divisão 
não é igualitária e determina, de saída, a ideologia da produtividade.

19. Claro que não pretendo, com o exemplo pessoal, justificar todo o trabalho de pesquisa 
realizado na área da teoria literária ou das ciências humanas em geral, mas acredito que 
todo pesquisador, docente e orientador que tenha participado de um número suficiente 
de bancas reconhece que o quadro produtivista, regulado por prazos e normas que 
constrangem cada vez mais o tempo de reflexão, somado aos modismos intelectuais 
que são, quase sempre, inevitáveis no contexto da reflexão crítica, acaba por resultar em 
trabalhos cuja qualidade dos argumentos, das ideias e das próprias análises é sofrível, 
para usar um eufemismo, embora nem sempre possamos dizer isso e quase nunca 
acabemos, de fato, por reprovar um trabalho que não corresponde, adequadamente, ao 
que se espera de uma dissertação ou tese. Assim, contribuímos com o quadro geral e 
ajudamos, com isso, a alimentar a obtusidade que caracteriza o pensamento teórico no 
espaço acadêmico nos dias de hoje.

20. (GUILLEBAUD, 2003, p. 27).
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apropriada para refletirmos sobre nossa realidade objetiva diante 
da natureza intelectual de nosso trabalho: a universidade é uma 
instituição maravilhosa, mas quem quer viver numa instituição? 
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d
urante os acontecimentos recentes na pequena 
cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, 
um dos editores do portal Breitbart – apontado 
como uma das principais fontes de notícias que 
alimentam os “alt-right”, a extrema-direita norte 
americana – acusava a grande mídia de ignorar 
o “outro lado” das manifestações de ódio que 

tomavam as ruas: para ele, um “protesto a favor da liberdade de 
expressão” organizado por “conservadores patrióticos” havia sido 
inesperadamente tomado por uma “onda de bandeiras nazistas”, 
transformando o evento em uma manifestação do “fascismo 
de direita”. Contudo, continua ele, a imprensa havia insistido 
em ignorar o “outro lado” do fascismo, aquele organizado pela 
esquerda, clamando pela “morte aos nazistas” e atacando os 
supremacistas com a palavra de ordem “não há lugar pra vocês 
na América”. O autor conclui afirmando que o governador de-
mocrata do estado da Virginia preferiu usar palavras de ordem 
que ressaltavam o ódio ao movimento “Unir a Direita”, “ao invés 
de chamar ao diálogo, ou mesmo tentar explicar o que seria um 
razoável e fácil argumento contra as bandeiras nazistas e as 
manifestações com tochas em mãos” .1 

O artigo – escrito por Raheem Kassam, um jovem ativista 
da nova direita inglesa –, ao ignorar intencionalmente a des-
proporção entre as manifestações de ódio da extrema direita 
– mobilizadora de problemas históricos dos Estados Unidos 
como o argumento supremacista, o racismo e a evocação de 
símbolos confederados – e a reação supostamente violenta dos 
manifestantes que buscavam negar o discurso de unidade racial 
como uma “manifestação legítima” de liberdade de expressão, 
converte-se em um apelo farsesco à democracia. A tentativa 
de naturalizar a negação do outro como uma forma aceitável 
de discurso político, capaz de ser assimilada em um espaço 
público democrático, ataca a democracia em um de seus pilares 
essenciais: a tolerância compreendida como “reconhecimento 
sem reconciliação”.2 

Com a ideia de “reconciliação” podemos entender os esforços 
em reduzir a diversidade do conflito social à recomposição de 
uma unidade imaginada – racial, étnica, cultural, religiosa etc. O 
nacionalismo tem sido, pelo menos desde o final do século XIX, a 
forma política por excelência de expressão dessas demandas por 
reconciliação como forma de lidar com a crescente complexidade 
das sociedades em processo de democratização. Nos últimos dez 
anos o nacionalismo tem ressurgido com grande força como rea-

RaDIcaIS lIvRES

ção à incapacidade das instituições liberal-democráticas em lidar 
com os desafios colocados pela crise econômica e pela globaliza-
ção: o desemprego e a precarização do trabalho, a insegurança 
social diante de um Estado que reduz sua esfera de intervenção e 
a complexidade social gerada pelos fluxos migratórios são alguns 
dos elementos que alimentam novos apelos por “reconciliação”. 
Porém, tais demandas contemporâneas ultrapassam os limites 
políticos que a democracia liberal estabelece para o conflito 
social; a ideia jurídico-política da “neutralidade do Estado” diante 
da diversidade de identidades sociais é colocada em dúvida na 
proporção em que aumentam a instabilidade econômica e a 
descrença nas instituições representativas. 
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levando a uma “correlação fraca entre qualidade e popularidade 
da informação”.4 Do ponto de vista político, a rapidez na difusão 
da desinformação e a incapacidade da maioria dos usuários das 
redes em distinguir informações confiáveis e fontes seguras tem 
sido um terreno fértil para a germinação de acusações infundadas 
e teorias conspiratórias, como já apontava há aproximadamente 
dez anos um dos criadores da rede mundial de computadores, 
Tim Berners-Lee: “Na internet, o pensamento de culto pode se 
espalhar muito rapidamente e, de repente, um culto que reunia 
12 pessoas com problemas pessoais profundos pode encontrar 
uma fórmula para tornar-se muito confiável. Uma espécie de 
teoria da conspiração pode se espalhar para milhares de pessoas 
e ser profundamente prejudicial”.5 

o
filósofo e politólogo francês Pierre-André Ta-
guieff, estudioso das formas de mobilização 
política do ódio nos séculos XX e XXI, afirma 
que um dos efeitos paradoxais da demanda 
por “transparência” nas democracias é que, à 
medida que a difusão da informação é facilitada, 
ampliam-se as suspeitas e explicações políticas 

conspiratórias; dito de outro modo, a “publicidade” democrática 
não é nunca suficientemente esclarecedora para eliminar toda 
a suspeita de manipulação.6 O autor aponta que alguns dos 
fundamentos da democracia contemporânea – a secularização, 
a relativização dos valores, a dessacralização do poder – pressu-
põem um estado de indeterminação que alimenta, por outro lado, 
o desejo por uma “fonte segura” de certezas: a complexidade 
e quantidade inassimilável de informações levam à busca de 
explicações que reatribuam sentido e coerência ao conflito social. 
Essa ânsia pode levar a respostas simplistas que, no entanto, 
se pretendam capazes de revelar a “dominação oculta” por trás 
da confusão aparente da democracia.

Todas essas questões trazidas pela expansão e difusão da 
informação colocam um novo desafio para pensar a ação política 
no século XXI. A participação e a liberdade de manifestação nas 
democracias liberais são pensadas a partir da existência de um 
espaço público no qual se articulam opinião pública, mobiliza-
ção política e busca de consensos; assim, a vitória eleitoral de 
um projeto político pressupõe a manutenção da existência de 

Como resultado desse processo, cada vez mais formas 
organizadas de ódio e de negação do outro assumem maior 
protagonismo no conflito político e social. Contudo, as expressões 
atuais de manifestação do ódio ultrapassam as mobilizações 
tradicionais de ativismo político: com a ampliação do acesso 
à internet e da capacidade de interação e comunicação por 
meio das redes sociais, o ódio difuso, cujos protagonistas são 
anônimos e de difícil identificação, tem sido um recurso usual 
de manifestação política. Longe de reduzir-se a países nos quais 
o problema do nacionalismo tem formas mais bem definidas, a 
radicalização do espaço público e a reorganização dos discursos 
de ódio tem surtido efeitos políticos evidentes também no Brasil 
e, da mesma forma, a internet tem assumido um papel essencial 
nesse processo.

as rEdEs sociais, o ódio E a dEsinformação
Há pouco mais de dois anos, uma declaração do romancista 

italiano Umberto Eco causou grande repercussão ao afirmar que 
a internet havia munido da possibilidade de expressão “uma 
legião de imbecis”.3 A frase, citada isoladamente, não nos deixa 
compreender a totalidade de seu argumento. Se retomarmos o 
restante do discurso, pronunciado em uma premiação na Univer-
sidade de Turim, veremos que Eco aponta para as transformações 
que promovem a possibilidade de concentração e reunião de 
discursos de desinformação e ódio: antes espalhado e desarticu-
lado, a expressão do ódio encontrou nas redes sociais uma nova 
maneira de reunir promotores e mesmo de articular novas formas 
de organização e mobilização política. Muitos e diversos são os 
papéis que a internet pode assumir para a organização do ódio, 
desde a articulação de redes internacionais para a ação de grupos 
terroristas até a mobilização para manifestações políticas locais, 
como no caso dos acontecimentos recentes em Charlottesville. 

Um dos aspectos catalizadores da expansão e difusão do 
ódio nas redes é a desinformação sistemática promovida na 
internet. A desinformação, ou seja, o processo de divulgação de 
uma informação falsa, com a finalidade de confundir ou induzir 
ao erro, tem sido apontado como um dos problemas centrais 
da ampliação do acesso à internet. Em um artigo publicado na 
revista Nature Human Behavior um grupo de pesquisadores da 
área de redes e informação digital aponta que a expansão da 
desinformação aprofunda-se na medida em que a quantidade 
massiva de informações expande-se, enquanto o tempo de 
atenção disponível para a assimilação da informação, não, 
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competição política e do reconhecimento da legitimidade dessa 
competição. Dito de outro modo, só existe competição demo-
crática na medida em que o reconhecimento do outro como um 
“adversário legítimo” é mantido. Contudo, as novas fórmulas de 
mobilização do ódio não só desafiam o modelo da esfera pública 
liberal-democrática enquanto negam a legitimidade de um ad-
versário – convertido em “inimigo”, aquele que deve ser alijado 
da participação política –, mas principalmente porque partem do 
pressuposto que a verdadeira luta política se dá a partir daquilo 
que está “oculto”. Assim, a manifestação política converte-se 
em uma perseguição constante para desvelar os mecanismos 
do mal na política; quase sempre encarnados em grupos sociais, 
instituições ou movimentos políticos perfeitamente distinguíveis 
(e na maioria das vezes minoritários).

a radicalização da política no brasil:  
o consEnso impossívEl

Muitos têm sido os esforços para entender a história recente 
de expansão da mobilização e radicalização da política no Brasil 
desde os eventos de junho de 2013. As narrativas que buscam 
dar sentido às grandes manifestações populares que ocuparam 
as ruas do país naquele momento são diversas e radicalmente 
distintas: desde explicações que apontam para novas formas 
de mobilização dos movimentos sociais e novas formas de 
contestação até aquelas que explicam os acontecimentos 
como o renascimento de um tipo de mobilização claramente 
antidemocrática. À esquerda e à direita, heróis e vilões são 
apontados: novos movimentos sociais, black blocs, combatentes 
anticorrupção, liberais pela redução do Estado, anticomunistas, 
classe média pacifista, classe média fascista etc. Se é bem 
verdade que, como afirma o cientista político André Singer, o 
“travejamento fundamental da ordem não foi questionado”.7 
para muitos, contudo, 2013 funciona como um novo “momento 
fundacional” da política brasileira: ali é possível encontrar o início 
de narrativas de mobilização ideológica que não cessaram de 
produzir efeitos políticos até hoje. Como aponta ainda Singer, as 
jornadas de Junho são também “Jornadas de Juno”: a imensa 
diversidade de posições e sentidos ideológicos tornam o movi-
mento uma cabeça com mil faces, cada uma delas apontando 
para um sentido diferente e que dão a nova “cara” do espectro 
ideológico da política brasileira.

Algo que podemos apontar nessa barafunda política que 
ocupa a nossa vida pública nos últimos quatro anos é que a 

heterogeneidade de 2013 antecipa em muitos sentidos o colap-
so do modelo de conciliação entre elites políticas que vigorou 
no Brasil nos últimos 20 anos. Quando o então presidente da 
Câmara dos Deputados Eduardo Cunha anunciou a abertura do 
processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, no 
dia 2 de dezembro de 2015, caia o último véu que mascarava a 
ruína do presidencialismo de coalizão no Brasil. Louvado desde 
a década de 90 como um modelo capaz de criar estabilidade 
em um regime com alta fragmentação partidária no Legislativo 
e com um Executivo fortalecido em suas prerrogativas desde a 
Constituição de 88, o presidencialismo de coalizão8 representou, 
do ponto de vista das articulações e composições das elites 
políticas, uma ascendência do Executivo sobre o Legislativo 
através da incorporação de uma ampla composição partidária 
pela distribuição de cargos e funções no Estado, legando ao 
presidente uma base parlamentar sólida e razoavelmente estável. 

a
pós o momento inicial de redemocratização, 
no qual o governo Sarney seria sustentado por 
uma aliança entre PDS (mais tarde PFL) e PMDB, 
num contexto em que o sistema político ainda 
se recompunha com o surgimento de novas 
forças partidárias, o governo subsequente, o 
de Fernando Collor, teria imensa dificuldade em 

compor maiorias parlamentares. O impeachment de Collor em 
1992 – acarretado, entre outros motivos, pela instabilidade da 
relação do executivo e de sua base minoritária com a maioria 
opositora no Congresso – rearticulou os partidos em uma nova 
base para garantir a governabilidade do vice, Itamar Franco: dos 
três grandes partidos de oposição a Collor, PMDB, PSDB e PT, 
apenas o último não compôs a ampla base de apoio do novo 
governo; associaram-se a eles o PFL e o PTB, partidos de direita 
e antigos aliados de Collor, e partidos de esquerda, como o PDT 
e o PSB.9 Em 1994, Fernando Henrique Cardoso – eleito por uma 
aliança entre PSDB, PFL e PTB – recomporia uma ampla coalizão, 
com a agregação de outros partidos, incluindo o PMDB, que 
havia optado por lançar candidatura própria. O presidencialismo 
de coalizão manteve sua trajetória sólida na primeira década dos 
anos 2000, mesmo após um período inicial de incertezas diante 
da eleição de Lula, logo superado pela assimilação de importan-
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tes partidos de direita à base de governo petista. Em todo esse 
período, o parlamento foi marcado pela presença da agenda do 
Executivo, sem desconsiderar, evidentemente, as concessões 
políticas que o presidente deveria fazer às demandas das elites 
políticas – concessões acentuadas quando da ascensão da 
esquerda ao poder, recuando em muitas agendas progressistas 
diante da necessidade de estabilidade com a base amplamente 
conservadora. 

