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PENSAMENTO SOCIAL E INSTITUIÇÕES
Em um número anterior de Lua Nova, que trazia um 

dossiê sobre “pensamento social brasileiro”, organizado por 
Lilia Moritz Schwarcz e André Botelho, era ressaltado o alar
gamento da temática, resultado da multidisciplinariedade 
que as pesquisas haviam adquirido até então:

Observase, assim, o próprio alargamento da noção de 
“pensamento social”, operado, em parte, pelo caráter 
multidisciplinar da área de pesquisa, que compreende 
não apenas as três disciplinas básicas das ciências sociais – 
a antropologia, a ciência política e a sociologia –, como ainda 
a história, a teoria literária e a filosofia política, entre outras 
disciplinas. E um dos principais efeitos dessa orientação 
recente, e mais flexível e ampla, tem sido o de reverter 
a imagem, algo difundida no passado não tão remoto das 
ciências sociais brasileiras, que via a pesquisa em torno do 
pensamento social como um tipo de conhecimento antiquário, 
sem maior significação para a sociedade e para as ciências 
sociais contemporâneas. (Schwarcz e Botelho, 2011, p. 1112)

O número que ora se apresenta de Lua Nova é 
a demonstração cabal dessa constatação pois há uma 
linha de continuidade que pode ser vislumbrada nos arti
gos apresentados, sejam eles mais diretamente filiados 
a áreas que reivindicam seu espaço próprio como o pen
samento social brasileiro, a política penal, a crítica lite
rária, a sociologia do inconsciente e das mídias digitais, 
a regulação constitucional do direito de propriedade e 
da reforma agrária, a teoria democrática e a democra
cia deliberativa, ou ainda o sistema penal internacional. 
Mesmo que o ponto de partida de cada artigo seja tribu
tário de tradições intelectuais e metodológicas específi
cas, o que moveu seus autores é a necessidade de alargar 
a compreensão do mundo. Tratase do que Charles Wright 
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Mills propunha na década de 1950 e que, hoje, conhece
mos como a imaginação sociológica:

O que precisam, e o que sentem precisar, é uma 
qualidade de espírito que lhes ajude a usar a informação e 
a desenvolver a razão, a fim de perceber, com lucidez, o que 
está ocorrendo no mundo e o que pode estar acontecendo 
dentro deles mesmos. (Wright Mills, 1959, p. 11)

Para Wright Mills, o sentido das ciências sociais consis
tia no diálogo entre as abordagens literárias e científicas. 
Essa era, para ele, a promessa da sociologia.

Este número de Lua Nova se inicia com o artigo de 
Carmem Felgueiras, “Paulo Prado: desordem, desmesura e 
descontrole na formação do Brasil”, no qual a autora inves
tiga, a partir da análise das obras Retrato do Brasil e Paulística, 
de que forma essa tríade influenciou decisivamente a forma
ção histórica da sociedade brasileira. Para a autora o texto 
de Paulo Prado é radical na crítica dos temas caros ao con
servadorismo e evidencia as dificuldades de constituição de 
uma ordem social moderna no país.

Em seguida, no artigo “Saúde, desenvolvimento e inter
pretações do Brasil: uma análise da perspectiva sociológica 
de Carlos Alberto de Medina”, passamos para uma reflexão 
feita por Carolina Arouca Gomes de Brito e Thiago da Costa 
Lopes sobre o modo como as perspectivas sociológicas con
tribuíram para a reflexão acerca das relações entre saúde, 
desenvolvimento e democracia na década de 1950, quando 
tanto o Brasil rural quanto o Brasil urbano estavam presos 
a uma mesma dinâmica sóciohistórica, autoritária e exclu
dente, que remontaria ao latifúndio senhorial.

No terceiro artigo, intitulado “O Estado brasileiro 
vai ter quem manda dentro dos presídios: análise do dis
curso de senadores na votação da PEC da Polícia Penal”, 
Camila Caldeira Nunes Dias e Vanessa Ramos da Silva 
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mostram que as assimetrias e desigualdades históricas e 
estruturais que atravessam a sociedade brasileira precisam 
ser levadas em conta para entender os argumentos dos sena
dores sobre a política penal, muito mais amparados pelo 
senso comum do que em pesquisas e dados.

No artigo seguinte, Ugo Urbano Casares Rivetti, 
nos oferece um estudo sobre Raymond Williams, que ele 
define como um escritor galês. De acordo com a sua argu
mentação, as raízes galesas de Williams é que explicam as 
suas atividades de crítico, romancista, intelectual socialista e 
militante político, pois os dilemas colocados por sua origem 
galesa nunca deixaram de estar presentes em seu horizonte.

No quinto artigo, intitulado “Ciberespaço e descentra
mento: a constituição subjetiva como questão de espaço 
e tempo”, Samira Feldman Marzochi analisa, a partir da 
abordagem pósestruturalista e no quadro de uma sociolo
gia do inconsciente, a constituição da subjetividade política 
mediada pelas tecnologias digitais.

Em seguida, Antonio Maués nos oferece, no artigo 
“Constituição e Desigualdade: Direito de Propriedade e 
Reforma Agrária no Brasil”, uma análise da regulação cons
titucional do direito de propriedade e da reforma agrária 
como um caso exemplar para a compreensão dos mecanis
mos pelos quais o sistema constitucional afeta a distribuição 
da riqueza no Brasil.

No sétimo artigo, “Democracia, legitimidade e justiça: 
um argumento sobre o diálogo interinstitucional”, Renato 
Francisquini investiga, à luz da teoria democrática, os proce
dimentos que asseguram a autoridade das decisões coletivas 
e argumenta em favor do método deliberativo para garantir 
o diálogo interinstitucional.

A tônica na justiça e nas instituições se mantém no 
oitavo artigo, intitulado “A dupla agência do Tribunal Penal 
Internacional e a resistência africana ao legado da colo
nialidade: a complexa relação entre os países africanos e 



o mecanismo internacional”, em que Marrielle Maia e 
Taynara Dias argumentam que a discussão sobre a coloniali
dade do direito ajuda a entender os conflitos surgidos pela 
reversão da postura dos países africanos que passaram de 
apoiadores da criação do Tribunal Penal Internacional para 
críticos dessa instituição.

Por fim, este número se encerra com um artigo de Daniela 
Costanzo e Rafael Marino, “Duas interpretações do Empresário 
Industrial e Desenvolvimento Econômico, de Fernando Henrique 
Cardoso”, em que os autores discutem a leitura da atuação 
política dos empresários industriais feita pelo autor em sua 
obra, ao mesmo tempo em que revelam como ele apreendeu 
as determinações específicas da burguesia nacional e seu com
portamento político, sem decalques estrangeiros. 

Todos os nove artigos foram enviados por seus autores ao 
sistema de submissão da SciELO e receberam uma avaliação 
positiva dos nossos pareceristas, aos quais muito agradecemos.
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Evaldo Cabral de Melo considerou os ensaios de inter
pretação do Brasil, de modo geral, como “o vezo entre 
o mórbido e narcísico de ajustar contas com o passado 
nacional” (Melo apud Freitas, 2012); Springer de Freitas, 
por sua vez, os tinha como “uma moda peculiar aos paí
ses europeus que, no século XIX, padeciam (em razão de 
sua condição periférica) de uma ‘angústia de identidade’” 
(Freitas, 2012). Nesses termos, que vão além das questões 
sobre a identidade nacional, Retrato do Brasil e Paulística1, 
de Paulo Prado, parecem permitir a ampliação do debate, 
de inspiração nietzscheana, acerca da utilidade da história 
para a vida, cujas premissas estão enunciadas em Paulística: 

1 Publicados, respectivamente, em 1928 e 1932, ambos os livros foram reunidos 
no volume 152 da Coleção Documentos Brasileiros sob o título Província & nação, 
em 1972. Conforme noticia Geraldo Ferraz no prefácio “Paulo Prado e duas 
reedições”, esse sonho de José Olympio só teria sido realizado por Afonso Arinos 
de Melo Franco, diretor da coleção na época. Arinos também acreditava na “dupla 
aspiração de Paulo Prado”, ou seja, sua preocupação regional e nacional, “donde, 
o localismo de Paulística (a província) e a projeção nacional do Retrato (a nação)” 
(FERRAZ, 1972, P.IX). Embora reconheça a importância da comparação, os livros 
serão considerados aqui em função do tema proposto e, neste sentido, ao invés dos 
contrastes, buscouse sobretudo as afinidades entre eles, ao mesmo tempo em que 
se afirma a preponderância do nacional sobre o local no pensamento de Prado.

Paulo Prado
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“Cada povo que pretender ser mais do que uma simples 
aglomeração humana, deve possuir o seu patrimônio  
histórico. […] É a explicação e desculpa das preocupações 
do passado que a muitos parecerá puro luxo intelectual, 
ou mero narcisismo patrioteiro” (Prado, 1972, p. 3).

A fim de lidar com as várias questões que o debate 
levanta, este texto segue dividido em três partes. Na primeira, 
é discutido o significado da noção de natureza humana, 
implícito na argumentação de Retrato do Brasil, no que diz res
peito à constituição de uma ordem social moderna no país. 
Na segunda parte, são examinadas as implicações do indivi
dualismo anárquico brasileiro para a construção de uma ideia 
de identidade nacional caracterizada pela tristeza e a sua 
aproximação com o tema da melancolia e da acídia. Por fim, 
caberá discutir o significado das metáforas da doença para 
representar os efeitos da natureza e da ordem social caótica, 
do sujeito melancólico e do ethos romântico.

Nesse último sentido, o artigo propõe uma análise das 
articulações conceituais – das metáforas morais e biológicas 
da doença às características da nacionalidade brasileira – 
em Retrato do Brasil que podem até mesmo trazer sugestões 
para a interpretação das representações sociais do contexto 
recente da pandemia que assombra o mundo nos dias que 
correm, particularmente o Brasil.

Desordem e natureza
“Como é que, 174 anos após a independência, os bra

sileiros ainda não conseguem encontrar razões para seu 
orgulho patriótico que tenham a ver com conquistas nacio
nais e não com fatores sobre os quais não têm controle?”: 
essa é a pergunta que se faz José Murilo de Carvalho, 
ao discutir, em 1998, os resultados de pesquisas recentes que 
demonstravam então a persistência dos motivos edênicos no 
imaginário popular (Carvalho, 1998, p. 7).
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A partir de Rocha Pita, Afonso Celso e Gonçalves Dias, 
não é essa persistência, nem mesmo o ufanismo patriótico 
que são problematizados por Carvalho, mas o fato de ser 
determinante para a “representação de si” dos brasileiros 
a ausência de elementos que revelem, explícita e positiva
mente, a crença na ação humana e em sua capacidade de 
moldar a realidade na qual vivem.

Pareceme razoável concluir que tal autoimagem contribui 
para a existência e a persistência do motivo edênico. 
Quem não se vê como um ser civil e cívico não se pode ver 
como agente, individual ou coletivo, de mudanças sociais 
e políticas de que se possa orgulhar e deve buscar alhures 
razões para a construção de uma identidade nacional. 
(Carvalho, 1998, p. 14).

Essas constatações de 1998 tornaramse hoje ainda mais 
pertinentes, sobretudo quando o mundo é desafiado por 
processos em que a natureza deixa de ser uma paisagem 
aprazível para mostrar por seus efeitos a sua outra face, 
terrível, ameaçadora e potencialmente mortífera; quando o 
cansaço, a tristeza e a melancolia parecem desafiar a própria 
sociabilidade. Afinal, a conclusão de José Murilo de Carvalho 
já fazia parte das preocupações de Prado em Paulística: “Já se 
disse que uma nação é um plebiscito continuado dia a dia. 
Sem o amor às coisas públicas, os agrupamentos gregários 
de milhões de cabeças não possuem a vontade de convivên
cia e coesão, que são caracteres fundamentais do Estado 
nacional” (Prado, 1972, p. 17).

Esse “desamor às coisas públicas” também é afirmado 
em Retrato do Brasil e resulta, como veremos, de processos 
inexoráveis que parecem comandar a vida nacional desde as 
suas origens. José Murilo de Carvalho, com algum exagero 
admitido, cita Paulo Prado como exemplo de uma linha de 
interpretação do Brasil em que predomina, por oposição ao 
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otimismo edênico, a “razão satânica”. Essa sua imagem nega
tiva do brasileiro, pode, de algum modo, ter contribuído 
para firmar uma autoimagem, segundo a qual os motivos 
para o atraso da sociedade estariam em seu próprio caráter, 
sem os atenuantes do recurso à natureza.