A desagregação da base parlamentar da presidente Dilma 
– já prenunciada pela profunda dificuldade em negociar com o 
Congresso nos primeiros meses do segundo mandato – desafiou 
a trajetória das coalizões partidárias no Brasil. A velocidade com 
que os antigos aliados da administração petista se rearticularam 
em torno de um novo governo – e de um novo projeto político – 
mostrou uma inversão na lógica do presidencialismo de coalizão: 
o governo Temer havia sido resultado não de um Executivo eleito 
que compunha amplas bases parlamentares, mas, ao contrário, 
de uma composição parlamentar que, através do mecanismo do 
impeachment, compôs uma alternativa política à “ingovernabili-
dade” do governo Dilma. A expressão “parlamentarismo de coop-
tação”, que setores da imprensa e analistas políticos passaram 
a utilizar para designar o governo de Michel Temer, ilustra bem 
a virada na compreensão geral sobre a crise no sistema político 
brasileiro. Diante do avanço nas acusações contra o presidente 
e da necessidade de passar no Congresso a agenda econômica, 
resultado da composição do governo com as forças de mercado, 
a instabilidade do governo Temer tornou-o ainda mais refém da 
barganha com o parlamento, ocultando, por trás de uma ampla 
maioria, a manutenção da “ingovernabilidade”. 

Caberia então perguntar qual a relação que pode ser traçada 
entre as “novas” expressões ideológicas da política brasileira 
emergidas das manifestações de 2013 e a crise institucional e 
política escancarada com o impeachment de Dilma Rousseff? 
Gostaríamos aqui de sugerir a hipótese de que a crise e o sub-
sequente impeachment da presidente não foi apenas resultado 
do desgaste do governo com as bases parlamentares, ou da 
possibilidade vislumbrada por setores políticos de recompor 
um governo com a exclusão da esquerda, impondo uma agenda 
neoliberal que havia sido derrotada nas urnas; associados a esses 
dois fatores fundamentais, há também a presença crescente nas 
elites políticas no parlamento de uma agenda que, evidenciada 
com as manifestações de 2013, expõe a radicalização e aprofun-
damento da mobilização política articulada em torno de discursos 

de ódio e exclusão do outro. Essa agenda identificou na esquerda 
no poder um mal contra o qual valores “patrióticos” e “religiosos” 
deveriam se unir; ao mesmo tempo, a ação do governo petista 
foi vinculada a um plano maior, de ares conspiratórios, que daria 
conta da associação entre um projeto revolucionário global e 
o ciclo das esquerdas na América Latina. A radicalização do 
espaço público cria a oportunidade de converter essas novas 
manifestações em forças políticas organizadas, expandindo-se 
eleitoralmente. 

o anticomunismo rEdivivo
Na confusa diversidade de posições manifestadas nas ruas 

em 2013, uma delas destacou-se, ganhando mais força a partir 
das grandes mobilizações pró-impeachment em 2015: o antico-
munismo. Cartazes com os dizeres “não à ditadura comunista no 
Brasil” ou “chega de doutrinação marxista” ilustraram a identifica-
ção entre o governo petista e o avanço do projeto comunista no 
Brasil. De maneira resumida podemos explicar o anticomunismo 
como um discurso que pressupõe que a esquerda, por meio 
da conquista eleitoral do poder, estaria operando lentamente 
um solapamento das instituições e dos valores democráticos 
no país; o projeto ultrapassaria assim a simples busca pelo 
sucesso eleitoral, mas seria sustentado efetivamente por sua 
parte “oculta”, que revelaria uma vinculação internacional entre 
projetos políticos diversos com finalidade revolucionária. 

Uma das principais fontes da retórica anticomunista tem sido 
a vinculação histórica entre o PT e outros partidos e movimentos 
revolucionários de esquerda, através do Foro de São Paulo. Em 
artigo recente para o blog da Veja, o jornalista Felipe Moura 
Brasil sintetiza a perspectiva anticomunista sobre a organização, 
definida por ele como “o maior inimigo do Brasil e do continente 
nas últimas décadas”:10 criado em 1990 por Lula e Fidel Castro, o 
Foro de São Paulo articula projetos políticos em toda a América 
Latina, construindo uma rede de solidariedade entre partidos e 
movimentos de esquerda. Porém, o Foro não reuniria apenas 
partidos políticos: as FARC – movimento revolucionário de guer-
rilha colombiano ligado ao narcotráfico – tiveram participação na 
organização, atestadas por declarações de um de seus líderes à 
Folha de São Paulo, Raul Reyes, e do ex-presidente venezuelano 
Hugo Chávez. A participação de políticos e intelectuais orgânicos 
do PT nos encontros do Foro – como Marco Aurélio Garcia, José 
Dirceu, Valter Pomar, Raul Pont, além do próprio Lula – reforça 
a importância dada ao evento. O artigo da Veja expõe longa-
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mente um conjunto de provas mostrando a conexão entre o PT 
e o Foro de São Paulo, sintetizando, em verdade, os esforços 
que um grupo de jornalistas e ativistas políticos em torno do 
filósofo Olavo de Carvalho realizam desde 2002 no portal Mídia 
Sem Máscara para recolher material mostrando a vinculação 
do projeto de esquerda brasileiro com um movimento maior da 
esquerda revolucionária latino-americana.

o
que seria uma legítima arma de combate político-
-eleitoral – ressaltar a vinculação do PT com 
os partidos e movimentos de esquerda para 
mobilizar o voto conservador – converteu-se 
em uma tentativa de vincular a totalidade das 
ações políticas e administrativas do PT em um 
esforço para aprofundar o “movimento revolu-

cionário” no Brasil. A explicação conspiratória do “comunismo” 
passou a ser mobilizada para explicar todas as alianças políticas, 
as decisões econômicas e as agendas sociais da esquerda: a 
aliança com partidos de direita por meio da divisão de cargos 
no executivo e da corrupção e desvio do recurso público, os 
acordos com o grande empresariado nacional e com os bancos, 
as tentativas – mesmo tímidas – de impor uma agenda vista pela 
esquerda como progressista no campo da moral, a tentativa de 
regular a imprensa, tudo isso seria explicado pelos esforços em 
direção a um grande projeto de cooptação da sociedade civil e 
de aparelhamento do Estado em direção a um projeto político 
revolucionário. Essa lógica não deixa de fora, evidentemente, 
os avanços sociais: políticas de transferência de renda e de 
redução da pobreza não seriam senão formas de converter as 
massas miseráveis em um exército disponível para o projeto 
político da esquerda.

A retórica anticomunista tem uma longa história no Brasil. 
Seu uso tem sido instrumento para organizar forças políticas 
desde os anos 20. O célebre “plano Cohen” – uma suposta 
conspiração comunista forjada entre os integralistas, segundo 
testemunho de seu maior líder, Plinio Salgado – foi usado pelo 
general Góes Monteiro como instrumento para justificar a 
suspensão do regime constitucional durante o Estado Novo.11 
Durante a República de 46 a 64, a retórica anticomunista ganharia 
grande influência na opinião pública com o surgimento da UDN; 

a expressão “udenismo” passou desde então a manifestar um 
moralismo de classe média contra a mobilização populista das 
massas, o comunismo e a corrupção promovida pelo Estado 
varguista. Como mostrou o cientista político Jorge Chaloub,12 o 
udenismo tem uma longa permanência no debate político brasi-
leiro, presente em discursos que apontam os vícios inerentes ao 
modelo varguista de Estado e as virtudes de uma sociedade civil 
que busca organizar-se de maneira independente. As manifes-
tações contra a corrupção no governo Dilma demonstram uma 
notável presença de elementos “udenistas”: a forte mobilização 
das classes médias, a identificação entre o tamanho do Estado e 
a corrupção, a tentativa de distinguir a mobilização da sociedade 
civil independente e democrática e as massas manipuladas pelos 
partidos e movimentos sociais irrigados com as benesses do 
Estado. A crença em uma cruzada contra a corrupção e contra 
a esquerda associou-se nas manifestações de 2015 para atribuir 
uma nova identidade ao problema do Estado brasileiro: os últimos 
13 anos de governo petista não haviam apenas mantido o modelo 
corrupto, ineficiente e populista de Estado erigido na Era Vargas; 
agora ele também serviria ao projeto revolucionário da esquerda 
em direção ao solapamento dos valores e da liberdade política.

O argumento anticomunista está sustentado, sobretudo, 
em um recurso retórico de pouca capacidade analítica, mas 
de grande força persuasiva: o movimento em direção a um 
suposto processo revolucionário explicaria, então, qualquer tipo 
de ambiguidade real entre a ideologia política da esquerda e as 
concessões oferecidas à “direita” – os bancos, o empresariado, 
os partidos conservadores – durante o período de governo; a 
evidente coerência entre determinados movimentos e projetos 
políticos da esquerda com a agenda “comunista” reforça o 
argumento, totalizando alguns elementos e produzindo uma 
explicação global e verossímil do fenômeno político. Ao fim, a 
própria oposição ao governo petista seria, em verdade, apenas 
um factoide criado para dar aparências de democracia ao 
processo de busca de hegemonia, na medida em que o próprio 
PSDB – de origem social-democrata – seria uma vertente do 
“socialismo Fabiano”.13 Todo esse processo aponta para o que 
Taguieff indicava como as duas etapas fundamentais do extre-
mismo: simplificar e denunciar.14 

As redes sociais têm sido protagonistas na mobilização da 
sociedade civil em torno de discursos do tipo que acabamos de 
descrever; uma rápida busca pela internet nos revela um sem-nú-
mero de sites, blogs, grupos em redes sociais e diversas formas 
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distintas de divulgação e compartilhamento de informações que 
associam a esquerda brasileira ao compromisso revolucionário do 
comunismo. É bem verdade que o tamanho real da capacidade 
de mobilização política das redes sociais e a sua conversão em 
ganho eleitoral efetivo ainda é dificilmente mensurável; porém, 
não é desprezível ressaltar que o uso do anticomunismo nas 
redes tem tido claramente a função de definir contornos claros 
de um “inimigo” e designar as “razões” pelas quais as forças de 
oposição ao “projeto hegemônico do comunismo” – ligadas à 
“nação”, aos “valores tradicionais”, à “liberdade” etc – precisam 
se articular politicamente. Longe de buscarmos aprofundar a sim-
plificação radical e os aspectos conspiratórios do argumento de 
“redução ao comunismo” gostaríamos de ressaltar os uso político 
do “inimigo eleito” e o direcionamento eleitoral do ódio. Porém, 
antes de retomarmos esse tema, um outro ponto essencial da 
radicalização no cenário brasileiro precisa ser traçado.

cristo contra a bEsta rEvolucionária
Em um vídeo datado de julho de 2016, facilmente encontrável 

no Youtube sob o título “A luta contra o comunismo – Marco 
Feliciano”15 , o deputado federal Pastor Marco Feliciano descreve 
sua compreensão do contexto político nacional desde as manifes-
tações de 2013. Para ele, uma “história da mudança ideológica 
no Brasil” precisa recuar três meses antes das manifestações 
de junho, para um episódio ocorrido na Comissão de Direitos 
Humanos na Câmara dos Deputados, quando o PSC (Partido 
Social Cristão) passa a ocupar a presidência daquela Comissão. 
Para o deputado, a vitória dos conservadores naquele momento 
representou a primeira derrota do “posicionamento comunista 
ideológico do PT”: esse caso teria demonstrado que era possível 
enfrentar sem medo a esquerda, argumento ilustrado com um 
versículo bíblico que diz “resisti ao diabo, e ele fugirá de vós”. 
A ascensão do deputado Marco Feliciano – reeleito em 2014 
como o terceiro deputado federal mais votado de São Paulo, com 
aproximadamente 400 mil votos, quase o dobro de votos que 
havia obtido na eleição anterior, 211 mil – é testemunho do no-
tável crescimento do voto evangélico no Brasil: entre as eleições 
de 2010 e 2014 a bancada evangélica na Câmara saltou de 70 
para 80 deputados,16 além do crescimento no total de votos de 
alguns de seus representantes mais importantes. Contudo, o que 
pretendemos ressaltar aqui é menos o movimento e o desempe-
nho parlamentar da bancada, e sim a clara redução da disputa 
política ao esforço de denunciar o “inimigo” nos discursos e na 

atuação política de alguns de seus integrantes mais influentes.
A politização de questões de moral e de costumes não deve-

ria espantar, especialmente na medida em que a relação entre 
o eleitorado evangélico e a composição de uma bancada vista 
como responsável pela defesa de seus interesses se aprofunda; 
porém, a construção de um voto de identidade evangélica em 
contraste com o voto da esquerda tem transformado a agenda 
religiosa numa forma de construir uma polaridade extrema na 
esfera pública; dito de outro modo, apontar a esquerda como 
um inimigo que necessariamente precisa ser alijado da dispu-
ta legítima serve para subsumir diversas questões políticas 
relevantes – de ordem econômica, institucional e social – a 
uma dicotomia fundamental: aquela que opõe o “crente” ao 
“comunista”, ou seja, o amigo ao inimigo. Assim, a possibilidade 
de disputa política, negociação e busca de consensos fica pre-
judicada por uma barganha fundamental: conquistar o apoio do 
voto evangélico pressupõe, em primeiro lugar, não pautar uma 
agenda considerada “progressista” e, em segundo lugar, alijar o 
máximo possível estratos da representação identificados com 
a esquerda do processo político legítimo.

U
ma das vozes mais militantes na construção des-
sa polaridade entre evangélicos e esquerda é o 
pastor Silas Malafaia. Um estudo da empresa 
de big data Stilingue, publicado no início do ano, 
aponta Malafaia como o quarto maior influen-
ciador político do Twitter no Brasil.17 A pesquisa 
opera a seleção de palavras-chave relacionadas 

com política para mapear a repercussão dos perfis de pessoas 
públicas. Longe de mensurar o tamanho real da influência política 
do pastor, a pesquisa, contudo, revela claramente a atuação 
política do líder religioso, um esforço evidente de influenciar o 
seu público nas pautas nacionais. A atuação do pastor Malafaia 
para direcionar o voto evangélico contra a esquerda tem sido 
constante, tendo se destacado em 2010 e 2014 pelo apoio ao 
PSDB contra a presidente Dilma Rousseff e, mais recentemente, 
pela campanha ostensiva contra o candidato do PSOL, Marcelo 
Freixo, à Prefeitura do Rio de Janeiro. O argumento, em todos 
os casos, abre mão de uma discussão sobre agenda política ou 
sobre um projeto nacional e parte diretamente para a evocação 
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da necessidade de combater a crescente expansão do mal – 
encarnado na esquerda – na vida social brasileira. Malafaia 
contrasta aqueles que “seguem Cristo” e aqueles que “seguem 
Marx”, enquanto os primeiros estão em acordo com os “valo-
res fundamentais da civilização judaico-cristã”, na defesa dos 
direitos humanos, da justiça, da família e da proteção à vida, os 
segundos “veneram Fidel Castro e Che Guevara”, assassinos 
“cuja ideologia, a mais perversa na humanidade, está falida em 
todo mundo”.18 

mas E a luta dE classEs? os usos do ódio da EsQuErda
A retórica radicalizante de personalidades como Malafaia 

pretende ocultar a construção do ódio como forma de mobiliza-
ção política através do apelo à defesa dos valores tradicionais 
contra a expansão da ameaça revolucionária, gestada não só 
nas instituições políticas, mas principalmente através de um 
amplo processo de doutrinação nas escolas e universidades e 
da mobilização política de partidos e setores da sociedade civil 
vinculados ao projeto da esquerda. É evidente que não faltam 
exemplos de discursos de ódio por parte da esquerda: a própria 
ideia de luta de classes pressupõe a identificação de um inimi-
go cuja eliminação é condição para a emancipação da classe 
protagonista do processo histórico, o proletariado. A esquerda 
historicamente tem apelado a reduções e simplificações radicais 
do conflito social e dos processos econômicos para mobilizar suas 
bases. O uso sem critério e intencionalmente pouco definido de 
palavras como “elites”, “conservadores”, “burguesia” e “fascis-
mo”, na busca do efeito político sobre os militantes e demais 
ouvidos simpáticos à agenda de esquerda alimenta em grande 
medida o espírito simplificador do extremismo conspiratório 
do qual a própria esquerda é hoje vítima. O ex-presidente Lula 
se notabilizou por uma retórica inflamada contra as elites que 
“governam o Brasil há 500 anos”,19 produzindo não só o efeito 
de homogeneizar toda a história política que o antecedeu, res-
saltando seu papel messiânico, mas especialmente ocultando 
que a governabilidade da administração petista dependeu em 
grande parte de uma conciliação com setores importantes das 
elites políticas e econômicas tradicionais. Mais recentemente, 
a vulgarização de um vocabulário relacionado aos movimentos 
identitários e de minorias tem contribuído para fortalecer a busca 
por uma “identidade conservadora” contrastante. Da mesma 
forma, não faltam testemunhos pontuais de “doutrinação” da 
esquerda em escolas e universidades; um breve período de con-
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vivência em cursos de humanidades em universidades públicas 
revela a evidência incontornável de que um local pensado para 
estimular a liberdade de reflexão não costuma ser exatamente 
um espaço onde a diversidade ideológica é bem recebida.

Contudo, o discurso “antiesquerdista” superdimensiona a 
capacidade de mobilização da retórica radical da esquerda e, 
principalmente, sua conversão em capital eleitoral efetivo, o 
que remete novamente ao problema da desproporção entre 
a presença de discursos ideológicos nos espaços públicos e a 
ação política real. Na realidade, a reduzida representatividade da 
esquerda sempre inviabilizou o avanço de projetos que despertam 
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inevitáveis contradições emergentes das alianças com forças 
conservadoras para a manutenção da governabilidade, a sena-
dora sinaliza e dá o tom do que deve ser o discurso do partido 
daqui em diante, apostando na polarização e na radicalização 
para buscar mobilizar novamente o eleitorado de esquerda e 
capitalizar eleitoralmente o discurso de ódio a um adversário 
genérico designado pela expressão “direita”.

Contudo, a grande novidade política que o discurso de ódio 
gerou nos últimos anos no Brasil é a impressionante ascensão do 
deputado federal Jair Bolsonaro. Dono de uma retórica popular 
e agressiva, identificando inimigos claros – a esquerda, o comu-
nismo, a “ideologia de gênero”, o bolivarianismo – o deputado 
saltou de 120 mil votos em 2010 para impressionantes 464 mil 
votos em 2014, tornando-se o deputado federal mais votado 
no Rio de Janeiro. Bolsonaro reúne várias das características 
que identificam historicamente o discurso da extrema-direita 
no mundo: nacionalismo extremado, mobilização da violência 
como forma de resolução de conflitos sociais, defesa de valores 
tradicionais e antiesquerdismo radical. Recentemente, buscando 
conectar-se com o eleitorado evangélico, Bolsonaro trocou o PP 
pelo PSC e foi batizado nas águas do Rio Jordão em Israel pelo 
presidente do partido, Pastor Everaldo. A personalidade política 
de Bolsonaro, ocupando um espaço vazio na cena política nacio-
nal desde a morte do ex-deputado Enéas Carneiro, tem apontado 
para um potencial crescimento eleitoral: na última pesquisa do 
Datafolha Bolsonaro aparece como o segundo candidato com 
maior intenção de votos (16%), atrás apenas do ex-presidente 
Lula (30%).22 Nas diversas simulações de possibilidades eleitorais 
feitas pela pesquisa (sem Lula, sem envolvidos na Lava-Jato, 
com Dória etc.) o deputado permanece em segundo na maioria 
delas. A grande fragmentação eleitoral que 2018 permite antever 
favorece sobremaneira a candidatura de Bolsonaro, dada a au-
sência de um outro candidato que polarize com ele um discurso 
semelhante, aumentando a chance de vermos o deputado num 
eventual segundo turno. 

Longe de esgotarmos as possibilidades eleitorais do ódio, 
convém por fim nos perguntarmos sobre que tipo de democracia 
pode ser representada num cenário político como o que acaba-
mos de esboçar. Se o povo e os trabalhadores estão cooptados 
pela esquerda, como pressupõe o discurso “anticomunista”, 
quem é o principal ator de massa nessa democracia? Se todas as 
tentativas de reconhecimento de minorias ou de uma educação 
para a pluralidade de identidades no mundo contemporâneo 

a preocupação dos conservadores; mesmo nos 13 anos em que 
a esquerda esteve no poder com o PT, a timidez do governo 
em avançar com pautas dessa natureza revelava o esforço em 
manter apaziguada a base partidária que sustentava a coalizão 
petista. Um exemplo importante – por simbolizar o princípio 
desgaste entre o governo Dilma e sua base no Congresso – foi 
a derrota na Câmara do decreto do executivo que regulamentava 
os conselhos populares, vistos por seus adversários como uma 
forma de institucionalizar formas de participação “bolivarianas” 
aparelhadas pela esquerda.20 

podE o ódio sEr rEprEsEntado? 
A falsa impressão – acentuada com as redes sociais – de que 

a luta ideológica acontece em igualdade de condições e que re-
percute em igual medida para públicos com capacidade de influ-
ência política proporcional mascara, em verdade, uma estratégia 
política: aumentar o tamanho, a importância e a força do inimigo 
reforça a capacidade de organizar o ódio – e, por conseguinte, 
o medo – em torno de um projeto político distinto. Em todos os 
casos, o discurso do ódio é a aposta para converter a crise em 
capital político: manter a narrativa da ameaça que o adversário 
oferece aos “valores fundamentais” da sociedade fortalece o 
apelo a uma alternativa “salvacionista” que poderia reduzir o 
conflito político e reestabelecer uma “harmonia” pregressa. 

t
estemunhos notáveis podem ser encontrados tanto 
à esquerda quanto à direita. Desde que assumiu a 
presidência do PT em junho, a senadora Gleisi Hoff-
mann tem apostado na radicalização do discurso do 
partido, fortalecendo a ideia salvacionista de que um 
retorno do PT e de Lula ao poder em 2018 seria a 
única alternativa à inevitável catástrofe que a direita 

impinge à democracia brasileira desde o impeachment. Nas 
palavras da senadora, repensar o projeto de esquerda no Brasil 
seria, inevitavelmente, entregar-se ao jogo político da direita: 
“Não somos organização religiosa, não fazemos profissão de 
culpa, tampouco nos açoitamos. Não vamos ficar enumerando 
os erros que achamos para que a burguesia e a direita explorem 
nossa imagem”.21 Ao recusar-se a refletir criticamente sobre 
o percurso da esquerda no poder nos últimos 13 anos e as 
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ofende aos valores tradicionais, como o discurso religioso afirma, 
que tipo de liberdade individual permanece viva e quais as ga-
rantias para a preservação da laicidade do Estado? Se a “direita” 
se confunde com boa parte das tradicionais elites políticas e do 
grande empresariado nacional, quais serão as forças econômicas 
e que tipo de coalizão partidária poderá sustentar um eventual 
retorno da esquerda? E por fim, se a salvação da crise política 
encarna-se em uma figura messiânica, portadora de soluções 
providenciais, cuja identidade não é construída pela disputa de 
projetos políticos em um espaço democrático, mas contra a 
imagem difusa e genérica do “inimigo”, que tipo de concorrência 
política democrática teremos? Essas são algumas das perguntas 
que precisam ser respondidas se acreditarmos que a alternativa 
à crise política é a construção de novos consensos democráticos, 
e não a guerra civil. 

O autor é professor de Teoria Política na Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ)
phpcassimiro@gmail.com
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O Brasil é uma federação simétrica e esta característica de organização leva à 
centralização de seu federalismo e estabelece uma distância do projeto constituinte 
de 1987/1988. Alguns pontos podem ser levantados sobre essa afirmação: (i) o 
que foi pretendido durante a Constituinte em relação ao federalismo? (ii) é o Brasil 
uma federação centralizada, apesar de sua configuração complexa de distribuição 
de competências presentes na Constituição? (iii) o Estado federal brasileiro poderia 
ser assimétrico? (iv) qual a relação entre assimetria e descentralização?

Este artigo tem a pretensão de explorar tais pontos, com base em uma hipótese: 
o Estado federal brasileiro poderia ser mais descentralizado, com reforço maior em 
autonomia e participação dos Estados, caso adotasse uma configuração assimétrica 
de federação. Dessa forma, será proposta uma reflexão sobre a federação brasileira 
com base na redistribuição de poderes entre os entes federativos, de modo que nem 
todos eles sejam iguais perante a federação, de modo a acompanhar a assimetria 
evidente e de grande intensidade do federalismo brasileiro. 

Como questão introdutória neste trabalho, é condição essencial a diferenciação 
entre federalismo e Estado federal, abandonando-se a concepção formalista. O 
federalismo é conceito sociopolítico, que não está contido (ainda que tenha corre-
lação) no de Estado federal. Assim, pode haver federalismo independentemente de 
uma prescrição na Constituição de um Estado. O federalismo carrega valores tais 
como a mútua confiança, reciprocidade e heterogeneidade. Por sua vez, o Estado 
federal é determinado pela Constituição, nominalmente ou não, que estabelece um 
sistema de distribuição de poderes entre as unidades federativas, central e locais, 
e de representatividade nas decisões tomadas pelo poder soberano. 
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Não se pode dizer assim que em todo Estado federal está 
presente o federalismo ou que não há federalismo em Estados 
que não sejam federais. Além disso também é importante obser-
var que o federalismo é variável por cada história constitucional. 
Deste modo, ainda que tenham semelhanças, o federalismo 
brasileiro, desenvolvido nas condições ímpares da história política 
do Brasil, é único e tem uma lógica própria de funcionamento. 
Como experiência, o federalismo também não é polissêmico, 
o que torna fundamental o estudo comparado com outras 
formas de federalismo para a identificação de certos padrões, 
até mesmo porque é notável a influência de alguns sistemas 
federais em outros. 

o fEdEralismo na constituintE dE 1987/1988: o ansEio pEla 
dEscEntralização

O cenário político na segunda metade da década de 1980 
convergia para grande rejeição à estrutura centralista e autoritária 
do regime militar. Era de tom uníssono a opção por uma estru-
tura de Estado mais descentralizada e aproximada do sentido 
de federalismo que permeava os Constituintes e acadêmicos 
daquele momento. 

Era notável o anseio pela descentralização da federação bra-
sileira nos discursos. Para tanto, é possível ser demonstrado nos 
debates e nas audiências públicas realizados nas três subcomis-
sões temáticas da principal comissão responsável pelos assuntos 
federativos: a Comissão de Organização do Estado. Suas três 
subcomissões eram: a) Subcomissão da União, Distrito Federal 
e Territórios; b) Subcomissão dos Estados; c) Subcomissão dos 
Municípios e Regiões. 