O enredo da narrativa sobre a formação do brasileiro 
em Retrato do Brasil 2 é sobejamente conhecido e reproduzido 
na literatura especializada, podendo, portanto, ser resumido 
em rápidas pinceladas3: na primeira parte do argumento, 
o aventureiro português, deixado por sua própria conta e 
tendo no clima e nos nativos da terra fortes aliados para a 
sua adaptação, confirmase, em pouco tempo de permanên
cia nos trópicos, como protótipo de um individualismo anár
quico, comandado apenas pelas paixões egoístas da luxúria 
e da cobiça. A segunda parte da tese, trataria das consequên
cias desse cultivo das paixões, a tristeza e o romantismo.

Paulo Prado elabora sua explicação a partir das teo
rias do meio e da raça, do final do século XIX, dentre 
as quais a antropogeografia de Ratzel e a biologia evo
lucionária de Moritz Wagner. Nesse sentido, o papel do 
mundo natural (geografia e clima) é o de coadjuvante 
na argumentação, pois, contribui – ainda que de forma 

2 Tal como Ricardo Benzaquen de Araújo (2019b) trata o tema das relações entre 
narrativa histórica, tempo e enredo, presentes na concepção moderna de história, 
em “Narrativa, crítica e verdade em Capistrano de Abreu”, a narrativa de Retrato do 
Brasil também é comandada, como veremos adiante, por um enredo que molda, 
padroniza e disciplina o real, no sentido de produzir uma coerência entre seu 
ponto de partida e o de chegada.
3 Tratase do próprio método do autor: “Este Retrato foi feito como um quadro 
impressionista. Dissolveramse nas cores e no impreciso das tonalidades as linhas 
nítidas do desenho […]. Desaparecem quase por completo as datas. Restam 
somente os aspectos, as emoções, a representação mental dos acontecimentos, 
resultantes estes mais da dedução especulativa do que da sequência concatenada 
dos fatos. […] Considerar a história não como uma ressurreição romântica, nem 
como ciência natural, à alemã, mas como conjunto de meras impressões, procu
rando no fundo misterioso das forças conscientes ou instintivas as influências que 
dominaram, no correr dos tempos, os indivíduos e a coletividade.” (Prado, 2012, 
p. 127). Cabe apenas enfatizar que, nessa concepção de história, a noção de enredo 
ganha ainda mais relevância.
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ambivalente, ora acolhendo ora hostilizando – para o pro
cesso de adaptação do português, que primeiro se aventura 
heroicamente e depois coloniza.

Vemos então que Prado começa descrevendo com 
jogos de palavras a chegada do europeu à zona tropical, seu 
encontro com a “exuberância de natureza tão nuançada de 
força e graça”; segue anotando que “o clima constantemente 
úmido e quente desenvolve uma força e violência de vegeta
ção incomparável”, nas quais 

os sentidos imperfeitos do homem mal podem apanhar 
e fixar a desordem de galhos, folhagens, frutos e flores 
que o envolve e submerge […]. É o mesmo emaranhado 
hostil de lianas, trepadeiras e orquídeas, mas na submata as 
urticáceas, espinhos, samambaias tolhem ainda mais o andar 
do homem, que só vence a vegetação a golpes de facão. 
(Prado, 2012, pp. 4243)

Ou então, em sentido inverso, cita a surpresa dos frades 
capuchinhos que em começos do século XVII descobriam 
no Maranhão “uma natureza sorridente e acolhedora”. 
(Prado, 2012, p. 46). Prado também tem aguda noção do 
quão histórica é a relação dos homens com a natureza:

Da beleza das paisagens não cuidavam. Não era, nem do tempo 
nem da raça, o amor à natureza. […]. Além de Vespucci – 
muito da sua pátria e da sua época – raros são, nesse duro 
século XVI, os que como Tomé de Souza e Fernão Cardim 
sentiram o encanto da Guanabara. (Prado, 2012: p. 45).

Pelo visto, a natureza ainda não era plenamente paisa
gem e era vivida em sua imediatez: “Mas todos sofriam a 
sedução dos trópicos, vivendo intensamente uma vida ani
mal e bebendo com delícia um ar como que até então irres
pirado” (Prado, 2012: p. 45).
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Características inatas também configuraram os elemen
tos étnicos presentes no processo de formação.

A mansidão passiva do indígena, o individualismo do 
conquistador, a sedução de um clima acolhedor e favorável 
aos primeiros contatos, quando ainda não se revelara 
a hostilidade sorrateira da natureza – favoreceram a 
mescla imediata das raças e a adaptação dos costumes à 
nova ambiência. Quase todo o Brasil futuro se achava em 
embrião nesses anos rudes: só lhes faltou e não tardou – 
a contribuição do africano4 para se fixarem as características 
do tipo étnico que os séculos iam formar. É o interesse 
excepcional desse alvorecer. É o que não torna “inatual” 
o seu estudo, como diria Nietzsche, na turbada fase de hoje 
de nossa evolução histórica e social. (Prado, 2012: p. 312).

Fazendo coro com o diagnóstico de Capistrano de 
Abreu, em sua tese de concurso em 1883 à cadeira de histó
ria do Brasil do Colégio Pedro II, o artigo de Paulo Prado, 
publicado em O Jornal de 7 de dezembro de 1929 sob o título 
“O Descobrimento”, descreve as características do coloni
zador português, antes e depois da descoberta. Ao mesmo 
tempo em que constitui no texto uma reiteração das teses de 
Retrato do Brasil, formula uma espécie de síntese desse livro 
com as ideias que primeiro apresentara em Paulística.

Nas causas inconscientes e nos motivos ocasionais que 
fizeram dos aventureiros colonos da nova terra, nenhuma 
preocupação aparece de ação incorporada e inteligente: 
nem religiosa, nem artística, nem militar, nem mesmo 

4 É importante ressaltar que Paulo Prado distingue, como aspectos, respectiva
mente positivos e negativos, “a presença do negro, entre nós, […]: como fator 
étnico, intervindo pelo cruzamento desde os primeiros tempos da Colônia – 
e como escravo, elemento preponderante na organização social e mental do 
Brasil.” (Prado, 2012, p. 129).
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a impetuosidade e sede aventuras, tão peculiares ao 
conquistador espanhol. A cruza com o indígena veio 
ao contrário acentuar o anarquismo individualista dos 
primeiros habitantes pela ‘volatilização dos instintos 
sociais”, característica que ainda é um elo da cadeia 
histórica, racial e econômica, ligando os elementos do 
povoamento primitivo aos seus descendentes atuais, 
enfraquecidos pela falta de disciplina, pela ausência de 
espírito condensador e de sagacidade previdente. É o que 
aparenta, de certo modo, o bandeirante piratiningano ao 
fazendeiro paulista. (Prado, 2012, p. 315).

Esses podem ser considerados os principais topoi da 
argumentação de Prado: o anarquismo individualista e o 
processo de volatilização dos instintos sociais, de que nos 
ocuparemos a seguir. Também cabe notar na passagem a pre
sença da figura do narrador e de sua inscrição social como 
fazendeiro paulista. Isso é de importância inegável para a 
definição do gênero escolhido por Prado, o ensaio, que 
contrasta supostamente com a escrita da história segundo 
as exigências de objetividade da sua concepção moderna.

Passando à característica do anarquismo individualista e 
ao processo de volatilização dos instintos sociais – elementos 
muitas vezes corolários – é possível abordar a questão por 
dois caminhos. No primeiro, trazendo para o debate a ques
tão do individualismo como típico da natureza desse portu
guês e que foi transmitido ao longo do tempo. No segundo, 
pensando a questão da adaptação do aventureiro português 
ao Novo Mundo.

É possível supor que a explicação do individualismo do 
português, em Prado, esteja atrelada a uma noção de natu
reza humana embutida na argumentação, tal como proposta 
por um dos filósofos do seu repertório, Friedrich Nietzsche, 
em sua segunda consideração extemporânea, “Da utilidade 
e desvantagem da história para a vida”, de 1874.
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Pois lá onde somos resultado de gerações anteriores, 
somos também resultado de seus desvios, paixões, 
erros e até mesmo crimes; não é possível se livrar dessa 
cadeia. Se condenarmos aqueles desvios e nos tomarmos 
como libertos deles, isso não elimina o fato de que 
deles descendemos. No melhor caso, reduzimos isso a 
uma disputa entre a natureza herdada e atávica e nosso 
conhecimento, ou bem a uma luta de um novo e duro 
disciplinamento contra um antigo, impregnado e inato; 
plantamos um novo hábito, um novo instinto, uma segunda 
natureza que apodrece a primeira. É uma tentativa, 
igualmente, de se fornecer um passado a posteriori, do qual 
se gostaria de descender, em contradição com aquilo do 
que se descende – sempre uma tentativa perigosa, porque é 
muito difícil encontrar um limite para a negação do passado 
e porque as segundas naturezas são, na maioria das vezes, 
mais fracas que as primeiras. (Nietzsche, 2017, pp. 4950).

Tal como em Nietzsche, para Prado, não haveria como 
o colonizador constituir uma segunda natureza que o pos
sibilitasse agir sobre seus instintos individualistas e egoístas 
sem o trabalho imposto pelo “sentido da história”, pelas 
tradições e pela própria memória. Nessa chave de interpre
tação, o colonizador desse Novo Mundo – à exceção dos 
pioneiros norteamericanos – seria moldado apenas pela 
natureza e pelos instintos, e não pela civilização. Paulo 
Prado parece operar, nesse ponto, a partir de uma ideia 
de cultura histórica moderna, em que a memória “pre
cisa ser constantemente ‘refrescada’, senão perderia toda 
a sua força” (Araújo, 2019, p. 197). Assim, os colonizado
res, sobretudo os bandeirantes paulistas, teriam perdido, 
pelo fato do isolamento, o vínculo com seu passado e com 
o seu propósito de futuro. É nesse sentido que é possível 
interpretar o comentário que ele faz no prefácio de 1934, 
em Paulística: “O paulista [do século XVIII], seduzido pelo 
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enriquecimento rápido, alheio às preocupações dos negó
cios públicos, parecia gente conquistada, submissa na sua 
ruminação satisfeita e que só um excesso de injustiça pôde 
acordar e transformar.” (Prado, 1972, p. 6)5.

Uma outra via interpretativa do anarquismo indivi
dualista e do processo de volatilização dos instintos sociais 
é sustentada pela tese da adaptação. Paulo Prado atribui à 
natureza plástica, adaptável do português, como parte de 
sua natureza primitiva, a chance de, como diz Nietzsche, 
crescer “a partir de si mesma, de transformar e incorporar 
o passado e o estranho, de curar feridas, de substituir o que 
se perdeu e reconstituir a partir de si formas arruinadas” 
(Nietzsche, 2017, p. 25). A este propósito, diria Prado:

Eram certamente os que constituíram a estrutura básica 
racial, os primeiros colonos – degredados, desertores, 
náufragos – gente da Renascença, que o crime, a ambição 
ou o espírito aventureiro fizeram abandonar a Europa 
civilizada. Apresentavam um produto humano fisicamente 
selecionado, tendo resistido aos perigos, tribulações e 
sofrimentos da longa e incerta travessia. Ao se instalarem 
no país virgem tinham conseguido vencer a hostilidade da 
natureza e adaptarse às condições de uma nova existência. 
(Prado, 2012, p. 62).

5 Cabe observar que, em Retrato do Brasil, Paulo Prado assume o ponto de vista do 
escritor que, situado em seu tempo, se vê como resultado dessa geração individua
lista e contra a qual tenta encontrar os recursos para a produção de uma “segunda 
natureza”. Esse pode ser considerado o sentido político mais geral do livro que, 
apesar dos perigos, clama por uma Revolução que impeça a reprodução dos vícios 
de formação da sociedade brasileira. Por outro lado, em “Caminho do mar”,  
capítulo de abertura de Paulística, Paulo Prado adota um tom mais analítico, 
colocandose na perspectiva desse colono que se expõe ao descontrole do mundo 
natural e à afirmação de sua própria natureza egoísta. Desde que se tornou comum 
afirmar que Paulo Prado “antecipou a revolução de 1930”, parece pertinente 
especular, mas difícil inferir dos textos trabalhados uma resposta plausível, se nos 
termos do próprio autor, dado que seu falecimento ocorre em 1943, aos 74 anos, 
essa revolução foi capaz de produzir uma “segunda natureza”.
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A questão é que essa força plástica não é uniforme 
na experiência humana. Nietzsche pensa sobretudo sua 
ausência, naqueles que sucumbem diante das adversidades 
ou naqueles “que pouco se abalam pelos mais violentos e 
tristes infortúnios da vida, e mesmo pelas próprias ações 
malévolas, de sorte que no momento, ou logo depois, alcan
çam uma bonança e uma espécie de consciência tranquila” 
(Nietzsche, 2017, p. 25).