Em diversos momentos, o Relator da Comissão de Organiza-
ção do Estado, José Richa (PMDB-PR) se posicionou favoravel-
mente à descentralização do Estado federal brasileiro, de modo 
a tornar a prática do federalismo menos concentrada e mais 
focalizada na autonomia dos Estados. Menciona ele: “Todos nós, 
já pude aferir – e, por isso, em algumas questões já me antecipei 
na análise do mérito, porque sinto que há unanimidade –, somos 
a favor da descentralização” (BRASIL, 1988, p. 26). 

Em relação à repartição de competências, Richa se mostra 
favorável a um modelo no qual a enumeração de competências 
dos Estados e Municípios fossem eliminadas, de modo a ficarem 
com as competências subsidiárias enquanto somente a União 
teria a fixação pela Constituição, tal qual o sistema estaduniden-
se. Discursa nesse sentido Richa:

Se queremos, efetivamente, que Estados e Municípios, para poder 

haver um maior equilíbrio político na nossa Federação, sejam mais 

independentes, mais autônomos, quanto menos nos referirmos a 

isto na Constituição, melhor. Basta definirmos as competências 

exclusivas da União, porque o que não estiver nelas contido fica 

subentendido que Estados e Municípios podem fazê-lo. Estou 

procurando, dentro desse espírito, que colhi nas discussões das 

Subcomissões, evidenciar o desejo de que haja a descentralização, 

eliminando, assim, vários artigos. (BRASIL, 1988, p. 26). 

Foi o mesmo sentido defendido nessa Comissão por Roberto 
Rollemberg (PMDB-SP), para quem havia uma relação entre 
federalismo e democracia e, necessariamente, entre centralismo 
e autoritarismo:

Estou convencido de que o fato de tudo estar nas mãos da União 

é resultado de um autoritarismo que se foi centralizando cada vez 

mais. Está na hora de descentralizarmos, de democratizarmos. Em 

matéria de riqueza nacional, um bem do povo, as decisões têm que 

ser tomadas por todas as representações populares e não só pela 

União. (BRASIL, 1988, p. 41)

O Relator da Subcomissão da União, Distrito Federal e Terri-
tórios, Sigmaringa Seixas (PMDB-DF), pretendeu estabelecer em 
seu Anteprojeto uma estrutura descentralizada de Estado federal: 
“Procuro criar um modelo descentralizado, que se contrapõe ao 
atual, centralizado, com uma gama incalculável de competências 
da União, sendo reservada aos Estados apenas uma competência 
supletiva e aos Municípios, uma competência residual”. (BRA-
SIL, 1998, p. 84). A proposta de Seixas buscava implementar 
gradativamente a descentralização na federação brasileira com 
um modelo de repartição de competências que estabelecesse 
algumas como comuns e concorrentes entre União e Estados. 

Na Subcomissão dos Estados houve a defesa da descentra-
lização pelos Constituintes, com ênfase em seu Relator, Siqueira 
Campos (PDC-GO), e nomes como Valmir Campelo (PFL-DF), Nabor 
Junior (PMDB-AC), Davi Alves (PDS-MA), Hilário Braun (PMDB-RS) 
e Paulo Roberto (PMDB-PA). Esta foi a Comissão na qual o anseio 
pela descentralização do Estado brasileiro esteve mais presente, 
seja pela concessão de maior autonomia aos Estados, seja pelo 
desmembramento de Estados atuais alguns novos Estados. 

As palavras do Relator Siqueira Campos sintetizam bem as 
pretensões políticas desta Subcomissão: “espero que esta Sub-
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comissão possa dar uma contribuição para resolver esse estado 
de coisas até aqui imperante. E que ao final dos nossos trabalhos 
possamos mostrar que a tônica hoje é a descentralização, é a 
modernização, é a democratização deste País” (BRASIL, 1988, 
p. 135). 

A descentralização do Estado federal brasileiro também foi 
assunto presente na Subcomissão dos Municípios e Regiões. 
Além de seu Relator, Aloysio Chaves (PFL-BA), o movimento foi 
fortemente defendido por Waldeck Ornelas (PFL-BA), Raul Ferraz 
(PMDB-BA) e Vivaldo Barbosa (PDT-RJ). 

Barbosa assim discursou contra o centrismo, por entendê-lo 
como um déficit democrático: “Evidentemente, o movimento pela 
descentralização corresponde a um ideal democrático. Temos 
o senso comum de indicar que a descentralização, a autonomia 
administrativa, quanto mais elevada, quanto mais ampla, cola-
bora para a construção da democracia” (BRASIL, 1988, p. 171). 

Percebe-se, pela leitura dos diários destas três Subcomissões 
e da Comissão de Organização do Estado, que havia evidente 
uma dupla coalização entre os Constituintes a favor da descen-
tralização: partidária e geopolítica. 

A partidária fica clara na composição das Subcomissões, 
compostas em grande maioria por integrantes do PMDB e do 
PFL. Além disso, partidos menores e de espectro político diverso, 
como o PDT, também se posicionaram a favor de um Estado 
federal brasileiro mais descentralizado do que o existente à 
época do regime militar. 

A geopolítica está no apoio dado por representantes de 
diversos Estados. Era uníssono entre Constituintes das diversas 
unidades da federação que a descentralização era necessária. 
Deste modo, é possível observar a defesa por representantes 
tanto de Estados mais ricos e populosos à época, como São 
Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, quanto de Estados mais 
necessitados como Acre e Maranhão. Assim, a descentralização 
pareceria benéfica aos mais variados Estados, não obstante sua 
colocação socioeconômica no cenário federativo brasileiro. 

Além de ser praticamente consenso entre os políticos, a des-
centralização se coaduna ao princípio federativo, de diferentes 
formas, como explicaram na Constituinte as autoridades acadê-
micas convidadas a expor ou que foram de certa forma citadas. 

Os escritos sobre federalismo e federação de Raul Machado 
Horta tiveram bastante repercussão sobre a ideia defendida na 
Constituinte. O professor da UFMG foi integrante da Comissão 
Afonso Arinos e defendeu nela e em diversos artigos o federa-

lismo de equilíbrio por meio da moderna técnica de repartição 
de competências, o estabelecimento de competências comuns 
e concorrentes. 

S
egundo Horta, o federalismo de equilíbrio tinha 
relação com o federalismo de cooperação, 
buscado anteriormente no Brasil, perfazendo a 
equidistância entre o federalismo centrípeto e o 
federalismo centrífugo. É o “equilíbrio entre as 

forças contraditórias da unidade e da diversidade, do localismo 
e do centralismo, concebendo o federalismo de cooperação, o 
federalismo de equilíbrio entre a União soberana e os Estados 
membros autônomos” (HORTA, 1985, p. 7). Assim, a “tônica no 
equilíbrio conduzirá a um razoável campo para o desenvolvimento 
das relações de cooperação, sem prejuízo do primado da União 
federal nas questões de suas competências de Estado soberano” 
(HORTA, 1985, p. 7). 

Horta (1985, p.15) entende ser a repartição de competências 
a questão fundamental do federalismo. Deste modo, a descentra-
lização no Brasil deveria necessariamente envolver uma moderna 
técnica de repartição de competências, inspiradas no federalismo 
alemão, na qual, além da enumeração de poderes para União, 
há a instituição de competências comuns e concorrentes, no 
campo material e legislativo. 

Apesar da Constituição ter adotado a técnica moderna de 
repartição de competências, posteriormente Horta reconhece 
o caráter centralizador do resultado no texto, uma vez que foi 
atribuído à União um grande número de competências exclusivas 
e privativas, de modo enumerado:

É amplíssima a competência geral da União, particularmente nos 

vinte e cinco incisos do art. 21, demonstrando este longo des-

dobramento a múltipla dimensão dos poderes federais-nacionais 

do Governo Federal e a diversidade da matéria que depende do 

impulso e da atividade da Federação, titular do ordenamento central 

(HORTA, 1991, p. 259) [...] E igualmente extensa a competência 

legislativa da União, que forma o segundo plano de repartição de 

competências, percorrendo os vinte e nove incisos do artigo 22. 

(HORTA, 1991, p. 262). 

É possível perceber o entendimento de que federalismo se 
coaduna com a descentralização também nos discursos dos 
convidados a falar na Subcomissão dos Estados, a mais incisiva 
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na política de concessão de maior autonomia no sistema político 
para os Estados. Os convidados foram Osny Duarte Pereira, Rosah 
Russomano, José Alfredo de Oliveira Baracho e Paulo Brossard. 

Para Pereira, houve um erro em 1889, ao tentarem os insti-
tuidores da República implantarem um modelo estruturalmente 
copiado dos Estados Unidos. Havia assim, “uma preocupação 
pouco criativa de imitar a confederação norte-americana, na 
prática sempre foi insignificante o caminho para uma descen-
tralização”. (BRASIL, 1988, p. 52). Deste modo, a solução ideal 
“se iniciaria por uma redivisão territorial do País em que este 
desequilíbrio populacional e de distribuição do território nacional 
não pesasse de maneira tão onerosa e injusta sobre os Estados 
mais pobres da Federação” (BRASIL, 1988, p. 52). 

Entre as principais sugestões de descentralização de Pereira 
estava o planejamento de políticas públicas compartilhado com 
os Estados, não devendo ficar à mercê dos tecnocratas da 
União. Para ele “o planejamento e desenvolvimento nacional 
é obra nacional. Ele deve ser feito por uma corporação da 
qual participem e estejam igualmente representados todos os 
segmentos da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988, p. 52). O 
planejamento até a Constituinte era realizado pela União, como 
Estado desenvolvimentista, com objetivo de destinar recursos 
para as Regiões Norte e Nordeste, mas o dinheiro acabava não 
chegando ao destinatário final, o cidadão. 

Pereira também defendeu a repartição de competências mais 
propícia a reforçar a autonomia dos Estados, com a destinação 
de certas matérias para estes entes federativos. O objetivo é 
que determinadas leis não podem ter exigível aplicabilidade em 
todo território nacional em razão das diferenças estruturais de 
cada região. Pereira exemplifica: “é um absurdo que se faça um 
Código de Processo Penal para todo o País, quando as peculiari-
dades da Amazônia e as circunstâncias especiais do interior de 
muitos Estados estão de tal forma em conflito que as disposições 
processuais não podem ser cumpridas” (BRASIL, 1988, p. 52). 

Rosah Russomano, crítica ao centrismo da Constituição de 
1967, defende que a centralização descaracteriza o federalismo. 
Inspirada pelas ideias de Burdeau, entende que o Estado federal 
tem uma faceta unitária e uma federativa. Enquanto a unitária 
está no âmbito de unidade e coerência que uma federação deve 
ter, a federativa é relacionada às leis de participação e autonomia 
que conferem dinamismo ao federalismo. 

Também referente à repartição de competências, Russomano 
pensa para a então futura Constituição um sistema que não con-

centrasse tanto poder na União, já favorecida pelo autoritarismo 
do regime militar. Segundo ela,

No pertinente à problemática da repartição de competências, seria 

de relembrar-se o parágrafo único do artigo 8º a que nos reportamos, 

de sorte que a Constituição futura contemplasse de maneira muito 

mais ampla a esfera condominial, vale dizer, a de competência 

legislativa da União e dos Estados-membros, seguindo, talvez – 

quem no-lo pode dizer? – a orientação de Celso Bastos, que visa 

a inverter o posicionamento dos Estados, nesse setor, em face da 

União (BRASIL, 1988, p. 55). 

Assim, a descentralização poderia “conseguir a construção 
de um esquema federal autêntico” (BRASIL, 1988, p.55). A 
respeito de se considerar a autenticidade de um sistema fede-
rativo, também escreveu sobre isso Baracho, o que foi objeto 
de seu discurso na Subcomissão dos Estados. Baracho propõe 
uma reflexão para aquele momento: “como devemos traçar 
o perfil da federação brasileira?” (BRASIL, 1988, p. 56). Sua 
hipótese envolve a descentralização, com a possiblidade de o 
Estado-membro legislar sobre direito material. É interessante, 
com base na reflexão proposta por ele, verificar o que Baracho 
compreende por Estado federal.

Baracho naqueles anos tinha publicado uma obra citada na 
Constituinte, Teoria Geral do Federalismo. No livro, conceitua 
Estado federal como uma “concepção ideal de autogoverno, 
que consagra autonomia constitucional e legislativa às partes, 
assim como intervenção nos assuntos comuns” (BARACHO,1982, 
p.56). As experiências históricas demonstram que os governos 
na formação das federações têm como pretensão a distribuição 
espacial do poder político, de forma que cada unidade política 
receba competências constitucionais para emitir seu próprio 
ordenamento jurídico. 

Com base na concepção não formalista de federalismo desen-
volvida por William Livingston, Baracho desassocia federalismo 
de autoritarismo e o aproxima da noção de democracia. O fede-
ralismo “convive melhor com os sistemas democráticos, pelo que 
é incompatível com as formas autocráticas. As características 
do federalismo demonstram a impossibilidade de sua aceitação 
pelos processos autoritários, que tendem à centralização política” 
(BARACHO, 1982, p.66).

Havia o predomínio da União nas competências legislativas 
segundo a então vigente ordem constitucional de 1967. Assim, 



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

138

um tema em pauta constante era a ampliação das competências 
legislativas dos Estados federados, de modo a ampliar as possi-
blidades de sua atuação. Neste sentido, destacou Baracho em 
sua exposição: “neste momento em que a sociedade brasileira 
aspira a um federalismo mais autêntico, a um federalismo que 
considere toda uma variedade de regiões e de aspectos dife-
renciados da economia nacional, algumas proposituras estão 
ampliando o sistema federativo brasileiro” (BRASIL, 1988, p.55). 