Ocorre que, no caso da figura do português de Prado, 
em uma nítida alteração do argumento nietzscheano, 
a plasticidade por vezes convive perfeitamente com o ego
centrismo e até mesmo o estimula, como é o caso do ban
deirante piratiningano que, por têla em excesso, integra 
se com muita facilidade ao meio, que confirma nele, no 
mesmo movimento, sua natureza antissocial.

Nesse sentido, o argumento sobre a formação do Brasil é 
cindido em dois fundamentos, aparentemente diversos, porém 
complementares, a depender das circunstâncias: o interior e o 
litoral. Para Prado, ambos concorreram, por sua vez, para que 
o povoamento ocorresse sob o signo da mais absoluta falta de 
controle dos habitantes sobre os seus destinos.

No litoral, percebese a replicação dos argumentos6 de 
Antero de Quental e Oliveira Martins sobre o processo ine
xorável de decadência dos ibéricos, dados os reconhecidos 
vínculos de Paulo Prado com a dita “geração de 1870”, como 
veremos. De fato, o tema foi trabalhado em termos muito 
semelhantes por Antero de Quental em Causas da decadên-
cia dos povos peninsulares, discurso pronunciado na noite de 
27 de maio de 1871, na sala do Casino Lisbonense.

Nele, as causas dessa decadência seriam a Igreja cató
lica, o absolutismo e as conquistas ultramarinas. Quental 
expressa de forma contundente suas posições pessimistas:

6 Há certamente pontos de divergência como, por exemplo, sobre o papel desem
penhado pelos jesuítas, extremamente negativo para Antero de Quental, de pouca 
importância em Retrato do Brasil.
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Como era possível, com as mãos cheias de sangue, e os 
corações cheios de orgulho, iniciar na civilização aqueles 
povos atrasados, unir por interesse e sentimentos os 
vencedores e os vencidos, cruzar as raças e fundar assim, 
depois do domínio momentâneo da violência, o domínio 
duradoiro e justo da superioridade moral e do progresso? 
(Quental, 2015, p. 84)

Pois, “as causas cessam, mas os efeitos morais persistem: 
a incerteza, o desânimo, o malestar da nossa sociedade 
contemporânea” (Quental, 2015, p. 86). Caberia, portanto, 
fazer “o ato de contrição pelos nossos pecados históri
cos, porque só assim nos podemos emendar e regenerar” 
(Quental, 2015, p. 37).

Antero de Quental e Paulo Prado aparecem igualmente 
unidos, para além do pessimismo, num mesmo apelo a uma 
revolução que expurgasse os vícios desenvolvidos pelos 
povos peninsulares e assim os regenerasse.

Quanto ao processo adaptativo no interior, ele mostra 
outro resultado, por exemplo, no altiplano paulista. Ali se 
instala, como já foi observado, o bandeirante piratiningano, 
onde, para a sua formação, concorre o fator do isolamento. 
Contudo, em seus começos, as paixões assumem um sinal 
positivo, ou seja, o que na totalidade do território eram 
vícios, ali começaram virtudes, como por exemplo a cobiça, 
referida como “amor à riqueza”7, segundo o argumento, 
exposto em alguns poucos parágrafos:

Nas predestinações históricas e étnicas do paulista essa função 
seletiva do Caminho do Mar é incontestável e providencial 

7 “Variam as causas econômicas do êxodo do sertanista, diversos são os incentivos 
desse internamento, que por vezes toma o aspecto de uma pandemia, despovoando 
as vilas da capitania. Dessas, porém, misérrimas na sua aparência de meros arraiais, 
partem incessantemente, durante perto de dois séculos, levas e levas de expedi
cionários, numa tosca organização militar, dominados por duas paixões: o amor à 
riqueza e o ódio ao espanhol” (Prado, 1972, p. 38).
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para a formação do seu caráter e tipo. A população do 
planalto se conservou afastada dos contágios decadentes da 
raça descobridora. (Prado, 1972, p. 24)

Quando o país inteiro era apenas uma colônia vivendo no 
mesmo ritmo transmitido da Metrópole, os Paulistas viviam 
a sua própria vida em que a iniciativa particular desprezava 
as ordens e instruções de alémmar para só atender aos 
seus interesses imediatos e à ânsia de liberdade e ambição 
de riquezas que os atraíam para os desertos sem leis e sem 
peias. (Prado, 1972, p. 36)

Porém, essa febre foi pouco a pouco diminuindo, e 
pela lenta transformação que é a lei implacável da 
natureza, pelos meados do século XVIII, ou mesmo antes, 
desaparecera com o seu cunho peculiar o tipo primitivo. 
(Prado, 1972, p. 38)

Cessava assim o esplêndido isolamento em que se criara a 
população dos antigos campos de Piratininga, protegida 
pelo acesso dificílimo do seu Caminho do Mar, e que agora 
comunicava facilmente com seu próprio país e com o resto 
do mundo. Já desaparecia o piratiningano; na evolução 
histórica do Brasil viria substituilo o Paulista da decadência 
e o seu descendente do São Paulo moderno […] ao qual 
falta a ânsia de liberdade e independência e que o amor 
e a devoção ao poder completaram a obra de decadência. 
(Prado, 1972, pp. 3940)

Revelase então a radicalidade de Paulo Prado, posto 
que uma “nova e rigorosa” disciplina – como a mencionada 
acima, através do texto de Nietzsche – capaz de produzir 
uma nova natureza deveria vir por meio da violência revolu
cionária, de um processo criador de consequências impre
visíveis. Sem a intervenção de um movimento de ruptura, 
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de fora para dentro, a natureza brasileira, triste e melancó
lica, formada a partir do excesso de plasticidade do “portu
guês original” e pela prevalência da luxúria e da cobiça – 
tornada ancestral e hereditária, passando a se expressar 
sobretudo no “amor ao poder” – tenderia a se perpetuar.

Desse modo, os habitantes dessas terras, por se verem 
desde o início sem freios em seus desejos materiais ou por 
serem dotados de uma imaginação igualmente infrene e 
descolada da realidade, estariam submetidos a processos 
independentes de sua própria vontade.

“A luxúria”, “A cobiça”, “A tristeza”: os títulos dos capítu
los de Retrato de Brasil são substantivos, designam substâncias 
e, nesse sentido, qualificam ao mesmo tempo que reificam. 
Fazem parte da natureza humana, não são algo de que se 
possa escapar ou que se possa sanar facilmente.

Desmesura e melancolia
Em “Intemperança”, Renato Janine Ribeiro aponta para 

a ironia do fato de que um dos motivos da descoberta do 
Brasil foi a busca de especiarias com as quais os europeus 
temperavam os alimentos para lhes realçar o sabor ou para 
combater a sua putrefação. (Ribeiro, 2009, p. 257). Aqui, 
a palavra “tempero” se associa àquela que se coloca dentre 
as virtudes cardeais da filosofia clássica: temperantia, junto à 
iustitia, sapientia e fortitudo. Ironia porque, como também 
ressalta Paulo Prado, a empreitada da conquista e da coloni
zação se fez sob o signo da intemperança, no caso, os vícios 
da desmesura, da cobiça e da luxúria.

Contudo, se até aqui a discussão sobre a natureza do 
colonizador foi agregada ao tema do excesso, tratase agora 
de examinarmos os efeitos dessa intemperança, ainda pros
seguindo com a noção de falta.

Tendo chegado a um diagnóstico dos problemas de nossa 
formação nos dois primeiros capítulos, Paulo Prado começa o 
terceiro capítulo de Retrato, “A tristeza”, em busca da etiologia 
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desses males, ainda que ao final não consiga determinar 
sua fonte exata, se o corpo ou a alma ou ambas. Para ele,  
esse ente novo, “ao primeiro contato com o ambiente físico 
e social do seu exílio”, deixarase dominar por “dois senti
mentos tirânicos; o sensualismo e a paixão do ouro” (Prado, 
2012, p. 96). Consequentemente, “na luta entre esses apeti
tes, nem religioso, nem estético, sem nenhuma preocupação 
política, intelectual ou artística – criavase no decurso dos 
séculos uma raça triste” (Prado, 2012, p. 96). Segue dessa 
constatação a fórmula “cobiça + luxúria = tristeza”, seus efei
tos e hipóteses explicativas:

Luxúria, cobiça: melancolia. Nos povos, como nos 
indivíduos, é a sequência de um quadro de psicopatia: 
abatimento físico e moral, fadiga, insensibilidade, 
abulia, tristeza. Por sua vez a tristeza, pelo retardamento 
das funções vitais, traz o enfraquecimento e altera a 
oxidação das células, produzindo nova agravação do mal 
com o seu cortejo de agitações, lamúrias e convulsões 
violentas. Influência do clima, dos hábitos de vida, da 
alimentação ou do bom ou mau funcionamento das 
glândulas endócrinas, que a ciência começa a estudar? 
(Prado, 2012, p. 98).

Segundo uma longa tradição hermenêutica que inclui 
os textos da patrologia grega e latina, em Estâncias, Giorgio 
Agamben (2007) referese à acedia, tristitia, taedium vitae 
ou desídia como “o mais mortal dos vícios, o único para o 
qual não há nenhum perdão possível”. Uma vez acometido 
do mal, o melancólico viveria em permanente estado de 
inquietação e assolado pelas morbidades que a ele se asso
ciam, dentre muitos outros a malitia, o rancor, a pusillamitas, 
o desperatio, o torpor, a evatio mentis. Entretanto, como 
adverte Agamben, não se trata de um vício, mal ou 
pecado que acometa apenas aqueles que descuidam da 
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ética capitalista do trabalho. Para ele, o significado da 
melancolia e da acídia – presentes, por exemplo, nas várias 
denominações religiosas protestantes que dão origem ao 
que conhecemos na acepção weberiana como “espírito do 
capitalismo”8 – é limitado pela psicologia moderna que as 
aproxima da noção de preguiça.

No sentido da advertência de Agamben, se voltarmos 
ao terceiro capítulo de Retrato do Brasil, é inegável que o 
exemplo da presença dos peregrinos ingleses nas colônias 
da América do Norte estivesse no horizonte de Paulo Prado. 
Seus comentários recobrem a associação da melancolia, 
da tristeza do povo brasileiro à ausência das qualidades de 
temperança, disciplina e ética do trabalho, que participaram 
da formação dos habitantes do norte do continente.

Na Virgínia, a colonização se fizera, pouco antes, pela 
London Company, com fins mercantis. O quase lendário 
John Smith já ensinara aos companheiros, quando 
primeiro desembarcaram em terras americanas, o segredo 
do êxito para o colono recémchegado: ‘Aqui nada se 
obtém senão pelo trabalho’. E, quando a Companhia 
lhe pedira de Londres notícias de ouro, o velho pioneiro 
enviou à Metrópole o que julgava mais útil: um mapa da 
região, um resumo das coisas mais necessárias, e conselhos 
sobre a escolha dos emigrantes apropriados à colonização. 
Estes, ao se instalarem, submetiamse à rigidez da lei 
puritana que os forçava, como impunha Samuel Argall sob 
pena de morte, a aceitar a doutrina da trindade, o respeito 

8 “Há um credo dos mórmons que (segundo citações que conheço) conclui com 
estas palavras: ‘Mas um preguiçoso ou mandrião não pode ser cristão e ter parte 
na bemaventurança. Ele está destinado a ser aferroado de morte e atirado fora da 
colmeia.’ Essa magnífica disciplina, que observa o justo meio entre o mosteiro e 
a manufatura e que coloca o indivíduo diante da alternativa: ou o trabalho ou a 
exclusão – certamente em associação com o entusiasmo religioso e possível apenas 
por meio dele – foi que permitiu a essa seita realizar as espantosas proezas econô
micas que realizou”. (Weber, 2004, pp. 253254)
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à autoridade da Bíblia e o comparecimento obrigatório à 
igreja. (Prado, 2012, p. 91).

Contudo, como já apontado, o uso do termo melan
colia, no sentido que Agamben lhe atribui (no lastro de 
Freud), é mais abrangente, não implicando necessaria
mente um julgamento moral da atitude do melancólico, tal 
como o encontramos no protestantismo e em sua ideologia 
laica. Conforme assinala, a própria simplificação do termo é 
sintoma de processos mais fundamentais, pois

o malentendido e a minimização de um fenômeno, longe de 
significar que isso nos é remoto e estranho, pelo contrário, 
são indícios de uma proximidade tão intolerável a ponto de a 
devermos camuflar e reprimir. (Agamben, 2007: pp. 2627)

O que se reprime, portanto, ao minimizar a acídia 
e a melancolia é o desejo pelo que é inatingível; o fenô
meno da acedia permitiria o deslocamento da libido para 
esse objeto ausente do qual a perda é impossível ou, 
nas palavras do filósofo, “nasceria de uma exacerbação 
do desejo que torna inacessível o próprio objeto na deses
perada tentativa de protegerse dessa forma em relação à 
sua perda e de aderir a ele pelo menos na sua ausência” 
(Agamben, 2007, p. 44).

Ora, o que o vício da acedia, plenamente exposto no 
capítulo “Tristeza” de Retrato do Brasil, denuncia são justa
mente os objetos inalcançáveis da nacionalidade: a autenti
cidade, o engajamento, as virtudes públicas.

Essa chave de interpretação pode ser sugestiva para a 
análise de Prado acerca do que considera como o processo 
de decadência da nação brasileira e a melancolia que dele 
resulta, índice da falta de algo primordial. Nesse sentido, 
supomos que o objeto desejado e tornado incessível pela 
luxúria e pela cobiça e do qual a tristeza é o recurso para 
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manter fantasmaticamente presente, como algo nunca pos
suído, é a própria ideia de ordem social, entendida, nos ter
mos de Prado, como res publica.

Se a libido se comporta como se tivesse acontecido uma 
perda, embora nada tenha sido de fato perdido, isso acontece 
porque ela encena uma simulação em cujo âmbito o que 
não podia ser perdido, porque nunca havia sido possuído, 
aparece como perdido, e aquilo que não podia ser possuído 
porque, talvez, nunca tenha sido real, pode ser apropriado 
enquanto objeto perdido (Agamben, 2007, p. 45).

Essa lógica, tal como aplicada em Retrato do Brasil, pode 
ser complementada pela explicação durkheimiana clássica 
da sociedade como fenômeno moral, em que a transgressão 
permite revelar seus princípios e valores mais caros. No caso 
brasileiro, a melancolia derivada dos valores individualistas 
da luxúria e da cobiça estaria apontando para a ausência 
dos valores coletivos da autonomia, da autenticidade e, 
no limite, da própria ideia de civilidade.

O corolário desse processo também deriva das teses de 
Freud em Luto e melancolia e introduz a nossa próxima e 
última sessão. Na definição de Freud,9 a tristeza como sinô
nimo de melancolia, dirigese contra o ego. “O melancó
lico nos mostra ainda algo que falta no luto: um rebaixa
mento extraordinário do seu sentimento de autoestima, um 
enorme empobrecimento do ego. No luto é o mundo que 
se tornou pobre e vazio; na melancolia é o próprio ego” 
(Freud, 2011, p. 53).

Freud e, a seguir, Agamben tornam assim possível res
ponder com Paulo Prado à pergunta de José Murilo de 

9 Freud publicou Luto e melancolia em 1917 e não é improvável que Paulo Prado o 
tenha lido. Mas, assinala Diniz (2004), a principal obra que orientou a reflexão de 
Retrato do Brasil foi A anatomia da melancolia, escrita por Robert Burton em 1652, 
do qual Prado possuía em sua biblioteca um exemplar da edição inglesa de 1927.
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Carvalho: a natureza melancólica do brasileiro, que resulta 
em sua baixa “autoestima” – e faz com que ele não se reco
nheça como “agente, individual ou coletivo, de mudanças 
sociais e políticas de que se possa orgulhar” – teria substi
tuído o seu desejo de ordem pela mera satisfação de viver 
num paraíso terrestre.

Descontrole e doença
É afirmação recorrente na fortuna crítica de Paulo 

Prado (Aguiar, 2014; Berriel, 2000; Calil, 2009; Gaio, 2017; 
Waldman, 2014) que sua biografia se situa na interseção 
entre formas tradicionais e modernas de sociabilidade. 
Como não poderia deixar de ser, Paulo Prado teria sido afe
tado pelas contradições de sua época.

Neto de Veridiana e Martinho Prado, filho do 
Conselheiro Antônio Prado e sobrinho de Martinico, Caio e 
Eduardo Prado, Paulo Prado nasce em 20 de maio de 1869, 
em São Paulo. Formase em Direito na última turma do 
Império, na Academia do Largo de São Francisco. Próximo 
do tio Eduardo, passa com ele longa temporada na Europa, 
de 1890 a 1897, quando retorna ao Brasil, por insistência 
da família, para assumir cargos de direção na casa Prado
Chaves de produção e comercialização de café.

Como sugere Darrell E. Levi (1977) em estudo de refe
rência sobre os Prado,

a família de elite modernizante surge como conceito 
alternativo ao do declínio do modelo patriarcal. Pode ser 
colocada no centro sul do Brasil no período de 1849 a 
1930 e suas origens econômicas podem ser atribuídas ao 
‘boom’ do café e seu resultado industrial. A urbanização e a 
cultura europeia, causas do declínio no modelo patriarcal, 
estimularam o desenvolvimento da família modernizante. 
(Levi, 1977, p. 315)
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Contudo, adverte, “a experiência dos Prado demonstra, 
as atitudes, percepções e ações patriarcais interagiam, por 
vezes com as mais ‘modernas’” (Levi, 1977, p. 316).

Isto significa que os grupos e indivíduos que compunham 
a família Prado adotaram estratégias econômicas e políticas 
que os colocavam em posições contraditórias e, por vezes, 
antagônicas. Importante na análise e nas conclusões de Levi 
é o contraste que estabelece entre os Prado e o Matarazzo, 
apontando para uma maior coesão familiar destes últimos em 
oposição aos primeiros. Neste sentido, a competição interna 
que se estabeleceu entre os filhos, genros e netos de Veridiana 
Prado e o apego às tradições agrícolas dificultaram a adapta
ção da família à ordem industrial emergente.10

Do ponto de vista dos costumes, tal como os descreve em 
minúcias Brito Broca (1960), em A vida Literária no Brasil – 
1900, se o salão requintado e superfino de Veridiana Prado 
no final do século proporcionou ao neto, por um lado, 
um ambiente intelectualmente estimulante, por outro, por 
ser uma evidente imitação das modas europeias, pode ter exa
cerbado os antagonismos experimentados por ele, principal
mente em seu contato com os grupos modernistas.

Contudo, a chamada “geração de 1870” de Portugal, 
da qual Eduardo se aproximara, acabou por se consti
tuir, segundo alguns intérpretes, na principal influência 
de seu sobrinho. Nesse sentido, Carlos Eduardo Berriel 
é sumário em seu veredito: “Paulo Prado possuía pou
cas ideias que possamos considerálas como próprias” 
(Berriel, 1994, p. 2). Na continuação, afirma que elas 
são “uma espécie de reelaboração e adaptação das teses 
de um grupo de intelectuais com os quais conviveu pes
soalmente” (Berriel, 1994, p. 2), do qual teria tomado de 

10 Creio ser pertinente especular sobre o modo como, nos seus escritos, questões 
mais amplas a respeito do tema da adaptação ecoam preocupações biográficas. 
Entretanto, a investigação sobre essas e outras associações que envolvam a relação 
vida e obra tornase inexequível, dados os objetivos e limites deste trabalho.
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empréstimo (de modo algo paradoxal, eu diria) o tema 
da cópia em seus efeitos nocivos para a afirmação de uma 
nacionalidade autêntica.

Será possível, portanto, inferir que é a partir da hipó
tese da continuidade entre as ideias de Paulo Prado e as do 
grupo dos Vencidos da Vida, que Retrato do Brasil foi lido 
por muitos em sua época como o panfleto, como o libelo 
de um pessimista.11

De acordo com Berriel, dois pressupostos sustentam as 
teses do grupo português:

o primeiro, o de que a Europa é um mundo velho, 
doente, talvez esgotado; esta ideia, em grande voga então, 
faz parte da concepção mais geral da história europeia 
desenvolvida pela geração de 1970, principalmente 
sobre a própria história da Península Ibérica, e chegará 
com extrema força até o Modernismo brasileiro. […] 
Já o segundo pressuposto é de que a velhice do “Velho 
Mundo” – ou do “Novo”, tanto faz, já que se trata de 
matriz e cópia – é um produto da literatura. A literatura 
seria a causadora da senilidade da civilização europeia. 
[…] uma esclerose, portanto, que o Brasil traz para si, ao 
importar a literatura e as ideias europeias. (Berriel, 1994, 
pp. 4344, grifos meus)

Essa citação é suficiente para introduzir o que nos ocu
pará nesta última seção: o tema da doença como metáfora 

11 Estou certa de que várias outras correlações podem ser exploradas a partir do 
diálogo que Paulo Prado estabeleceu com seus contemporâneos, sobretudo com 
os modernistas brasileiros, o que, para executálas, demandaria uma ampliação da 
investigação para além das obras aqui trabalhadas. Por conseguinte, como diagnós
tico dos problemas nacionais, o pessimismo do grupo Vencidos da Vida constitui 
fonte inegável de inspiração para essa associação que busco demostrar entre mal 
romântico e descontrole social em Retrato do Brasil.
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do caráter e da ordem social,12 supondo, com Susan Sontag 
(2007), que as metáforas da doença são recursos podero
sos para dar força aos argumentos, muitas vezes produzindo 
efeitos corporais consideráveis. É importante assinalar 
que Doença como metáfora opera em pelo menos duas dire
ções sociologicamente distintas. Em uma delas, demonstra 
como o ethos romântico lançou mão da metáfora da doença 
para definir e moldar individualidades e comportamentos. 
Em outra, visa o modo como as doenças foram associadas à 
própria ordem social.

Para Sontag13,firmouse no século XIX a crença entre 
médicos e leigos de que haveria uma “personalidade 
típica” da tuberculose e que “era necessária certa predis
posição interior para contrair a doença”. Tratavase de uma 
doença de indivíduos e, mesmo que pudesse ser atribuída 
à pobreza e às condições insalubres, pensavase que o pró
prio indivíduo seria o principal responsável por ela, posto 

12   Segundo Velloso, “[o]utros autores nesta época usaram a doença como 
metáfora do Brasil. Monteiro Lobato parece ser o mais eloquente. Esta visão 
ideológica começaria a ser reformulada no final da década de 1910, mais 
precisamente em 1918. A tese da saúde pública, apontando a doença e o 
analfabetismo como os fatores responsáveis pelo atraso, viria então isentar a 
figura do Jeca Tatu dos males do Brasil. Na célebre frase de Monteiro Lobato, 
‘Ele [o Jeca] não é assim, mas está assim’, fica explícita esta mudança de men
talidade. O povo deixa de ser equiparado à categoria da negação e se ele apre
senta aspectos negativos, isto independe dele. Depende antes de uma boa admi
nistração governamental, capaz de sanar os erros e corrigir as deficiências.” 
(Velloso,1987, p. 71).
13   Embora Sontag tenha se ocupado da tuberculose e do câncer para comparálos  
como formas típicas das doenças românticas e modernas, nos ocuparemos 
aqui apenas da primeira. Claudine Herzlich e Janinne Pierret (1991a, 1991b)  
também partem do pressuposto da doença como construção social e realizam 
uma investigação sobre “les représentations collectives qui forment la réalité sociale de 
la maladie e du malade” (Herlich e Pierret, 1991b, p. 14), utilizandose para isto 
de fontes históricas e literárias. Contudo, a diferença central das abordagens 
está na ênfase das sociólogas francesas nos suportes “materiais” das represen
tações (a doença e os doentes),  ao passo que Sontag se fixa nas metáforas e 
nos seus mecanismos de funcionamento, perspectiva com a qual o presente 
trabalho procurou se alinhar.
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que a doença se encarregava, então, de expressar o caráter 
do seu portador.

É um produto da vontade. ‘A vontade se manifesta como um 
corpo organizado’, escreveu Schopenhauer, ‘e a presença 
da doença significa que a vontade mesma está doente.’ 
A recuperação de uma doença depende de a vontade 
saudável simular ‘um poder ditatorial a fim de subjugar as 
forças rebeladas’ da vontade doente. (Sontag, 2007, p. 36).

Nesse sentido, “[a] tuberculose é desintegração, enfe
brecimento, desmaterialização; é uma enfermidade de 
líquidos – o corpo se transforma em fleuma, em muco, 
em escarro e, por fim, em sangue – e de ar, da necessidade 
de um ar melhor”. (Sontag, 2007, p. 12).

Essa falência da vontade assumia no léxico romântico 
um sentido positivo,14 “como resposta ou denúncia de uma 
individualidade reprimida contra uma sociedade opressora, 
corrupta ou injusta” (Sontag, 2007, p. 57).