E assim continua em seu discurso sobre as experiências para 
construção de um federalismo autêntico para o Brasil:

Na verdade, temos de tomar a experiência de outros Estados, mas 

adaptá-la a determinadas condições inerentes à realidade brasileira 

e construir, desta vez, um federalismo autêntico. Em diversas fases 

procuramos ver o federalismo americano, o federalismo cooperativis-

ta, o federalismo dualista, o federalismo científico, como ideias para 

reformular o federalismo brasileiro. Vamos ver essas experiências, 

mas vamos também observar a realidade brasileira para composição 

de um federalismo que seja lúcido para a Constituição de 1987, que 

se aproxima do ano 2000 (BRASIL, 1988, p.55).

Demonstra-se assim que a descentralização era a diretriz 
para o federalismo pensado na época, tanto pelos Constituintes, 
autoridades políticas, responsáveis pelo novo sistema federativo 
a ser adotado na Constituição de 1988 – especialmente tendo 
o apoio de todos os Relatores da Comissão de Organização do 
Estado e de suas subcomissões – quanto pelas autoridades 
acadêmicas que puderam influenciar os políticos com suas 
exposições ou escritos. 

a cEntralização do Estado fEdEral dE 1988: a dissonÂncia do 
rEsultado

O Estado Federal inaugurado no Brasil em 1988 estrutura-se 
com uma proposta mais descentralizada que o da Constituição de 
1967. Como resultado dos debates e votações da Constituinte, a 
Constituição de 1988, em seu texto final – após Anteprojetos das 
Subcomissões e das Comissões Temáticas, Projeto da Comissão 
de Sistematização e da de Redação – estabeleceu um complexo 
sistema de repartição de competências, conforme entende José 
Afonso da Silva (2011, p. 479). 

Deste modo, tem-se técnica de poderes enumerados da 
União (art. 21 e 22) e poderes remanescentes aos Estados (art. 
25, § 1º), combinada com a técnica do federalismo alemão 

de delegação de competências (art. 22, Parágrafo único) e 
competências comuns e concorrentes (art. 23 e 24), na qual a 
União possui o condão de determinar normas gerais, enquanto 
os Estados legislam suplementarmente. Não obstante, há ainda 
os poderes indicativos aos Municípios (art. 30). 

Uma vez estabelecido esta repartição, havia imenso debate 
acadêmico sobre se tal sistema gerou um cenário descentraliza-
dor ou centralizador, como menciona Celina Souza (2005, p. 84). 
Assim, pode-se dizer que tanto há posições sobre os resultados 
descentralizadores da Constituição de 1988 quanto a respeito 
da centralização, ainda que menos que a Constituição de 1967. 

A grande relevância deste debate se mostra para encontrar 
as causas do movimento centralizador ocorrido com as reformas 
fiscais e com algumas leis dos anos 1990. Após esta década 
pode-se afirmar que o Brasil é um Estado federal centralizado, 
mas as razões desta centralização encontram-se justamente no 
fato da Constituição já originalmente ser centralizadora ou não.

E
ntre os que defendem que o texto da Constitui-
ção de 1988 estabelecia uma descentralização 
do sistema federativo brasileiro e que foi causa 
das reformas dos anos 1990, estão Kugelmas e 
Sola e Fernando Abrucio. Para Kugelmas e Sola 

(1999, p. 69), “Como era de se esperar, emergiu um modelo de 
Federação notavelmente descentralizado, com uma peculiaridade 
que o singularizaria de forma marcante no contexto internacional, 
que é a menção explícita do Município como ente federado no 
próprio texto constitucional”. 

Abrucio, em seu Os Barões da Federação, defende que as 
reformas fiscais dos anos 1990 foram causadas pelo cenário 
descentralizador presente na Constituição de 1988 e a falta de 
accountability do sistema federativo em controlar o poder dos 
governadores. Assim, “os governadores se fortaleceram no pleno 
nacional ao longo da redemocratização basicamente porque in-
fluenciaram grande parte dos deputados federais e senadores de 
seus respectivos Estados nas questões que tocaram no aspecto 
federativo” (ABRUCIO, 1998, p. 170). 

Com base em tal argumento, Abrucio enxerga a configuração 
de um federalismo estadualista em 1988, no qual os governa-
dores e, consequentemente, os Estados, saíram fortalecidos 
em detrimento do presidente e da União. A grande força dos 
Estados teria criado um cenário competitivo entre eles. Deste 
modo, o federalismo no pós-1988 dificultou o comportamento 
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cooperativo nas relações interestaduais, com impossibilidades 
de implantação de mecanismos de compensação financeira 
regional e de controle intergovernamental – motivos que levam 
ao predatório cenário da guerra fiscal no Brasil (ABRUCIO, 1998, 
p.200). 

Em posição contrária, defendendo que a centralização dos 
anos 1990 teve como causa uma estrutura já centralizada em 
1988, Marta Arretche disserta que os criadores da Constituição 
fez um modelo de federação baseada em uma ampla autoridade 
da União com limitadas oportunidades institucionais de veto dos 
governadores no poderio decisório, respectivamente denomina-
das como tese da jurisdição e tese do poder de veto. 

Arretche propõe análise em dois focos sobre o efeito cen-
trífugo do federalismo para a promoção de políticas públicas: o 
poder de veto das unidades federativas nas decisões da União 
e a autonomia que as unidades possuem para executar suas 
próprias políticas públicas. 

Segundo Arretche (2012, p. 70), não é dotada a Constitui-
ção de muitos mecanismos que permitem o veto por parte dos 
Estados e Municípios das decisões no âmbito federal, o que 
ocasiona que os entes federados fiquem suscetíveis de terem seu 
poder de tributar, o controle sobre suas receitas e a realização 
das políticas públicas tomadas pela União. Da mesma forma, 
Governadores e Prefeitos se mostraram incapazes de mobilizar 
suas bancadas para evitar a aprovação de leis que maximizasse 
o poder da União e, por consequência, limitassem mais ainda a 
autonomia dos entes subnacionais. 

Assim, mostra-se o grande número de competências ex-
clusivas e privativas da União (arts. 21 e 22 da Constituição 
de 1988) como modo de centralização do poder. Do mesmo 
modo, a enumeração das competências tributárias na União não 
permitia a formação de receita expressiva oriunda de tributação 
dos Estados e Municípios. O tributo de maior arrecadação dos 
Estados, o ICMS, fora alvo da Lei Kandir, que entre as reformas 
fiscais, foi uma das de maior impacto.

A alta gama de possiblidades da União também se coaduna 
com a vontade política dos presidentes após 1988 de mobilizar 
bancadas para matérias centralizadoras, o que contraria a tese 
de Abrucio. Conforme Arretche apresenta em seus estudos, 
até 2006 os quatro presidentes tiveram agenda com matérias 
centralizadoras, como a Lei de Licitações ou as reformas fiscais.

Conforme Arretche apresenta, a maior parte das mudanças 
foi aprovada durante o governo FHC. Das 59 matérias analisadas 

por ela, 14 tramitaram durante o governo FHC I e 24 durante 
o FHC II. Em seu primeiro mandato, a prioridade foi regular as 
políticas executadas nos Estados e Municípios. Por sua vez, o 
segundo mandato teve maior propensão a centralizar políticas 
de impostos e gastos subnacionais, como por exemplo, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal. Todavia, não significa que Collor e 
Itamar tiveram fracasso em agremiar maiorias para a aprovação 
de Leis. Deste modo, não resta alguma evidência empírica de 
que o fortalecimento da regulação no governo FHC tenha se 
dado por uma maior capacidade deste em mobilizar bancadas 
(ARRETCHE, 2009, p.380).

Para Arretche (2012, p. 72) tais reformas fiscais dos anos 
1990 foram consequência da concessão prévia de amplos 
poderes à União pela Constituição, assim como da agenda 
centralizadora dos presidentes da República. Assim, em suas 
palavras:

Os formuladores não criaram um ambiente institucional que congelas-

se a distribuição original de autoridade de 1988, dificultando emendas 

à Constituição. Adotaram uma das fórmulas facilitadoras para mudar 

a Constituição no leque de regras existentes no mundo. Maioria de 

3/5 em duas sessões de cada Casa legislativa, na mesma legislatura, 

são suficientes para alterar as disposições do contrato original. As 

oportunidades de veto se restringem a essas arenas, limitando as 

oportunidades de veto das minorias (ARRETCHE, 2012, p. 70).

Mostra-se que o sistema brasileiro não possui mecanismos 
que os entes federados controlem as decisões da União, de modo 
que o rol de competências exclusivas e privativas na Constituição 
impede a participação maior dos governos subnacionais em 
decisões que afetem sua autonomia (ARRETCHE, 2012, p. 112).

Desta forma, o pouco poder de veto dos Estados se demons-
tra na tramitação de Emendas Constitucionais e no comporta-
mento dos Senadores. Uma vez que impera o sistema igualitário 
entre os Estados, há o impedimento de coalizão dos Estados 
mais populosos contra os menos populosos. Desta forma, as 
alterações substanciais em matéria federativa precisam passar 
pela aprovação dos Senadores de Estados mais prejudicados 
pela limitação de autonomia (ARRETCHE, 2013, p. 48).

Em relação às disposições originais da Constituição de 1988 
e ao comportamento do Congresso Nacional nas questões fede-
rativas, pode-se concordar com Arretche que os mecanismos 
de veto e controle nas decisões sobre questões federativas 
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são inócuos no federalismo brasileiro. Assim, o Estado federal 
brasileiro é centralizador e já o era originalmente em 1988. 

Estado fEdEral assimétrico E fEdEralismo assimétrico
Entre diversas qualidades nos estudos sobre federalismo, 

tais quais federalismo de cooperação e competição ou ainda 
federalismo centrípeto e centrífugo, há a categoria estrutural que 
distingue o federalismo simétrico do assimétrico e, consequen-
temente, Estado federal simétrico e Estado federal assimétrico.

Os Estados federais simétricos, preliminarmente, se caracte-
rizam por terem todas as partes componentes com igualdade em 
autonomia e em representação perante o poder federal. Neste 
sentido, federações como Brasil e Estados Unidos são simétricas. 
As assimétricas por sua vez sempre apresentam diferenças 
estruturais entre as unidades federadas, seja por diferença no 
alcance de competência seus ordenamentos jurídicos, seja por 
diferença em órgão de representação. 

A assimetria é tema ainda pouco explorado, apesar de ser a 
realidade de muitas das federações no mundo contemporâneo. O 
federalismo assimétrico foi pela primeira vez explorado, ainda que 
de forma não nominal, no artigo A Note on the Nature of Federa-
lism, de autoria de William S. Livingston, em 1952. Esse trabalho, 
de bastante repercussão, demonstra uma nova perspectiva, na 
qual era o alcance das diversidades em uma sociedade o que 
definia o federalismo em um Estado, não a presença do termo 
na definição constitucional.

Para Livingston há um aspecto do federalismo que é ampla-
mente ignorado, acima e anterior à legalidade: sua natureza. A 
essencial natureza está “nas forças – econômica, social, política, 
cultural – que fizeram necessárias as formas externas do federalis-
mo necessárias” (LIVINGSTON, 1952, p.82). O federalismo surge 
como solução para certo tipo de problema de organização política. 

Essa é uma visão alternativa àquela que considera como fede-
ral um Estado que contém Estados federados; nesta proposta não 
é Estado em si que é federal e sim a sociedade: a característica 
federal vem de um macrocosmo de sociedades diversas que se 
concentram geograficamente, mas possuem um determinado 
vínculo e que em razão disso surgem as instituições formais. 
Assim, manifestações federativas nas instituições formais serão 
o resultado da diversidade de sua sociedade.

E nessas diversidades justificam a assimetria na configuração 
do sistema federal. Ainda que não expressamente, Livingston en-
tende a manifestação da assimetria no sistema formal motivada 

pela assimetria encontrada entre os grupos sociais, uma vez que 
tais diferenças é que levam à necessidade de reconhecimento 
pelo poder federal. Segundo Livingston (1952, p. 89):

As diversidades sociais que geram o federalismo podem ser de 

muitos tipos. Diferenças de interesses econômicos, religião, raça, 

nacionalidade, idioma, variação em tamanho, separação por grandes 

distâncias, diferenças no antecedente histórico, existência prévia 

como colônias separadas ou Estados, dissimilaridade das instituições 

políticas e sociais – todos estes podem produzir uma situação em 

que os interesses particulares e qualidades de segmentos de grandes 

comunidades devem ter reconhecimento.

A concepção de Livingston influenciou Charles D. Tarlton, que 
publicou em 1965 outro artigo de grande repercussão, Symmetry 
and Asymmetry as Element of Federalism: A Theoretical Specu-
lation. Nesse texto, Tarlton especula se as relações federativas 
assimétricas em um sistema podem ser variáveis em cada uma 
de suas unidades. Ele tem sido uma resposta universal para 
superar os problemas advindos da desigualdade e disparidade 
entre unidades federativas. 

A questão da assimetria federativa foi pouquíssimo abordada 
no Brasil, apesar de ter sido objeto de considerações dos citados 
autores de relevo para a construção do pensamento federativo, 
em especial Raul Machado Horta. Segundo ele, “o federalismo 
assimétrico poderá localizar-se no fenômeno fático, por defor-
mação de institutos federais, como no ato normativo, mediante a 
criação de soluções autônomas, oferecidas pela norma jurídica” 
(HORTA, 1988, p. 89). 