Além disso,

a tuberculose era tida como um modo de se apresentar, e tal 
aparência tornouse um elemento básico nos costumes do 
século XIX. […] Era sofisticado ter um aspecto doentio. 
‘Chopin era tuberculoso numa época em que ter boa saúde 
não era chique’, escreveu Camille SaintSaëns em 1913. 
Era estar na moda ser pálido e debilitado. (Sontag, 2007, p. 24)

A tristeza tornava a pessoa “interessante”. Ser triste era um 
sinal de refinamento, de sensibilidade. Ou seja, ser impotente. 
(Sontag, 2007, p. 26)

14 Em uma apreciação préromântica, Kant afirmava que “As paixões […] são afetos 
desventurados que se encontram grávidos de muitos males” (Kant, apud Sontag, 
2007, p. 36). “Em breve, o sentimento passaria a ser visto de modo muito mais 
positivo” (Sontag, 2007, p. 37).
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Ou então,

Os tuberculosos podem ser representados como 
apaixonados porque são, de maneira mais característica, 
carentes de vitalidade, de força vital. […] É assim que os 
irmãos Goncourt, esses dois observadores célebres por 
sua frieza, explicam a tuberculose de seu amigo Murger 
(o autor de Scènes de la vie bohème): ele está morrendo 
“por carência de vitalidade para enfrentar o sofrimento. 
(Sontag, 2007, p. 21) 

Mas ainda são heróis – inquietos, amargos, autodestrutivos, 
atormentados por sua inaptidão para sentir. (Sontag, 
2007, p. 38)

A outra parte do argumento de Sontag chama a atenção 
para o fato de que a imagem da doença é usada na grande 
tradição da filosofia política para exprimir a preocupação 
com a ordem social e como apelo por uma reação racional. 
“Maquiavel e Hobbes recorreram a um aspecto da sabedoria 
médica, a importância de interromper uma doença grave 
no início, enquanto é relativamente fácil de ser controlada” 
(Sontag, 2007, p. 57).

O leitor de Retrato do Brasil não deve se surpreender 
com os ecos dessa imagem da doença, muito operante na 
tradição da filosofia política, mas também com a presença 
de praticamente todos os signos do romantismo, tal como 
apresentados por Sontag. Paulo Prado era um escritor eru
dito, possuía em sua biblioteca, e cita, por exemplo, muitos 
autores que corroboram essa visão. Assim, em seu quarto 
capítulo, “O Romantismo”, as associações são explícitas:  
o sentido cultural positivo da falência da vontade, o excesso 
das paixões, a influência da moda; em síntese, toda a mor
bidez ressentida aparece admiravelmente reconstituída, 
dos desvarios dos poetas à verborragia dos políticos e dos 
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acadêmicos, como os das escolas de direito – focos de infec
ção romântica – de Olinda e São Paulo. Fenômenos indivi
duais e coletivos distinguidos pela análise, mas fundidos pela 
tinta da analogia e da metáfora da doença. Senão vejamos: 
“Neste organismo precocemente depauperado, exposto às 
mais variadas influências —mesológicas e étnicas, ao come
çar o século da independência, manifestouse, como doença, 
o mal romântico” (Prado, 2012, p. 113).

Ou então,

Quase todos os nossos poetas desse tempo morreram moços 
e tiveram o pressentimento dessa fatalidade. Morte e amor. 
Os dois refrãos da poesia brasileira. O desejo de morrer 
vinhalhes da desorganização da vontade e da melancolia 
desiludida dos que sonham com o romanesco na vida 
de cada dia. E fisicamente fracos pelo gasto da máquina 
nervosa, numa reação instintiva de vitalidade, procuravam 
a sobrevivência num erotismo alucinante, quase feminino. 
Representavam a astenia da raça, o vício das nossas origens 
mestiças. (Prado, 2012, p. 125)15

Quando se atenta para o fato de que a melancolia – na sua 
associação com o léxico romântico relacionado à doença, espe
cialmente à tuberculose – se torna uma consequência natural 
do excesso, da paixão que produz desgaste, a tese de Retrato 
do Brasil se mostra plenamente compreensível. Nesse sentido,  
a crítica ao romantismo, no quarto capítulo do livro, explicita 
o que os três primeiros quiseram descrever como o processo 
de formação do Brasil, com algum anacronismo, a partir dessa 
lógica, como um longo processo de adoecimento. O tema da 
melancolia romântica estava, portanto, presente desde o início 

15 Como tantos outros escritores da época, Paulo Prado reverbera aqui a associação 
entre feminilidade e erotismo por oposição àquela entre masculinidade e racionali
dade; analogia que hoje caracterizaríamos como misógina, posto que se configura 
a partir de conceitos antitéticos e assimétricos (Kosellec, 2006).
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em Retrato do Brasil e é a chave para o entendimento do livro 
como um todo. Dessa forma, Paulo Prado dá relevo ao disposi
tivo do enredo que molda, padroniza e disciplina o real, no sen
tido de produzir uma coerência entre seu ponto de partida e 
o de chegada, ou seja, o momento de formação e o momento 
coevo da sociedade brasileira, como vimos acima. Por outro 
lado, tanto a adoção quanto a recusa do léxico romântico, 
expressam de certa forma a própria condição de Paulo Prado: 
um intelectual situado entre o tradicional e o moderno, ainda 
que tendesse para o último. “No Brasil, do desvario dos nossos 
poetas e da altiloquência dos oradores, restounos o desequi
líbrio que separa o lirismo romântico da positividade da vida 
moderna e das forças vivas e inteligentes que constituem a rea
lidade social”. (Prado, 2012, p. 124).

A doença como metáfora do caráter individual e cole
tivo serve tanto para a explicar como para negar o Brasil, 
um exemplo evidente do que Daniel Pécaut (1989) desig
nou como “a ambivalência realista” dos intelectuais brasilei
ros da primeira metade do século XX.

Palavras Finais
Ricardo Benzaquen de Araújo, ao comparar os fun

damentos da identidade nacional em Mário de Andrade e 
Paulo Prado, conclui que Retrato do Brasil denota a ausência 
daquilo que em Ensaio sobre a música brasileira seria primor
dial: a noção de cordialidade ou, em sua interpretação, uma 
versão moderada de cordialidade.

se o Brasil é caracterizado pela luxúria e pela cobiça, tornase 
evidente que o futuro desta nação doente, patológica, não 
envolveria nem uma identidade fundada em bons sentimentos, 
nem qualquer tipo de fusão, como sugeria Mário de Andrade. 
Para Paulo, ao contrário, o resultado desses dois elementos 
seria, inevitavelmente, a criação de uma atmosfera balizada 
pela mais “apagada e vil tristeza”. (Araújo, 2019, p. 370).
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Como vimos, o passado colonial surge, então, em Retrato 
do Brasil, como realidade a ser superada. Essa seria a sua uti
lidade se o critério fosse, como cremos, aquele pensado por 
Nietzsche, em Considerações extemporâneas.

Nietzsche argumenta que, se o esquecimento não nos é 
permitido, pois somos seres históricos, “existe um grau de 
insônia, de ruminação, de sentido histórico, que prejudica 
o vivente e por fim o destrói, seja um homem, um povo ou 
uma cultura”. (Nietzsche, 2017, p. 24). Cabe aos homens, 
portanto, fazer um uso apropriado do passado em função de 
suas necessidades. Nietzsche mostra, como se sabe, que a his
tória como passado, como tradição, pode ser útil ao homem 
em pelo menos três aspectos: “ela lhe pertence enquanto 
indivíduo atuante e determinado, enquanto conservador 
e reverente, e enquanto sofredor e carente de libertação” 
(Nietzsche, 2017, p. 35). A cada um deles corresponderia, 
aliás, um tipo de história e de uso (ou abuso) do passado: 
a história monumental, a história antiquária e a história  
crítica. E assim, revela, contra a ideia de história positivista, 
neutra, tanto o sentido do trabalho do historiador como a 
relação dos homens, de um povo, de uma cultura e de uma 
sociedade com seu passado.

Em Paulo Prado, poderíamos dizer que, se a monumen
talização do passado colonial é veementemente rejeitada, 
se a sua confirmação pelo colecionismo acrítico de dados 
está ausente da narrativa, a perspectiva crítica, criadora de 
alternativas de futuro a partir desse passado, parece ser a via 
perseguida por ele.

Nesse sentido, o texto de Paulo Prado é radical na crítica 
dos temas caros ao conservadorismo, a começar evidente
mente pela idealização do passado. Longe de nos legar exem
plos de estabilidade e ordem, o passado aparece nas páginas 
de Retrato do Brasil como puro caos; longe de representar ele
mento de oposição, de combate, a Igreja acaba por sucumbir 
à imoralidade reinante; longe de constituir uma sociedade 
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solidária, o individualismo do português é avesso a qualquer 
freio e instaura hierarquias fundadas no puro arbítrio. Nesse 
sentido, individualismo, ordem, estabilidade e hierarquia 
serão reinterpretados, assumindo valores positivos ou negati
vos em função da crítica do passado e do presente.

“Viveram tristes, numa terra radiosa”: assim se encerra o 
quarto capítulo de Retrato do Brasil. O tempo verbal é ambí
guo. Pode remeter apenas a um passado que se esperava ser 
superado, como também constituir o vaticínio de um dis
tópico conto de fadas. Talvez tenha sido por isso que Paulo 
Prado escreveu um Post-Scriptum para o livro, de modo que 
pudesse afirmar, finalmente, “a confiança no futuro, que 
não pode ser pior do que o passado” (Prado, 2012, p. 144).
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Introdução
Nos anos 1950, a história das ciências sociais e a histó

ria da saúde pública estiveram entrelaçadas, como é possí
vel depreender da atuação de sociólogos e antropólogos 
a cargo do Serviço Especial de Saúde Pública – SESP (Maio e 
Lima, 2009) e do Serviço de Proteção aos Índios – SPI (Brito, 
2011; 2017; Figueiredo, 2009). Naquele momento, o tema 
do desenvolvimento irrompia nos cenários nacional e global, 
e os cientistas sociais se empenhavam em demonstrar a uti
lidade das suas formas de saber e seus instrumentos de pes
quisa na esfera do planejamento administrativo. A saúde se 
constituiu em arena importante para se pensar, a partir de 
perspectivas sociológicas diversas, as raízes e o perfil da socie
dade brasileira, bem como os impasses postos à sua transfor
mação em uma nação moderna, economicamente robusta, 
mas ao mesmo tempo mais igualitária e inclusiva socialmente.
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Embora permaneça relativamente pouco discutido pela 
literatura, o trabalho de cientistas sociais que atuaram na 
área de políticas públicas nos oferece a oportunidade de 
examinar questões que se tornaram centrais para aquelas 
disciplinas – então, em vias de institucionalização nas uni
versidades brasileiras. Nesse caso, não apenas o desenvol
vimento e a mudança sociocultural estiveram em pauta 
(Villas Bôas, 2006), mas também o problema das condições 
sociais para a efetivação da democracia no país (Brasil Jr., 
2017; Lopes e Maio, 2017).

Neste artigo, analisamos o pensamento do sociólogo 
Carlos Alberto de Medina, a partir dos primeiros anos 
de sua atuação profissional. Após se formar em Ciências 
Sociais pela antiga Faculdade Nacional de Filosofia da 
Universidade do Brasil – atual Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) –, Medina realizou, em 1952, 
o Curso de Técnicos em Missões Rurais da Campanha 
Nacional de Educação Rural (CNER), então coordenada 
pelo sociólogo José Arthur Rios. Naquele momento, 
Medina se aproximou da agenda científica e reforma
dora de Rios, centrada nos temas da reforma agrária e 
da organização de comunidades. Seguindo os passos de 
Rios, Medina se familiarizou, no início dos anos 1950, com 
o instrumental teórico e metodológico da sociologia rural 
norteamericana e do grupo Economia e Humanismo, 
movimento reformador liderado pelo frei dominicano 
francês, LouisJoseph Lebret, que à época se expandia pela 
América Latina (Ângelo, 2013; Valladares, 2005).

Em 1955, a convite de Rios, Medina integrou o quadro 
de pesquisadores sociais do SESP, onde permaneceu por 
mais de uma década, realizando levantamentos socioeco
nômicos em municípios do interior. Passou a fazer parte da 
rotina do sociólogo o exame das condições para a imple
mentação de programas de saúde entre as populações do 
Brasil rural. A seu ver, esses grupos não apenas pertenciam 
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a um universo cultural distinto daquele existente nos cen
tros urbanos, como também se encontravam presos a um 
quadro de pobreza, dependência pessoal, passividade e 
apatia – características que remontavam, segundo o soció
logo, à formação da sociedade brasileira, marcada pela 
prevalência do latifúndio e por formas de estratificação 
polarizadas e pouco complexas.

Ao final dos anos 1950, novamente pelas mãos de Rios, 
Medina coordenou os trabalhos de campo que resultaram 
na publicação de Aspectos humanos da favela carioca, um dos 
primeiros esforços de investigação sistemática sobre as fave
las brasileiras. Realizado pelo escritório da Sociedade de 
Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos Complexos 
Sociais (SAGMACS) – instituição de pesquisa e planejamento 
dirigida por Rios e inspirada em agência congênere fundada 
por Lebret, na França –, o estudo abordava, entre outras 
questões, as condições insalubres de vida das camadas pobres 
daquela que era, até então, a capital da República. Tratavase 
de tema familiar a Medina, que ele optou por analisar a par
tir da perspectiva sociológica presente em suas leituras sobre 
o mundo rural. Com efeito, o envolvimento do sociólogo com 
o estudo das favelas foi concomitante a seu trabalho no SESP, 
agência cujo raio de atuação abrangia, sobretudo áreas rurais. 
Essa experiência profissional lhe permitiu uma visão ampla e 
articulada do Brasil rural e do Brasil urbano, universos que 
estariam presos a uma mesma dinâmica sóciohistórica exclu
dente, que parecia se atualizar mesmo quando o país atraves
sava mudanças modernizadoras.

Medina fez parte de um grupo de sociólogos e antro
pólogos cujas trajetórias profissionais passaram ao largo dos 
principais centros universitários e que tampouco produziram 
obras teóricas de fôlego, não se constituindo como referen
ciais canônicos das ciências sociais no país. Atuando a partir 
de agências do Estado ou de organismos da sociedade civil 
voltados para a ação reformadora e para as políticas sociais, 
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esses cientistas sociais desempenharam, contudo, papel 
importante no processo de legitimação social, para além 
dos muros acadêmicos, das formas de conhecimento de que 
se faziam portadores, buscando desenvolver, por vezes, na 
interface com políticas de educação e saúde uma sociologia 
e uma antropologia aplicadas (Brito, 2017; Lopes, 2012; 
Maio e Lima, 2009).

Um exame da produção intelectual desses atores nos 
permite, ademais, ampliar nossa compreensão de como 
o debate sobre o desenvolvimento e suas relações com 
o tema da participação social foi travado nos anos que se 
sucederam à Segunda Guerra Mundial. Preocupações e dis
putas em torno de projetos de desenvolvimento atravessa
ram as ciências sociais, que passaram a conferir centralidade 
ao conceito de “mudança social”, parte de seu patrimônio 
cognitivo, no intuito de analisar e, ao mesmo tempo, impul
sionar os processos de “mudança provocada” ou “dirigida” 
que deveriam ocorrer à medida que as forças da urbaniza
ção e da industrialização ampliassem seu raio de influência 
sobre uma sociedade eminentemente rural (Botelho, Bastos 
e Villas Bôas, 2008; Maio e Villas Bôas, 1999; Willems, 1944).

Nos trabalhos de Medina – realizados em meio ao 
esforço de interlocução das ciências sociais brasileiras com 
as agências do Estado –, o problema da fraca inserção das 
populações pobres rurais e urbanas na cidadania e na esfera 
política brasileiras assumia primeiro plano. Sem desconside
rar a questão da difusão de princípios modernos de traba
lho e higiene entre as populações rurais, vista no período 
como uma das possíveis estratégias de superação do quadro 
de estagnação econômica do país, o sociólogo se voltou, 
sobretudo, para a compreensão da forma que as relações 
entre Estado e sociedade poderiam assumir nesse processo, 
perguntandose pelo potencial de participação autônoma 
das camadas pobres que constituíam o “povo” na implemen
tação das políticas.
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No âmbito global, a questão da participação social 
ligavase, em muitos aspectos, ao imaginário políticoideológico 
dos primórdios da Guerra Fria, marcado por oposições, como 
aquelas que acentuavam as distinções entre as “sociedades 
livres” do Ocidente e os “regimes totalitários”. Todavia, a preo
cupação de Medina em dotar as comunidades brasileiras de 
organicidade e capacidade de autoorganização prendiase 
igualmente a tradições do pensamento social no Brasil, inte
ressadas em examinar a possibilidade de construção de laços 
de solidariedade social para além do âmbito familiar e de uma 
potente cultura cívica capaz de dar sustentação à democracia 
política na esteira da Constituição de 1946.

A seguir, apoiandonos em fontes arquivísticas e em tex
tos produzidos por Medina, a partir de sua atuação profis
sional nos anos 1950, procuramos evidenciar as articulações 
que o sociólogo estabeleceu entre desenvolvimento, saúde e 
construção da cidadania no Brasil. Inicialmente, enfocamos 
parte do período formativo de Medina e suas relações com 
José Arthur Rios – decisivas para a inserção do sociólogo no 
SESP e nas pesquisas sobre favelas da SAGMACS. Em seguida, 
examinamos sua reflexão sociológica sobre o papel da partici
pação popular nas políticas sociais e os impasses para o desen
volvimento comunitário no Brasil à luz daquelas experiências.

Sociologia rural e organização de comunidades: 
os primeiros passos de Carlos Alberto de Medina

Nascido em Recife, no dia 1º de novembro de 1931, 
Carlos Alberto de Medina se formou como bacharel e licen
ciado em Sociologia e História pela Faculdade Nacional de 
Filosofia (FNFi) da Universidade do Brasil. Sua trajetória 
profissional nas ciências sociais teve início ainda na década 
de 1950 e foi marcada pela parceria intelectual com o soció
logo rural José Arthur Rios.

Rios iniciou sua trajetória intelectual nos círculos 
católicos vinculados ao Centro Dom Vital. Nos estertores 
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do Estado Novo, cerrou fileiras com os opositores do var
guismo, na chamada “Resistência Democrática”, assinando 
manifesto do grupo que exigia a imediata deposição de 
Getúlio, acusava o regime de “totalitário” e demandava 
políticas do Estado que, sem descuidar do bemestar social, 
não sacrificassem a democracia política e as possibilidades de 
autoorganização da sociedade (sindicatos, igrejas, famílias). 
Após se formar em Direito e frequentar as primeiras turmas 
de ciências sociais da FNFi, partiu para os EUA em 1945, 
para estudar na Universidade Estadual da Louisiana, sob 
a orientação de T. Lynn Smith – sociólogo rural que parti
cipou ativamente dos esforços de aproximação das ciências 
sociais norteamericanas com a América Latina no contexto 
da Política de Boa Vizinhança.

Nos EUA, Rios se tornou um entusiasta das técnicas de 
organização de comunidade, especialmente dos modelos de 
estudo e intervenção que os sociólogos rurais reformado
res da era Roosevelt vinham desenvolvendo. Esses cientis
tas sociais se empenhavam em demonstrar que o homem 
do campo não deveria ser encarado como um indiví
duo atomizado, vivendo em completo isolamento, e, sim, 
como membro de uma comunidade que se formava a partir 
do emaranhado de conexões que ligavam sua vida àquela 
das fazendas e vilas das redondezas.

O receituário reformador da sociologia rural norteamericana 
de que Rios se aproximou convergia em pontos decisivos 
com a agenda política e intelectual que ele mesmo vinha 
cultivando no Brasil. O fascínio do sociólogo pela ideia de 
comunidade – vista a um só tempo como uma entidade real
mente existente do mundo social e um ideal de civilização 
pautado pelos princípios de cooperação e harmonia entre os 
grupos – também repercutia o pensamento social da Igreja 
Católica, que apostava em saídas reformadoras, no inte
rior da ordem, para as crises suscitadas pela modernidade, 
como os conflitos entre capital e trabalho, o individualismo 
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exacerbado e a tendência à crescente centralização 
políticoadministrativa, característica do Estado. Essa chave 
de compreensão inseria Rios em uma reação comunitarista 
global à modernização (Lopes, 2020), que o aproximou não 
apenas dos sociólogos rurais, mas também do movimento 
Economia e Humanismo, encabeçado pelo frei dominicano 
francês LouisJoseph Lebret.1 Na tentativa de “humanizar” 
as estruturas socioeconômicas da modernidade, Lebret e 
seu grupo vinham participando de experimentos sociais em 
pequena escala, como a comuna operária de Boismondeau 
(Pelletier, 1996).

As relações intelectuais entre Rios e Medina remontam 
ao momento em que o primeiro buscava implementar sua 
agenda reformadora, a partir da Campanha Nacional de 
Educação Rural (CNER), da qual foi o coordenador entre 
1951 e 1953. Iniciativa do Ministério da Educação e Saúde, 
a CNER foi lançada na esteira dos programas de educação 
de adultos e educação de base, propugnados por agências 
multilaterais, como a Unesco, e de experiências realizadas 
nesse terreno em áreas pobres e rurais do globo (China, 
África e Haiti), em meio aos esforços de assistência técnica 
ao denominado terceiro mundo. Em conformidade com 
o receituário internacional, a ideia de educação fundamen
tal que orientava o órgão supunha que as populações assi
milassem noções mínimas de trabalho, economia domés
tica, nutrição, higiene e civismo, participando do desenho 
e da implementação das políticas e enveredando por uma 
forma de desenvolvimento autopropelido, apoiado na coo
peração e na mobilização de recursos existentes localmente 
(UNESCO, 1947).

A ideia era sintetizada no lema, bastante difundido 
na época, de que era preciso “ajudar o povo a ajudar 

1 Informações sobre a trajetória intelectual de Rios, suas vinculações a matrizes 
comunitaristas de pensamento e as relações entre Brasil e EUA no âmbito da socio
logia rural encontramse em: Lopes (2020).
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a si mesmo” (Rios, 1954a). Assim, para além da alfabetização, 
a CNER procurava intervir em pequenas localidades do inte
rior do país, de modo a despertar o envolvimento de seus 
habitantes em planos destinados à melhoria de suas condi
ções de vida (Barreiro, 2010; Ammann, 2013). A campanha 
também atendia a preocupações oriundas do plano domés
tico, vindo à luz no bojo de um conjunto de medidas gover
namentais destinadas à ampliação da proteção social no 
campo, como a instituição da Comissão Nacional de Política 
Agrária e do Serviço Social Rural. Essas iniciativas integra
ram a agenda do segundo governo Vargas, que pretendia 
não apenas expandir a legislação trabalhista às populações 
rurais, como também implementar políticas de reforma 
agrária (Rios, 1998).

Na consecução do programa da CNER, as missões 
rurais assumiram centralidade. Com base na ação conju
gada de múltiplos especialistas (agrônomos, educadores, 
médicos, visitadoras sanitárias, assistentes sociais e 
professoras), as missões deveriam se dirigir aos pequenos 
distritos e bairros do vasto hinterland brasileiro, conferindo 
o impulso inicial para uma série de intervenções a serem 
assumidas pelas comunidades. Nesse processo, importava 
identificar as lideranças locais, membros das camadas 
populares que, em razão da ascendência que exerciam 
sobre os demais, seriam capazes de atuar como fio condu
tor da mudança (Rios, 1954a).

Para que a CNER realizasse esses objetivos, Rios insistiu 
na necessidade de formação de quadros qualificados que 
pudessem levar a efeito o trabalho das missões e também 
na promoção de pesquisas em Ciências Sociais que permi
tissem um conhecimento mais acurado das zonas rurais e, 
consequentemente, uma seleção adequada das localidades 
a serem alvo dos planos de educação de base e organiza
ção de comunidades (Serviço Social Rural, 1960). Em 1952, 
Medina participou dos dois primeiros cursos de formação 
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de técnicos em Missões Rurais da CNER2, realizados em 
Pinhal, no interior de São Paulo. Como parte de seu trei
namento, além de aulas teóricas, que incluíam disciplinas 
como “Organização de Comunidade e Técnica de Missão 
Rural” e “Sociologia Rural”, a cargo de Rios, ele realizou 
levantamento socioeconômico daquele município paulista 
(Fontenelle e Medina, 1957).

Também a serviço da CNER, Medina empreendeu, 
em 1953, estudos de municípios da fronteira oeste do 
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, selecionando loca
lidades para o trabalho de educação de base (Fontenelle 
e Medina, 1957). Segundo o modelo adotado pela CNER, 
a escolha das áreas a serem trabalhadas dependia de estu
dos minuciosos que indicassem a viabilidade da iniciativa. 
Tanto as zonas de agricultura extensiva, com população 
esparsa pelo território, quanto as regiões tomadas pelo lati
fúndio, em que prevaleciam relações verticais de depen
dência entre fazendeiro e trabalhador, dificultavam o tra
balho de organização das comunidades, que demandava 
um grau de relativa homogeneidade social e econômica de 
seus membros. Isto é, o estímulo ao efetivo entrosamento 
entre os moradores e seu envolvimento na implementação 
dos programas seria favorecido pela existência de relações 
sociais minimamente simétricas na localidade, conducentes 
à associação de seus membros (Lima, 1954). Como notava 
Rios (1951), desníveis de classe muito acentuados consti
tuíam obstáculo considerável para a integração dos grupos.