Interessante abordagem, que parece ser a mais analítica 
sobre a assimetria federativa, foi proposta por Michael Burgess, 
antigo diretor do Centro de Estudos Federais da Universidade de 
Kent. Segundo Burgess, a análise do fenômeno da assimetria 
deve ser iniciada pela distinção dos sentidos de federalismo e 
federação. Esta distinção é fundamental para a compreensão 
dos elementos de um Estado federal assimétrico, ou ainda, das 
justificativas pelas quais um Estado federal assume a forma 
assimétrica. Para Burgess (2006), o federalismo é princípio reitor 
no campo sociopolítico, enquanto federação é a forma de organi-
zação política prescrita pelo direito constitucional de um Estado.

Tal distinção faz sentido no Brasil, como é possível notar pelos 
escritos de Horta. Uma de suas definições para federalismo é 
um modelo constitucional, uma força valorativa que inspira o 
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Estado federal. Este por sua vez “é criação jurídico-política e 
pressupõe na sua origem a existência da Constituição federal, 
para instituí-lo” (HORTA, 1985, p.6). Assim, para a análise de 
Burgess, que pode ser adaptada na sua aplicação no Brasil, é 
preciso ter claro que federalismo e federação são dois âmbitos 
diferentes, apesar de relacionados. 

B
urgess estuda a assimetria federativa em dois 
momentos: o momento do federalismo, em que 
estão presentes pré-condições de assimetria em 
um Estado, e o momento da federação (ou Esta-
do federal) em que estão presentes os resultados 

assimétricos. Tanto as pré-condições quanto os resultados são 
essenciais para o entendimento sobre o fenômeno da assimetria. 
Em todo caso, é possível demonstrar tais fatores no Brasil com 
base em indicadores, discursos da Constituinte de 1987/1988 
ou ainda pela forma jurídica do Estado constitucional. 

prEcondiçõEs para a assimEtria fEdErativa
As preccondições para a assimetria federativa podem ser 

tanto socioeconômicas quanto culturais, que podem ser en-
contradas no campo do ser de cada sociedade política, ou seja, 
podem ser verificadas empiricamente. Além disso, se coadunam 
com a natureza sociológica do federalismo esboçada por William 
Livingston. 

Livingston propõe que o federalismo é um fenômeno socioló-
gico. Assim, “A essência do federalismo repousa não na estrutura 
institucional ou constitucional, mas na sociedade em si. O go-
verno federal é um dispositivo pelo qual as qualidades federais 
da sociedade são articuladas e protegidas” (LIVINGSTON, 1952, 
p. 83). Segundo seu raciocínio, cada sociedade é marcada por 
características únicas, elementos históricos, sociais, culturais, 
econômicos etc., que se comunicam e formam uma complexa 
teia de variáveis que pode gerar variações dentro de uma mesma 
sociedade em um mesmo espaço geográfico. Ao se analisar os 
Estados formalmente federais suas origens e motivações são 
diversas. Mesmo em dois modelos bem conhecidos de fede-
ralismo, o alemão e o norte-americano, percebe-se que a sua 
estrutura é resultado de acontecimentos muitos particulares em 
cada um deles, como o regime nacional-socialista e a Guerra de 
Secessão, respectivamente.

Esses fatores indicam a repercussão que a assimetria terá na 
formação do Estado federal, uma vez que todos eles apresentam 

características assimétricas. Deste modo, a depender destas 
precondições, haverá maior ou menor influência na escolha da 
simetria ou assimetria de direito nos Estados federais.

diversidades culturais 
Algumas diferenças entre membros de uma mesma 

sociedade são de grande relevância para o cenário político 
do federalismo. Ainda que haja alguma similaridade cultural 
entre as unidades componentes, observa-se alguma diferença 
espacialmente localizada, como costumes, idioma ou mesmo 
fatores étnicos. Deste modo, para o federalismo assimétrico 
há a motivação de convergência para a convivência de nações 
separadas em um mesmo ambiente político.

Assim, na Constituinte de 1987/1988, discursou Rosah Rus-
somano sobre a diversidade: “a inserção do federalismo entre 
os demais princípios gerais do Direito Constitucional moderno 
justifica-se de alto a baixo, eis que tem suas raízes na diversidade 
que caracteriza os indivíduos e os grupos sociais, bem como em 
sua inelutável unidade” (BRASIL, 1988, p. 54).

São observadas em diversos Estados, como as federações 
assimétricas Canadá e Alemanha, justificativas de divergências 
culturais vivendo sob o mesmo território, ou ainda, como moti-
vação para divisão de unidades federativas. Pode-se questionar 
o alcance das diversidades culturais dentro do Brasil. Ao analisar 
os debates na Constituinte de 1987/1988 para a formação do 
novo Estado federal, é demonstrável como a diversidade cultural 
é uma precondição do federalismo. 

Além de ser exposta a defesa pela autonomia dos Estados, 
nas reuniões da Subcomissão dos Estados era trazida a questão 
da divisão de Estados existentes – e assim criando novos Esta-
dos – por alguns motivos entre os quais a diversidade cultural 
interna em algumas regiões desses Estados. Assim, foi proposta 
a criação dos Estados do Maranhão do Sul1 e de Tocantins2 (que 
acabou logrando êxito), com a alegação de imensa diferença 
cultural entre as populações do norte e do sul dos respectivos 
Estados do Maranhão e de Goiás.

Apesar da similaridade cultural entre determinadas popu-
lações contidas na totalidade do povo brasileiro fica evidente 
que as diversidades culturais são fatores que justificam o 
federalismo, inclusive motivando a criação de novas unidades 
federativas. Ainda assim, a assimetria surge nos graus de se-
melhança cultural nos diversos Estados, ainda que transpasse 
suas fronteiras políticas. 
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Nesse sentido, observam Kugelmas e Sola (1999, p. 69):

O que está aqui em causa é o quadro de clivagens regionais noto-

riamente marcado por notáveis desigualdades, a fragmentação do 

sistema político, as dificuldades da representação e a questão da 

indefinição – não apenas institucional ou administrativa – do escopo 

e alcance da atividade estatal e da divisão de competências entre os 

três níveis de poder. Mais do que um tema específico, a questão da 

federação no Brasil confunde-se com a própria formação histórica do 

Estado nacional e permeia o conjunto de questões da agenda do país.

O Brasil possui tais diversidades, que são características de 
Estados federais assimétricos. Um elevado grau dessas diversi-
dades é uma das precondições para o federalismo assimétrico. 
Assim, justifica-se o federalismo assimétrico em Estados com 
grandes diferenças culturais. Desta precondição é possível inferir 
previamente que é uma característica que se repetirá em qual-
quer Estado federal. O federalismo assimétrico reconhece estas 
disparidades culturais e consolida suas diferenças em algumas 
instituições jurídicas unificadoras, que reforçam os laços de 
interdependência entre as unidades federativas.

territorialidade
Como precondição do federalismo assimétrico, a territoria-

lidade envolve a importância da concentração espacial para o 
surgimento do federalismo, em conformidade com a perspectiva 
não formalista que Livingston propõe. Assim, a noção de territo-
rialidade não é uma noção puramente jurídica, se relaciona com 
a noção de pertencimento que um indivíduo ou a sociedade tem 
com seu ambiente. 

Nesse sentido, a territorialidade é essencial para a formação 
da sociedade federalizada, conforme disserta Livingston (1952, p. 
85). Para uma experiência sociológica do federalismo, é neces-
sário que diferentes grupos se concentrem territorialmente, se 
reconheçam como diferentes, mas que aceitem conviver sob um 
poder central que os atenda, formando uma identidade comum, 
ainda que internamente diversa. Na Constituinte de 1987/1988 
se encontrava a discussão a comparação do desenvolvimento 
do federalismo pela via legal e o federalismo construído histo-
ricamente. 

A territorialidade não deve ser extremada a ponto de se 
tornar um nacionalismo isolacionista, o que impossibilitaria a 
formação de uma federação. Os padrões de divisão territorial 

podem ser encontrados nas relações entre centro e periferia e 
mesmo as oposições entre cenários urbanos e rurais, que acabam 
repercutindo no desenvolvimento das regiões metropolitanas.

No Brasil, a territorialidade deve ser pensada em consonância 
com o desenvolvimento de seu território. Simultaneamente à 
formação territorial, houve a consolidação da identidade nacional, 
vinculando sociedades a espaços geográficos. A territorialidade 
é uma precondição da assimetria federativa no Brasil porque 
permite identificar sociedades com culturas específicas em lo-
calidades distintas; caso contrário não haveria tantos projetos de 
divisão de Estados na Subcomissão da Assembleia Constituinte 
destinada a eles.

desigualdades socioeconômicas
No Brasil as desigualdades socioeconômicas são notórias em 

todos os graus, seja nos Estados, seja nos Municípios. Assim, há 
unidades federativas que necessitam mais de recursos oriundos 
da União. O cenário político continuamente é de Estados mais 
ricos – o que Onsy Duarte Pereira denominava como imperialismo 
interno na federação – que disputam o poder político em âmbito 
federal com os Estados mais pobres, com menos população, 
mas mais numerosos. 

As desigualdades socioeconômicas também se inserem 
como precondição para a assimetria federativa, com relações 
tanto com a territorialidade quanto com as diversidades culturais. 
Sendo, já na época da Constituinte de 1987/1988, um país com 
tais desigualdades enraizadas em sua história política, não é 
demais notar que a Constituição representou muitos avanços 
para a atenuação dos desníveis sociais.

Especialmente no tocante a tais desigualdades, é importante 
considerar que unidades mais pobres tendem a ter populações 
mais pobres e com menor acesso a serviços básicos, ainda 
que sejam os mais necessitados. Além disso, o fator pode ser 
cumulativo com a concentração de determinada minoria em 
Estados ou regiões menos desenvolvidas.

O PIB, como indicador socioeconômico, serve para de-
monstrar a enorme desigualdade entre as unidades federativas 
brasileiras. O Brasil possui 27 unidades federativas – o Distrito 
Federal e 26 Estados –; estes, por sua vez, se subdividem ao todo 
em 5.570 Municípios. O maior PIB entre os Estados pertence a 
São Paulo, com valor superior ao dobro do segundo colocado, 
Rio de Janeiro e ao triplo do terceiro, Minas Gerais (IBGE, 2013).

Se apenas entre os três Estados com maior PIB (os três 
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concentrados em uma mesma região do país) há notória de-
sigualdade, ao pensar no cenário brasileiro como um todo, o 
grau se mostra bem maior: cincos Estados concentram quase 
dois terços do PIB nacional, enquanto os cinco mais pobres não 
somam dois por cento (IBGE, 2013).

E ainda mais discrepante o nível de diferenças entre Municí-
pios. O grau de diferença é tão elevado que muitos Municípios 
são mais ricos que alguns Estados. O Município de São Paulo, 
no sistema simétrico brasileiro, recebe tratamento formal igual a 
outros Municípios; só não possui PIB superior ao próprio Estado 
de São Paulo e ao Estado do Rio de Janeiro. 

As desigualdades entre os Municípios, reconhecidos a 
partir de 1988 como unidade federativa, também servem para 
demonstrar os índices assimétricos fáticos do Estado federal 
brasileiro. Ainda que sob fortes críticas de constitucionalistas, a 
elevação do Município a ente federativo implica necessariamente 
em pensar o Estado federal como união também destes entes. 
E nisso a desigualdade entre as partes fica mais evidente ainda. 

C
omo exemplo, pode-se comparar os municípios 
de São Paulo e de Teresina. São Paulo possui 
o maior PIB do País e Teresina o vigésimo. Em 
comparação ao per capita, respectivamente 
ocupam o terceiro e o vigésimo sexto lugar 

(IBGE, 2016). Certamente, o Município de Teresina necessita 
mais de receita provinda da cooperação, o que é correto de 
acordo com o pensamento federativo pretendido em 1988. São 
Paulo, por sua vez, não requer receita e possui, portanto, maior 
autonomia financeira para gerir suas próprias políticas públicas. 
Perceba-se, porém, que os dois Municípios possuem a mesma 
competência constitucional, uma vez que a Constituição não 
distingue materialmente as unidades federativas em relação à 
repartição dos poderes.

Nesse sentido, uma federação que trate todas as unidades 
federativas do mesmo grau como iguais podem contribuir para 
agravar a desigualdade. Uma federação que seja centralizadora 
com a finalidade de desenvolver os Estados empobrecidos 
– como o Estado desenvolvimentista no Brasil, por meio das 
superintendências – pode gerar um cenário no qual o federalismo 
se enfraqueça. 

Ao analisar as desigualdades territoriais e as relações da 
União com os governos das unidades federativas, observa Marta 
Arretche (2012, p. 181) que: 

Regras nacionais homogêneas não significam necessariamente 

resultados igualitários; diferentes fatores explicam as desigualda-

des social e regional no Brasil. Em primeiro lugar, o crescimento foi 

concentrado nas Regiões Sul e Sudeste. O que se reflete em uma 

grande variação na capacidade de arrecadação própria dos gover-

nos subnacionais. Ainda que o reconhecimento desse fato esteja 

na origem das políticas fiscais distributivas, estas, historicamente, 

produziram limitada compensação para desigualdades territoriais 

de capacidade de extração de recursos tributários.

Com as reformas fiscais dos anos 1990, a simétrica centrali-
zação econômica provocou maior desigualdade entre os Estados 
e Municípios graças ao Fundo Social de Emergência – FSE,3 
transformado depois no Fundo de Estabilização Fiscal – FEF4 
e finalmente na Desvinculação de Receitas da União – DRU.5 
O atual sistema de desvinculação, o DRU, até a data de sua 
vigência, 31 de dezembro de 2023, desvincula de órgão, fundo 
ou despesa, 30% da arrecadação da União de impostos e contri-
buições. Apenas 70% da arrecadação de tributos vinculados são 
utilizados em suas finalidades; o restante, aplicados em outras 
áreas. Note-se que até a Emenda Constitucional nº 93/2016, o 
percentual de desvinculação era de 20% e se aplicava também 
a impostos.