Dando continuidade à sua formação, Medina participou, 
em 1953, de curso promovido pelo padre Lebret, colabo
rando com estudos empreendidos pelo grupo de Economia 

2 Entre as disciplinas cursadas pelos futuros “missioneiros” da CNER, estavam: 
Parte teórica – noções de geografia agrária, extensão agrícola, higiene rural, 
educação sanitária, noções de psicologia e sociologia educacional, pedagogia. 
Parte prática – serviço social de grupo, cooperativismo, técnicas de educação 
audiovisual e técnica de missão rural. (Arquivo Pessoal de José Arthur Rios, 
Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz).
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e Humanismo. Naquele ano, o frei dominicano estivera 
em São Paulo, ministrando o “Curso de Desenvolvimento”, 
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (Ângelo, 2013). 
No ano seguinte, o sociólogo realizou curso de treina
mento em pesquisa a cargo de John Kolb, integrando 
estudo coordenado por ele em ItaguaíRJ (Fontenelle e 
Medina, 1957). Professor da Universidade de Wisconsin, 
Kolb vinha lecionando na Universidade Rural do Rio de 
Janeiro a convite do governo brasileiro. Assim como T. Lynn 
Smith (Lopes e Maio, 2022), ele pertencia aos círculos de 
sociólogos rurais norteamericanos que estiveram na América 
Latina, em razão tanto dos esforços de estreitamento das rela
ções acadêmicas e do intercâmbio entre os países da região 
quanto de missões técnicas de cooperação internacional.

Embora não houvesse estudado à maneira de Rios, 
nos EUA, Medina partia de um percurso formativo afinado 
com a agenda científica e reformadora de seu professor na 
CNER ao se inserir no mundo das ciências sociais. A esse res
peito, vale ressaltar que Rios nutria fortes expectativas em 
relação à carreira profissional de Medina. Em carta a T. Lynn 
Smith, ele escreve: “[…] estou me entendendo com Medina 
(o jovem que você conheceu em Pinhal). Ele tem trabalhado 
com [o sociólogo rural norteamericano John] Kolb e eu 
espero que façamos dele um bom sociólogo” (Rios, 1954b).

A parceria entre Rios e Medina teve continuidade nos 
anos seguintes, quando ambos atuaram no SESP. Criado 
pelo decretolei nº 4.275, de 1942, o SESP nasceu de 
um acordo de cooperação entre os governos brasileiro e 
norteamericano, tendo em vista o provimento de assis
tência às populações interioranas recrutadas para o traba
lho com materiais estratégicos no Amazonas e no Vale do 
Rio Doce. Ainda que tenha surgido como parte dos esfor
ços de guerra, o órgão logrou manter suas atividades no 
período subsequente, em grande medida graças à conver
gência de suas políticas com a agenda do desenvolvimento 



Carolina Brito   e Thiago Lopes

Lua Nova, São Paulo, 115: 43-80, 2022

53

que se cristalizou no início da Guerra Fria (Campos, 2006). 
Inspirado no modelo norteamericano de saúde pública, 
que conferia forte autonomia às unidades administrativas 
locais, o distrito sanitário, e concentrava suas ações no ter
reno da medicina preventiva, do saneamento e da educa
ção em saúde, o SESP logo teve que se adaptar às circuns
tâncias sociais e políticas brasileiras, adquirindo um caráter 
mais centralizado em seu funcionamento e provendo assis
tência médica direta frente à carência de equipamentos e 
profissionais de saúde nos frágeis municípios do interior. 
Nos anos 1950, a ampliação do seu raio de atuação pelo 
Brasil rural acabou fazendo parte do processo de ampliação 
e consolidação do poder público no país (Campos, 2006). 
Foi nesse momento, quando se tornou rotineiro o estabe
lecimento de acordos de cooperação do órgão com estados 
e municípios, que os quadros do SESP passaram a subli
nhar a necessidade de fundamentar suas ações em conhe
cimentos sociológicos e antropológicos acerca da vasta e 
heterogênea realidade cultural e social representada pela 
população rural brasileira (Bastos, 1950).

Em 1953, Rios se integrou à Divisão de Educação 
Sanitária do SESP, unidade do escritório central que, 
um ano depois, passou a ser Divisão de Educação e 
Treinamento. Sua perspectiva de intervenção sociológica, 
centrada na ideia de organização de comunidade, pare
cia ir ao encontro de expectativas dos quadros dirigen
tes do serviço, especialmente dos educadores sanitários, 
em garantir a integração dos distritos sanitários à vida das 
populações locais, fazendo com que assumissem postura 
mais ativa nos programas de saúde.

Em 1954, o SESP passou a incluir aulas de sociolo
gia para os cursos de técnicos e auxiliares em Educação 
Sanitária e a realizar experimentos envolvendo o estímulo 
à organização de associações de moradores e de comissões 
de melhoramentos em distritos atendidos pelas unidades do 
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órgão.3 Em meio ao entusiasmo que as técnicas de educa
ção comunitária despertaram entre equipes do SESP, Rios se 
tornou chefe da Seção de Estudos da Divisão de Educação 
e Treinamento. No ano seguinte, ele recrutava cientistas 
sociais para atuar na qualidade de “pesquisadores sociais”. 
Além de Medina, ingressou na agência na mesma ocasião 
o antropólogo Luiz Fernando Fontenelle que, sob a supervi
são do norteamericano Carl Withers, havia iniciado estudo 
de comunidade em pequena vila costeira do Estado do 
Rio de Janeiro como parte do programa de treinamento de 
pesquisadores do Museu Nacional financiado pelo governo 
brasileiro (Fontenelle e Medina, 1957).4

Em 1956, a Seção de Estudos chefiada por Rios adqui
riu maior autonomia, deixando de estar subordinada à 
Divisão de Educação e Treinamento para se ligar direta
mente à superintendência do órgão sob a rubrica de “Seção 
de Pesquisas Sociais”. À nova unidade caberia promover, 
a partir de demandas das diferentes unidades do SESP, 
levantamentos sociológicos e econômicos que auxiliassem 
o planejamento dos programas que se expandiam pelo 
Brasil rural. Em um sentido menos imediatista, os cientis
tas sociais do órgão esperavam realizar pesquisas sobre os 
“aspectos humanos dos problemas de saúde” que servissem 

3 Uma análise do modelo comunitarista de política de saúde perseguido por Rios 
e pelos educadores sanitários do SESP, bem como de algumas experiências de 
organização de comunidades levadas a cabo pelo órgão nos anos 1950, encontrase 
em Lopes e Brito (2022a).
4 A seção contou, ainda, com os serviços de Kaoro Onaga, egresso da Escola de 
Sociologia e Política, onde estudou sob a orientação do antropólogo Kalervo 
Oberg (SESP, 1954, p. 88). Ao lado do sociólogo Donald Pierson, Oberg havia 
atuado, na segunda metade dos anos 1940, como representante do programa de 
cooperação acadêmica do Institute of Social Anthropology (ISA), da Smithsonian 
Institution, no Brasil, trabalho que também lhe rendeu pesquisas entre comuni
dades indígenas do Brasil central. Na esteira do Programa Ponto IV, lançado por 
Henry Truman, Oberg se tornou consultor técnico do Institute of InterAmerican 
Affairs (IAIA) junto ao SESP, contribuindo para aproximar seus quadros das ciên
cias sociais. Sobre o ISA e a participação de antropólogos norteamericanos em 
políticas de cooperação com a América Latina na área da saúde nesse período, 
ver Figueiredo (2009).
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à construção de um campo de ciências sociais aplicadas ao 
setor. Eles deveriam, ainda, colaborar com o treinamento 
dos profissionais de saúde, promovendo cursos, palestras e 
seminários, além de desenvolverem ações suplementares, 
visando à integração entre o SESP e as demais instituições 
públicas do país (Fontenelle e Medina, 1957; SESP, 1956).

Saúde, pobreza e mundo rural
No SESP, Medina realizou pesquisas que deveriam auxi

liar o planejamento dos programas de saúde. Em 1955, 
ao lado de engenheiros do órgão, executou estudos socioe
conômicos em municípios da fronteira Oeste do Paraná 
com o objetivo de identificar os locais mais adequados para 
a instalação dos serviços de saúde previstos pelo acordo de 
cooperação firmado entre a agência e o governo estadual 
(SESP, 1955a, p. 3; Fontenelle e Medina, 1957). Em 1957, 
entrevistou funcionários e usuários da unidade sanitária de 
Pirapora (MG) a fim de aferir a validade de materiais de edu
cação sanitária. Medina foi ainda escalado para uma pesquisa 
que não chegou a ser realizada, sobre estereótipos relaciona
dos à tuberculose, e que serviria de base para a preparação de 
uma campanha que a Seção de Educação Sanitária planejava 
em parceria com o Departamento Nacional de Tuberculose 
(SESP, 1956). Da mesma forma, cogitouse sua participação 
em um “estudo de atitudes” em Palmares (PE), enfocando 
tanto os fatores que predispunham quanto os que dificulta
vam a adesão das populações rurais a projetos cooperativos de 
construção de redes de abastecimento de água, envolvendo 
recursos municipais e mão de obra dos beneficiários5.

Em sua atuação no SESP, Medina utilizou perspectiva 
sociológica consoante ao trabalho que havia desenvol
vido nas Missões Rurais da CNER. Seus estudos no órgão 
sugerem preocupações semelhantes às de Rios sobre as 

5 “Attitude Studies – Palmares”. Fundo Luiz Fontenelle, da Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz.
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possibilidades concretas das populações rurais pobres ven
cerem a passividade e, por meio da mobilização de seus gru
pos constitutivos, absorverem as concepções da medicina 
científica (Rios, 1954a). A preocupação do sociólogo com 
a comunidade se evidencia em sua participação, em 1955, 
de painel sobre “Organização de Comunidade e Trabalho 
de Equipe em Saúde Pública”, promovido pela cadeira de 
Técnica Sanitária, da Faculdade de Higiene e Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo (USP). Na ocasião, após Rios 
discorrer sobre o “Treinamento do pessoal”, Medina abor
dou o “levantamento de área” que deveria anteceder a ação 
junto às comunidades (SESP, 1955b, p. 3).

Mais do que a modelagem das práticas de cuidado do 
caboclo em um sentido afinado com os princípios moder
nos do mundo urbanoindustrial, interessava a Medina com
preender como esses grupos poderiam enveredar por uma 
forma de desenvolvimento autossustentado, que se apoiasse 
no senso de responsabilidade cívica. No limite, o próprio 
processo de mudança sociocultural no campo estaria com
prometido caso as transformações econômicas e tecnológi
cas não se fizessem acompanhar do alargamento da esfera da 
participação social e da elevação dos níveis de vida das massas. 
Os programas de educação sanitária tampouco poderiam 
lograr êxito frente ao quadro de pobreza e acanhamento 
característicos do homem rural brasileiro. Ao analisar os obs
táculos socioculturais à ação do SESP, o enfoque de Medina 
recaiu sobre as relações entre desigualdades sociais, a cultura 
política autoritária do país, que considerava igualmente 
paternalista, e o seu déficit de cidadania.

Em 1957, Medina entrevistou visitadoras sanitárias e 
mães que frequentavam a unidade sanitária de PiraporaMG 
para o teste prévio de folheto sobre diarreia infantil que os 
educadores sanitários pretendiam distribuir nacionalmente, 
como parte de uma campanha preventiva contra uma das 
principais causas da mortalidade infantil no país. Pretendiase 
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verificar se o material era compreensível à população rural, 
em sua esmagadora maioria analfabeta, devendo ou não 
sofrer modificações para que a mensagem fosse transmitida 
de modo mais eficaz. As conclusões de seu estudo foram 
publicadas na Revista do Serviço Especial de Saúde Pública em 
artigo escrito em coautoria com os sanitaristas Nilo Chaves 
de Brito Bastos e Jerome Grossman (Bastos, Grossman e 
Medina, 1958). Embora o texto assinalasse a relevância do 
teste prévio, apontando para a necessidade de alterações na 
elaboração e na composição gráfica do material em questão, 
as passagens de caráter mais etnográfico do artigo, apoia
das na pesquisa de Medina, chamavam a atenção para a ini
bição das entrevistadas diante do pesquisador – visto como 
representante da autoridade pública –, e para a situação de 
privação dos moradores em geral, que enfraquecia qualquer 
esforço educativo.