Dessa forma, houve clara limitação aos recursos destinados 
às Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, conforme o art. 159, 
I, c, da Constituição de 1988, em razão do poder decisório da 
União sobre a destinação dos recursos. Conforme a pesquisa 
de Arretche (2012), os Senadores tendem mais a se posicionar 
conforme seus partidos do que com os interesses dos governos 
estaduais, o que fragilizou a vinculação destinada às localidades 
mais pobres do Brasil.

Nesse contexto, o Estado Social e Democrático de Direito, 
alicerçado pela Constituição de 1988, pode ter seus objetivos, 
como erradicação da pobreza e redução das desigualdades, 
dificultados pela aplicação de uma mesma regra a todos os 
Estados, ainda que as diferenças socioeconômicas entre eles 
sejam notáveis e que alguns deles dependam mais de recursos 
da União que outros. Assim, relações simétricas podem levar a 
desigualdades ainda maiores. 

demografia
A diferença da concentração de pessoas em um mesmo 

território é uma das precondições para a assimetria federativa. 
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O federalismo assimétrico se justifica em razão da quantidade 
de pessoas residentes nas unidades federativas e o impacto 
resultante no número de representantes perante o poder central, 
o que influenciará claramente na tomada de decisão pelo órgão 
de representação. 

A comparação entre as populações de diferentes Estados é 
relacionada com o que Tarlton (1965) explica sobre a questão 
da representatividade no federalismo. A Constituição de um 
Estado federal pode determinar que os Estados tenham número 
diferentes de representantes perante o poder central ou que, 
em caso de igualdade, o peso deles possa ter alguma diferença. 
Esta questão será mais bem explorada à frente, quando forem 
expostos os resultados assimétricos.

A demografia por sua vez é impactada por fatores geográ-
ficos, culturais e socioeconômicos. Nota-se, assim, o fluxo mi-
gratório dentro de um mesmo Estado federal, especialmente nos 
de grande dimensão territorial, influenciados por fatores como 
clima ou cisão de grupos. Assim como em outras federações, o 
federalismo brasileiro também é influenciado pela demografia. 
Na época da Constituinte de 1987/1988 já era notável o padrão 
discrepante da demografia no território brasileiro, com esparso 
povoamento das Regiões Norte e Centro-Oeste e grande con-
centração na Região Sudeste. 

No censo de 1980, que segundo os dados é o mais próximo 
da Constituinte antes de sua realização, a população da Região 
Norte era de pouco menos de 6 milhões de habitantes e a da 
Centro-Oeste era de pouco mais de 7 milhões e meio. Pode-se 
verificar a discrepância com a Região Nordeste, que na época 
contava com pouco mais de 35 milhões, a Região Sul com cerca 
de 19 milhões e a Sudeste com seus pouco mais de 51 milhões. 
Somente o Estado de São Paulo, com seus aproximados, à 
época, 25 milhões de habitantes, superava demograficamente 
as Regiões Norte e Centro-Oeste somadas. 

A demografia acaba sendo um resultado da história política 
e econômica brasileira. Há razões pelas quais o Sudeste acabou 
mais desenvolvido que as outras Regiões, além de ser mais po-
voado. Uma vez que recebeu um índice de fluxos imigratórios e 
migratório muito maior que as outras regiões. Fica evidente que 
há notável desequilíbrio fático na formação do federalismo bra-
sileiro, inclusive sua reafirmação na Constituinte de 1987/1988.

A tentativa de criação de novos Estados na Subcomissão 
dos Estados da Constituinte tinha como objetivo, entre outros, 
impactar no comportamento populacional e reverter os fluxos 

habituais para os Estados do Sudeste. É o que fica bem evi-
dente neste trecho de um discurso do Relator da Subcomissão, 
Siqueira Campos:

Aqui também conseguiremos, com a criação dos novos Estados, 

melhorar a distribuição de população pelo nosso território, que é um 

dos pontos frágeis, é o calcanhar de Aquiles deste País imenso. Se 

criarmos novos estados, principalmente na Amazônia – principal-

mente na Amazônia, repito – estaremos fortalecendo sobremaneira 

o País, porque assim inverteremos a direção dos fluxos migratórios 

e conseguiremos sanear, de certa forma, os Estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, que, hoje, são vítimas de um processo de inchação 

terrível, que preocupa (BRASIL, 1988, p. 73).

Há clara interconexão entre demografia e territorialidade. 
A criação de novos Estados poderia criar novos centros de 
poder, o que proporcionaria um fluxo migratório mais disperso 
do que o então – e atual – para a região Sudeste. Parece que 
a partir dos debates na Constituinte, é possível perceber que 
a criação de novos Estados pretensiosamente poderia reduzir 
as desigualdades econômicas e equilibrar melhor o índice 
demográfico do País.

rEsultados assimétricos na formação  
dos Estados fEdErais

Os resultados assimétricos ocorrem nos Estados federais 
em dois níveis: a assimetria de fato e a assimetria de direito. A 
assimetria de fato se refere à prática da assimetria nas relações 
que resultam do impacto das precondições, enquanto o segundo 
está relacionado ao ordenamento jurídico dos Estados e ao modo 
como as unidades federativas são tratadas diferentemente pela 
federação. 

Nesse aspecto, no momento da formação dos Estados 
federais, esses resultados definem se uma federação pode ser 
denominada por simétrica ou assimétrica. Dos dois níveis, a assi-
metria de fato, que diz respeito a fatores como capacidade fiscal 
e representação política, sempre surgirá independentemente 
do Estado federal a ser analisado, já que não há federação com 
unidades de população igualmente distribuída. 

Portanto, na análise dos resultados assimétricos, o nível de 
maior relevo é a assimetria de direito. É por ela que é possível 
dizer se uma federação é simétrica ou assimétrica. Ou ainda, é 
apenas na assimetria de direito que poderá haver simetria. Assim, 
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será visto adiante apenas os fatores da assimetria de direito e 
sua aplicabilidade ao Brasil, configurado simetricamente. 

senado assimétrico 
A diferença básica entre um Senado simétrico e um assimé-

trico é a distribuição de cadeiras entre os ocupantes por unidades 
federativas. Se houver igual peso nos votos e igual distribuição 
de vagas entre os Estados, será simétrico o Senado. Caso haja 
qualquer diferença na composição, de modo que um Estado 
tenha mais peso do que outro no órgão, de modo semelhante à 
Câmara Baixa, o Senado será assimétrico, resultando em uma 
assimetria de direito. Por sua vez, em Senados assimétricos há o 
reconhecimento da existência de pesos diferentes em seus votos 
ou número de vagas diferente a depender da unidade federativa.

Para o Brasil, incialmente pode-se dizer que seu Senado não 
deveria ser formado por representantes dos Estados em igual 
número. Em federações assimétricas com assimetria justificável 
pelas precondições, como Canadá e Alemanha, o número de 
habitantes por unidade federativa influencia na composição da 
Câmara Alta. Já no Brasil, o grau de assimetria nas precondições 
é elevado em demasia. 

Pode-se assim especular que a composição assimétrica do 
Senado brasileiro é uma forma de equilibrar as desigualdades 
demográficas dos Estados, diminuindo do déficit de represen-
tatividade e aumentando, para os Estados mais populosos, a 
influência na tomada de decisão de interesse nacional, sobretudo 
nas alterações da Constituição. 

No modelo atual do Senado brasileiro, São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, que concentram significativos 40% da 
população brasileira (IBGE, 2016), somam apenas nove votos 
no Senado. A diferença demográfica é evidente. Isso significa 
que a vontade de senadores eleitos majoritariamente por 40% 
da população representa pouco mais de 11% dos votos desta 
casa legislativa. 

De outro lado, os três Estados menos populosos do Brasil, 
Acre, Amapá e Roraima, juntos tem cerca de 1% da população 
brasileira, mas no Senado são representados pelos mesmos 
nove senadores. É evidente o desequilíbrio que a configuração 
simétrica do Senado estabelece: 40% da população brasileira 
tem a mesma representação que 1% dela; o número de Sena-
dores é o mesmo, o peso dos votos é o mesmo. A premissa de 
tratamento igualitários aos Estados acaba por trazer este déficit 
democrático ao Senado. 

No jogo político, Estados com menor população acabam 
obtendo maiores vantagens, graças à igualdade de representação 
no Senado, aliada ao sistema proporcional vigente da Câmara 
dos Deputados. Esta vantagem surge em especial no tocante à 
reforma constitucional e toca em um dos pontos mais sensíveis 
do pacto federativo. 

Como conclui Arretche (2012), a Constituição não possui 
mecanismos de veto para impedir que os Estados menos popu-
losos se aglutinem em articulações contra os mais populosos. 
Assim, é possível que aprove modificações na Constituição para 
beneficiar os menos populosos, a depender do arranjo político 
do Senado. Somados, Estados do Norte e do Nordeste têm 48 
Senadores, um a menos do necessário para se aprovar uma 
Emenda Constitucional. 

N
a igualdade simétrica da composição do 
Senado encontra-se enorme desequilíbrio 
em que Norte e Nordeste, onde residem 36% 
da população brasileira, têm a possibilidade 
de conseguir mais facilmente maiorias quali-

ficadas para Emendas Constitucionais do que Estados do Sul e 
Sudeste. De outro ponto de vista, parte considerável da receita 
da União provém destes Estados, o que proporciona um cenário 
no qual alguns Estados servem de sustentáculo financeiro para 
a Federação, mas possuem pouco poder de veto em decisões 
que contrariem seus interesses. 

Como se não fosse o bastante o desequilíbrio na representa-
tividade, outra problemática é seu exercício. Em vez do arranjo 
corresponder ao Estado que representam, o alinhamento dos 
Senadores é quase puramente que político-partidário. Confor-
me demonstrado nas pesquisas de Arretche (2012) e Limongi 
(2006), no momento dos votos, os Senadores demonstram 
mais fidelidade à bancada de seus partidos que aos governos 
de seus Estados. 

Sem a pretensão de ser uma solução para a resolução desses 
problemas federativos no Senado, é possível teorizar alguns 
resultados assimétricos para o Senado, baseado em Estados 
federais assimétricos. 

O Senado poderia ser composto assimetricamente, com 
número diferente de Senadores por Estado. A precondição de 
demografia parece ser adequada como indicador para estabele-
cer quantos Senadores cada um dos Estados e o Distrito Federal 
deveria ter representados no Senado. Assim, Estados mais 
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populosos e que contribuem mais para a União seriam mais bem 
representados. Tal proporção deve obedecer ao elevado grau de 
assimetria existente no Brasil, em que apenas o Estado de São 
Paulo concentra cerca de 20% da população (IBGE, 2016). Deste 
modo, buscar-se-ia maior equilíbrio com o número diferente de 
Senadores em algumas unidades federativa.

Inicialmente, abandona-se a ideia de que cada Estado 
deva ter três Senadores. Esta atual divisão apenas contribui 
para retroalimentar o cenário de dependência dos Estados da 
União. Utilizando-se a demografia como critério, não é demais 
pensar que os Estados com maior população deveriam ter mais 
Senadores. Pode-se, assim, pensar em um número mínimo de 
Senadores por Estado, como dois, e um valor variável pela popu-
lação segundo estimativas realizadas no ano anterior à eleição. 
Deste modo, por exemplo, se for estabelecido um Senador por 
Estado a cada dez milhões de habitantes, somados ao número 
fixo de dois, poderia haver maior equilíbrio entre as unidades 
federativas representadas no Senado. 

Nessa hipótese, em vez dos 81 atuais Senadores, haveria no 
mínimo dois para cada Estado, perfazendo 54 Senadores. Além 
do mais, os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Rio 
de Janeiro, cada qual, teria um Senador a mais, Minas Gerais 
teria dois a mais e São Paulo quatro a mais. O total seria de 
64 Senadores. Esta composição possibilita maior mecanismo 
de veto em relação às Emendas Constitucionais, uma vez que 
desaparece o predomínio das Regiões Norte e Nordeste sobre 
o restante do país. Neste cenário, estas Regiões teriam, juntas, 
33 Senadores, e os três quintos necessários para aprovação de 
uma Emenda seriam de 39 Senadores. Assim, verifica-se que 
uma coalizão de Estados destas duas Regiões seria insuficiente 
para a aprovação de uma Emenda Constitucional. 

Outro modelo a ser pensado pode ser baseado no Bundesrat 
alemão. O Bundesrat é formado por representantes do Poder 
Executivo das Länder, variando seu número de três a seis, a 
depender da população. É possível pensar o Senado brasileiro 
assimétrico baseado em seu modelo de distribuição.

O Senado assim teria a divisão de suas cadeiras com base em 
uma estimativa populacional da mesma forma que o Bundesrat, 
apesar das diferenças populacionais entre Brasil e Alemanha. Ao 
se considerar as estimativas populacionais do Brasil, pode-se 
pensar na seguinte proposta de configuração assimétrica: para 
Estados com até 8 milhões de habitantes, 2 senadores; entre 8 
e 12 milhões, 4 senadores; 12 a 16 milhões, 5 senadores; 16 a 

20 senadores, 6 senadores; 20 a 24 milhões, 7 senadores; acima 
de 24 milhões, 8 senadores.

Nessa hipótese, segundo as estatísticas oficiais (IBGE, 2016), 
o Senado teria a seguinte composição: São Paulo, 8 senadores; 
Minas Gerais, 7 senadores; Rio de Janeiro, 6 senadores; Bahia, 
5 senadores; Pará, Ceará, Pernambuco, Paraná e Rio Grande do 
Sul, 4 senadores cada; e o restante dos Estados com 2 senadores 
cada um, perfazendo um total de 82 senadores.

Os problemas de desequilíbrio regionais nesta hipótese 
também não estariam presentes. Veja-se: para aprovação de 
qualquer Emenda Constitucional, Norte e Nordeste não teriam 
o predomínio para a aprovação caso se articulassem. Seus de-
zesseis Estados, estando considerados os mais populosos com 
mais representantes, somariam 41 senadores, que corresponde 
a um número de votos bem inferior para aprovação de um projeto 
sem a participação de ao menos um senador dos Estados do 
Sul ou Sudeste. Neste cenário, a maioria qualificada de 3/5 para 
a aprovação de uma Emenda Constitucional seria de 50 votos. 
Assim, ainda que angariassem todos os votos dos Estados da 
Região Centro-Oeste, uma iniciativa não conseguiria aprovação 
se não tivessem ao menos a concordância de um senador de 
um dos Estados do Sul ou do Sudeste.

Sobre a questão de representação do Poder, não é demais 
lembrar que o voto direto dos senadores, conforme leciona 
Bonavides (1976, p. 87), enfraqueceu a instituição federativa, 
com a formação do Senado republicano brasileiro aos moldes do 
estadunidense. Desta maneira, o funcionamento da instituição 
da forma como funciona o Bundesrat deixa mais evidente os 
propósitos de representação dos Estados, uma vez que seus 
integrantes seriam escolhidos pelos Governadores ou mesmo 
pelo Parlamento estadual.

assimetria nas ordens jurídicas federadas
Outro aspecto da assimetria federativa a ser explorado é a 

diferença entre a produção jurídica das unidades que compõem 
um Estado federal. Conforme visto, este é um aspecto da 
assimetria de direito, uma vez que tais normas dependem da 
vontade de autoridades públicas investidas constitucionalmente 
para serem emanadas. 

Em diversos Estados federais assimétricos, como Canadá e 
Rússia, é observável clara desigualdade relacionada a compe-
tências para produzir determinados tipos de normas, o que gera 
ordenamentos jurídicos em iguais níveis, mas com diferença em 

calIbRagEM



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

149JULHo•AGoSTo•SETEMBRo 2017



INTELIGÊNCIAI N S I G H T

150

seus conteúdos. Nestes Estados, a legislação da União não é 
aplicada de modo uniforme em toda extensão territorial, havendo, 
portanto, diferença na submissão a depender de qual unidade 
federativa o destinatário da norma estiver localizado. 

Nos termos utilizados por Burgess (2006, p. 220), os resul-
tados assimétricos – como visto, a assimetria de direito – são 
ocasionados pelas precondições presentes no momento do 
federalismo, ou seja, na formação do Estado federal. Assim, 
se muito destoantes as diferenças nas precondições, haverá 
a tendência à formação de uma federação com diferença nas 
competências entre seus entes componentes. A tendência tam-
bém se coaduna com a descentralização do federalismo, uma 
vez que, ao menos em determinadas unidades, haverá menor 
poder de ingerência da União. 

Em diversos Estados federais contemporâneos o federalismo 
assimétrico se manifesta com a diferença entre suas diversas 
unidades componentes, observável em países tais, a título de 
exemplo, como Canadá e Rússia. Nestes, os ordenamentos 
jurídicos estaduais formam mosaico assimétrico devido às par-
ticularidades de um ou alguns entes federativos. 

A
o contrário desses Estados federais assimé-
tricos, no Brasil a simetria entre as unidades 
federativas é regra desde a Constituição de 
1891. Desta forma, cada Estado brasileiro 
possui, independentemente de seu tamanho, 

população, riqueza ou quaisquer outros indicadores, as mesmas 
competências legislativas e executivas. Com exceção do Distrito 
Federal, que possui características de Estado e Município, a Fe-
deração brasileira não considera as elevadas diferenças fáticas 
e sociopolíticas para definir competências. 

Há paridade entre todos os Estados, tanto em relação à 
participação quanto em relação à autonomia, assim como entre 
todos os Municípios, que, não importando suas características 
particulares, são iguais entre si. Assim, juridicamente para a 
ordem federal brasileira, não há Estado mais autônomo que outro, 
tampouco Município mais autônomo que os demais.

A questão da autonomia é relacionada diretamente com 
a repartição de competências. O quão de autonomia que uma 
unidade federativa possui definirá o alcance federal de seu orde-
namento jurídico pelas matérias que podem constituir, bem como 
pela estrutura de seu ordenamento em si e de suas instituições. 
Um exemplo claro disto é a norma estabelecida pelo art. 25 da 

Constituição, determina a obrigação de que cada Estado deverá 
possuir uma Constituição, de modo semelhante à Federação que 
possui a Constituição Federal. Deste modo, cada Estado deverá 
constituir seu ordenamento a partir de um texto constitucional e 
deverá possuir certas instituições como a Assembleia Legislativa 
e Tribunal de Justiça. 

Assim, percebe-se uma verdadeira uniformização do direito 
estabelecida pela ordem constitucional de 1988 ao instituir o 
complexo sistema de repartição de competências. Além de 
enumerar as competências da União – com a maior parte das 
matérias –, o texto enumera as dos Estados de modo comum e 
concorrente, não permitindo que haja de modo imediato poderes 
para seus órgãos legislativos emitirem normas de matérias além 
das previstas. 

Não se permite, deste modo, uma descentralização do direito. 
As normas jurídicas emitidas pelos Estados são, em boa parte, 
regulamentações no âmbito estadual de normas federais naquilo 
que não for proibido pelo poder central. Como não há espaços 
que os Estados possam legislar ou executar exclusivamente 
determinados conteúdos, observa-se sempre um paralelo das 
matérias dos arts. 23 e 24 com a legislação federal ou com ações 
do governo da União. Como a União avocou para si na Consti-
tuinte de 1987/1988 a maior parte das competências, apesar 
de todo o discurso a favor da descentralização, verifica-se que 
a própria repartição entre União, Estados e Municípios, da forma 
como foi pensada, acabou se revelando como centralizadora de 
acordo com os efeitos nos anos posteriores. 

Em relação às competências das unidades federativas, a 
simetria de direito na Federação brasileira retroalimenta o ce-
nário de centralização em dois aspectos: (i) em razão da grande 
quantidade de competências enumeradas para a União, o que 
acaba impossibilitando o exercício das competências reservadas 
aos Estados; (ii) pela uniformização que acaba sendo gerada nas 
unidades da Federação, com realidades muito distintas. Neste 
ponto, o Estado federal brasileiro prima pela igualdade formal 
entre os entes federativos.

Veja-se como exemplo a concentração efetuada por algumas 
leis federais dos anos 1990, conforme observado por Marta Ar-
retche (2012, p. 55). A Lei de Licitações e Contratos é exemplo 
claro de como há disparidades em sua aplicabilidade em entes 
federativos de mesmo grau, mas materialmente diversos. Em 
Estados, pode-se comparar São Paulo, com a maior população 
do país, ao Amapá, cuja população se mostra inferior a quarenta 
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vezes. Nesses dois Estados, com contingentes populacionais 
tão diversos, a lei se aplica igualmente, não levando em conta 
as particularidades de cada um e que poderiam influenciar o 
procedimento licitatório, especialmente no tocante à burocra-
cia estabelecida. Em relação aos Municípios, as discrepâncias 
ficam mais evidentes, uma vez que se equiparam formalmente 
em relação à União metrópoles e pequenas cidades do interior 
com pouca estrutura. Os dois extremos se submetem à mesma 
legislação federal, o que ao mesmo tempo em que pode oferecer 
segurança jurídica e controle para grandes cidades, pode significar 
também empecilhos que dificultam o exercício das competências. 

A repartição de competências de modo assimétrico, a exem-
plo das Federações do Canadá e da Rússia, poderia significar 
maior independência do governo federal em relação às suas 
normas, consequentemente maior autonomia e descentraliza-
ção na configuração do Estado federal brasileiro. O caminho em 
nível constitucional seria uma grande reforma da repartição de 
competências, descentralizando algumas atuais da União para 
os Estados ou algumas competências específicas para alguns 
Estados determinados. Deste modo, seria possível que alguns 
Estados recebessem, caso justificável, competência para legislar 
sobre direito civil e comercial, enquanto outros poderiam receber 
competência para legislar sobre direito agrário. 

Embora não existindo na ordem brasileira diferenças entre 
unidades federativas de mesmo grau, há possibilidade prevista 
constitucionalmente de configurar assimetricamente sem alte-
ração por emenda constitucional, dentro da repartição de com-
petências estabelecida. A previsão do art. 22, parágrafo único, 
se mostra como alternativa para estabelecer uma assimetria 
de direito na ordem constitucional. Este dispositivo se perfaz da 
técnica de delegação de competências importada do federalismo 
alemão e representa um mecanismo de descentralização do 
Estado federal, apesar do aspecto centralizador da repartição 
de competências no texto constitucional.

Conforme esse dispositivo, lei complementar poderá autorizar 
os Estados a legislarem sobre matérias dispostas no artigo, ou 
seja, matérias de competência privativa da União. Assim, segun-
do é possível interpretar a norma, a União, detentora de grande 
número de tais competências, pode delegar uma ou alguma delas 
aos Estados. A própria União, em sua atividade legislativa, pode 
decidir pela descentralização a nível infraconstitucional.

É possível, dentro das matérias enumeradas no art. 22, como 
direito civil ou direito penal, a delegação de questões específi-

cas, como regime de casamento ou penas para determinados 
crimes. Caso haja autorização do Poder Legislativo federal, em 
tese é possível estabelecer tal descentralização para os Estados 
legislarem sobre assuntos específicos dentro das competências 
privativas da União. Apesar da previsão original no texto de 
1988, a delegação de competências foi utilizada somente uma 
vez, na Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de 2000. De 
acordo com essa lei, os Estados foram autorizados pela União 
a legislar para instituir o piso salarial conforme a proporção da 
extensão e da complexidade do trabalho, conforme previsão do 
art. 7º, V. Esta previsão é referente a um assunto de específico 
de direito do trabalho, uma das matérias previstas no art. 22, I, 
como competência privativa da União.

Pela interpretação do parágrafo único do art. 22, não há 
vedação alguma a conferir delegações diversas a diferentes 
Estados. Desta forma, por meio desse dispositivo, a Constituição 
Federal de 1988 traz um modo de instituir a assimetria de direi-
to, ao possibilitar que Estados tenham ordenamentos jurídicos 
provenientes de competências diversas. 

Essa foi a posição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho ao 
comentar o parágrafo único do art. 73 do Anteprojeto Afonso 
Arinos, que trazia redação semelhante ao do art. 22, parágrafo 
único da Constituição de 1988: 

Trata-se de uma ideia merecedora de aplauso, desde que não se 

torne obrigatório que a delegação seja feita, nos mesmos termos, 

relativamente a todos os Estados. Ao invés, se se admitir que, em 

função das condições e peculiaridades de cada Estado, se faça tal 

delegação, a inovação propiciará uma flexibilidade benéfica para o 

federalismo brasileiro (FERREIRA FILHO, 1987, p.18)

Esse dispositivo é um importante mecanismo de descentra-
lização do federalismo brasileiro, bem como de fazer possível 
a assimetria de direito no Brasil em relação às competências 
dos Estados para adequação às precondições do federalismo 
assimétrico. Desta forma, por meio de lei complementar, a União 
pode conceder a um ou alguns Estados, a depender de suas 
características peculiares, mais competências legislativas, o que 
por consequência levaria a uma descentralização não uniforme. 

Para Fernanda Dias Menezes de Almeida (2007, p. 95), ao 
comentar a importância do princípio da isonomia para que a lei 
permita a todos o desfrute dos benefícios do desenvolvimento, 
“não há porque não transpor essas considerações para o plano 
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1. Na 8ª Reunião Ordinária da Subcomissão dos Estados foi dada a palavra ao 
representante do Comitê de Apoio Pró-Criação do Estado do Maranhão do Sul, 
Agostinho Noleto Soares. No início de seu discurso, deixa claro que a separa-
ção é uma ideia já enraizada entre os habitantes daquele local: “aquela região 
precisa desligar-se do Maranhão, com quem não tem de fato relações sociais, 
políticas, sociológicas e históricas que justifiquem e persista a junção daquela 
área ao Estado, uma região tocantina chamada pré-Amazônia maranhense, com 
a capital em São Luís”.

2. Na 9ª Região Ordinária foi colocado em pauta a criação do Estado de Tocantins, 
defendida veementemente pelo Relator Siqueira Campos (PDC-GO): “criar obstáculo 

notas de rodapé

à aprovação pela Assembleia Nacional Constituinte da criação do Estado do Tocantins 
seria uma afronta à vontade política do povo goiano e não somente do povo nortense, 
seria uma atitude afrontosa à gente goiana diante de tantas manifestações”. 

3. Criado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1/1994.

4. Por meio da Emenda Constitucional nº 10/1996 e prorrogado pela Emenda 
Constitucional nº 17/1997.

5. Por meio da Emenda Constitucional nº 27/2000, prorrogado pelas Emendas 
Constitucionais nº 42/2003, nº 56/2007 e nº 93/2016.

de organização federativa, tentando-se um federalismo não 
simétrico como uma forma de se reduzirem as desigualdades 
sociais e regionais”. 

Apesar de ser um mecanismo de descentralização para os 
Estados, a norma constitucional não abre tal caminho para os 
Municípios. Deste modo, a discrepância material entre esses 
entes federativos, conforme anteriormente mencionado, não 
consegue ser ajustada com delegação de competências para os 

de grande porte, por exemplo. O disposto no art. 22, parágrafo 
único, portanto, não permite que os Municípios possam ter 
tratamento diferenciado pela União – já que as competências são 
estabelecidas somente pela Constituição Federal, o que acaba 
tendencialmente pela uniformidade suas legislações e atividades. 
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