Em uma das entrevistas, cujos diálogos são transcri
tos, a moradora se põe apenas a anuir diante das pergun
tas do sociólogo, que observa: “Não foi possível criar um 
clima de entendimento democrático, perdurando sem
pre a grande distância social existente entre o ‘doutor’ e o 
‘homem do campo’. […] A frase mais ouvida foi: ‘Tudo está 
bom’.” (Bastos, Grossman e Medina, 1958, p. 304). E ainda: 
“Foram feitas 20 entrevistas, tendo sido necessário, entretanto, 
orientálas com mais ênfase dada à passividade das mães diante 
da situação.” (Bastos, Grossman e Medina, 1958, p. 305). 
A conclusão da avaliação não era otimista quanto à apli
cabilidade das normas sanitárias prescritas no folheto, 
posto que a população apresentava demandas profundas rela
cionadas às “condições deficientes de água, sabão, lenha, etc.” 
(Bastos, Grossman e Medina, 1958, p. 309). Ademais, toda uma 
perspectiva de vida gestada a partir da pobreza, que pouco 
valor atribuía aos cuidados médicosanitários e confor
mista diante da mortalidade infantil, orientava as práticas 
da população, exigindo ações reformadoras de natureza 
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estrutural. Conforme Medina ponderava, ao final do artigo: 
“Uma mãe disse uma frase que, cremos, deve fazernos meditar 
um pouco: ‘O SESP se preocupa mais com os nossos filhos do 
que nós mesmas.” (Bastos, Grossman e Medina, 1958, p. 309).

A preocupação de Medina com o desenvolvimento glo
bal das comunidades rurais – do ponto de vista do aprimo
ramento das condições de vida dos moradores, mas também 
de sua maior integração e participação – levavao a tensionar, 
por vezes, a visão sespiana predominante. Apoiandose na 
ideia, à época bastante difundida, de “círculo vicioso da 
doença e da pobreza”, os quadros do órgão avaliavam que 
a doença seria o elo mais fraco da cadeia, tendendo a enxer
gar as ações em saúde e educação como capazes de impul
sionar o desenvolvimento socioeconômico (Campos, 2006; 
Fonseca, 1989). Medina, por seu turno, assinalava os limites 
dessas medidas, que não conseguiriam transformar efetiva
mente o quadro sanitário, caso permanecessem divorciadas 
de alterações mais profundas nas estruturas fundiária e social, 
características das zonas rurais, aproximandose, nesse caso, 
da visão de Rios (Maio e Lopes, 2012). Para usar a imagem dos 
pêndulos, consagrada pelo historiador John Farley (2004), 
o sociólogo procurava matizar as relações entre saúde 
e desenvolvimento, não deixando de expressar certo grau de 
pessimismo quanto à possibilidade de as políticas de saúde, 
por si mesmas, desencadearem as mudanças.6

Considerações sobre os fatores de ordem estrutural 
que pesavam sobre a saúde das populações são tecidas no 
levantamento que Medina realiza em 20 municípios do 
Rio Grande do Norte, no ano de 1960, como parte do pla
nejamento que precedeu à instalação de postos e subpostos  
a cargo do Serviço Cooperativo de Saúde do estado (Medina, 
1961). Tratavase do chamado “Great Western”, região rural 

6 Uma discussão mais detida sobre as afinidades e as tensões entre a perspectiva 
de trabalho dos cientistas sociais e os programas de ação do SESP encontrase em 
Lopes e Brito (2022b).
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ligada aos centros urbanos por linhas férreas operadas, 
no passado, por companhia inglesa de mesmo nome. 
Em artigo para o Boletim do SESP com os resultados do seu 
estudo, o sociólogo pondera que, diante de um cenário de 
pauperismo, êxodo rural, técnicas agrícolas rudimentares, 
predomínio de idosos e crianças dentre a população eco
nomicamente ativa e ausência de infraestrutura sanitária, 
o SESP não poderia esperar realizar, de imediato, programas 
de saúde pública de caráter preventivo e educativo, sendo 
provável que a demanda local se concentrasse na “assistência 
médica curativa imediata” (Medina, 1961, p. 455). 
O caso em tela não seria muito diferente do que, segundo 
Campos (2006), tendeu a ser a forma de atuação de SESP nas 
localidades rurais, produto de uma solução de compromisso 
entre o modelo sanitário de inspiração norteamericana e 
a realidade brasileira, desigual social e regionalmente.

Segundo Medina, o interesse das prefeituras da região 
em acordos com a agência indicava a sobrecarga dos servi
ços médicos, educacionais e sociais das sedes dos municípios 
ante a migração de trabalhadores agrícolas e meeiros para 
os centros urbanos. Tal processo, por seu turno, ligavase 
tanto à melhoria da infraestrutura de transportes e comuni
cação, com a abertura das rodovias, quanto à transformação 
das grandes zonas de cultivo em pastagem – atividade que 
demandava reduzida força de trabalho e que constituía sinal 
da decadência do antigo mundo rural, baseado no latifúndio 
senhorial. O sociólogo notava, entretanto, que essas mudan
ças não se traduziam no equacionamento do problema das 
desigualdades, gerado pela concentração fundiária, o que 
redundava no “crescimento das áreas suburbanas e miserá
veis da cidade” (Medina, 1961, p. 446) a partir de elementos 
das camadas pobres em busca de inserção social e econômica.

Nesse quadro, os tradicionais laços de dependência 
entre o povo e as elites, embora em processo de desinte
gração no âmbito das grandes fazendas, reconstituíamse 
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no contexto urbano das sedes municipais. Nas palavras de 
Medina, a procura das administrações locais pelos progra
mas do SESP prendiase a uma mentalidade política caracte
rizada pelo “paternalismo da autoridade e [pela] dependên
cia submissa do eleitor” (Medina, 1961, p. 453). Os prefeitos 
buscavam inserir a saúde na lógica da prestação de favores 
à população em troca de apoio político, não se desenvol
vendo, em nenhum dos grupos, a perspectiva dos direitos. 
Prova do uso instrumental, clientelístico, que os serviços 
de saúde assumiam era o fato de se verem imediatamente 
ameaçados com a chegada ao poder dos opositores, que bus
cavam suprimir os feitos administrativos de seus antecesso
res (Medina, 1961).

De acordo com Medina (1961, p. 443), o particula
rismo dos grupos dirigentes se alimentava das desigualdades 
sociais, que remontavam à “ocupação histórica das terras”, 
fonte de uma “situação de privilégios que vem se tornando 
nociva aos interesses da população como um todo”. A pro
priedade fundiária, quando não se concentrava nas mãos 
do latifundiário – agente que não mostrava interesse em 
incrementar a produção agrícola nem investir os lucros 
auferidos no próprio município –, encontravase dividida 
entre os numerosos membros das famílias dos pequenos 
lavradores, dando origem ao minifúndio, que inviabilizava 
a exploração econômica da terra. Nessa sociedade, cindida 
em “camadas sociais rígidas”, no lugar da comunidade, havia 
“dois mundos diferentes, com valores próprios, compor
tamentos diversos, ligados entre si, mais por uma posição 
de dependência de um para o comando do outro, do que 
por possuírem concepções comuns sobre o modo de atuar” 
(Medina, 1961, p. 456).

Ao analisar as fissuras sociais que tornavam pouco ani
madora a perspectiva de intervenção baseada na cooperação 
comunitária, os estudos de Medina no SESP colocavam em 
evidência os limites do potencial transformador da educação 
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dos grupos, que, a seu ver, não seria capaz, por si só, de vencer 
os obstáculos postos ao desenvolvimento. Contanto que fosse 
combinada a medidas redistributivas sobre a propriedade da 
terra, a organização das comunidades poderia, entretanto, 
preparar o terreno para a superação do autoritarismo e do 
paternalismo típicos da dinâmica política e societal do país, 
contribuindo para que a modernização em curso resultasse 
em uma sociedade menos desigual.

Na perspectiva de Medina, na ausência de reformas 
estruturais e de políticas sociais, o processo de urbaniza
ção e de industrialização que o país atravessava, ao invés de 
traduzirse em desenvolvimento, conduziria a uma transfe
rência dos impasses surgidos nas zonas rurais para os centros 
urbanos. As favelas constituíam o sinal mais evidente dessa 
situação e, não à toa – como veremos a seguir –, Medina 
se debruça, nesse mesmo período, sobre o fenômeno da 
pobreza urbana, igualmente interessado em compreender 
as relações entre saúde, organização de comunidades e 
democracia. Conforme o sociólogo ponderava, em um cená
rio nacional de desigualdades socioeconômicas e fraca parti
cipação social das camadas populares, o regime democrático 
formalmente reintroduzido no país em 1946 acabaria sendo 
desvirtuado em seu espírito. Frente à carência material e à 
inexistência de comunidades autonomamente constituídas 
em nível local, o ingresso das massas na dinâmica política 
brasileira, por meio do instituto do voto, tenderia a servir à 
reprodução das relações assimétricas, de dependência pes
soal e paternalismo, gestadas originalmente pelo latifúndio.

A favela e os impasses do desenvolvimento no Brasil
O olhar de Medina para as favelas foi concomitante 

ao trabalho no SESP. Nesse sentido, seu exame do Brasil 
urbano não esteve divorciado do diagnóstico que elaborou 
a respeito das zonas rurais. Embora dotados de especificida
des, ambos os segmentos da sociedade brasileira, o rural e 
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o urbano, são entendidos por Medina como presos a uma 
mesma dinâmica sóciohistórica, que remontaria à formação 
do país e que seria preciso compreender tendo em vista seus 
efeitos persistentes no presente.

O interesse de Medina pelo fenômeno das favelas 
remonta à sua experiência de trabalho naquela que é consi
derada a primeira pesquisa sociológica de vulto sobre esses 
aglomerados populacionais no país (Lima, 1989; Valladares, 
2012; Viana, 2014). Tratase do estudo conduzido no Rio de 
Janeiro sob a orientação do frei dominicano LouisJoseph 
Lebret, no final da década de 1950, que deu origem à publi
cação de Aspectos humanos da favela carioca, veiculada em 
dois suplementos especiais do jornal O Estado de S. Paulo 
(SAGMACS, 1960a/b). O envolvimento de Medina com 
a iniciativa se torna inteligível quando consideramos 
tanto suas conexões prévias com o movimento Economia 
e Humanismo, de cujos cursos no Brasil ele havia partici
pado quanto seu vínculo profissional e intelectual com Rios, 
que atuou como diretor técnico da pesquisa.

Em 1957, Rios havia assumido o comando do Escritório 
da Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas 
Aplicadas aos Complexos Sociais (SAGMACS) do 
Rio de Janeiro, instituição que se encarregou do estudo 
sobre as favelas. Com sede em São Paulo, a SAGMACS havia 
sido pensada nos moldes da agência congênere, fundada 
pelo grupo de Lebret na França (Rios, 2002). A Medina 
coube, ao lado de Ailza Barbosa de Araújo, a coordena
ção dos pesquisadores de campo, recrutados, sobretudo, 
entre estudantes universitários dos cursos de Serviço Social 
(Mello et al., 2012). Para o exame do processo de urbaniza
ção do então Distrito Federal, o trabalho contou com a cola
boração do arquiteto Hélio Modesto (SAGMACS, 1960a/b).

No pósguerra, o grupo Economia e Humanismo 
de Lebret, buscando estabelecer conexões para além da 
Europa, ganhou relevo entre setores das classes dirigentes 
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e da intelectualidade latinoamericana, particularmente 
entre aqueles vinculados ao laicato católico. Esforçandose 
em pensar caminhos para o desenvolvimento com foco 
na “pessoa humana”, e particularmente preocupada com 
o processo de “ascensão das massas” – característico do 
mundo moderno –, sua abordagem se apresentava como 
uma alternativa de tipo “humanista”, tanto aos excessos do 
capitalismo liberal quanto à ameaça de subversão da ordem, 
representada pelo comunismo (Pelletier, 1996).

No Brasil, Lebret se aproximou de intelectuais, 
como Josué de Castro, e de lideranças católicas, como 
Dom Helder Câmara, contato que teria sido decisivo para 
as preocupações que passou a nutrir a respeito das condi
ções de vida dos moradores das favelas (Valladares, 2005). 
Em 1947, ele ministrou cursos na Escola Livre de Sociologia 
e Política (ELSP) e, nos anos seguintes, deu início, a par
tir de São Paulo, a uma série de pesquisas e levantamentos 
orientados ao planejamento urbano, econômico e industrial 
dentro dos moldes comunitários propugnados pelo movi
mento. Sua visão reformadora procurava repensar o próprio 
espaço geográfico das metrópoles modernas, com seus aglo
merados populacionais e seus bolsões de pobreza, a fim de 
tornálas mais humanas, o que explica o interesse que des
pertou entre engenheiros, arquitetos e urbanistas no país 
(Lamparelli, 1995; Pontual, 2001). No plano sociológico, 
a perspectiva de Lebret ia ao encontro das apreensões de 
intelectuais reformadores, como Rios, acerca do destino das 
comunidades em meio ao agigantamento das forças impes
soais e tentaculares do Estado e do mercado (Lopes, 2020).

De acordo com Rios, a pesquisa sobre favelas cariocas 
foi encomendada à SAGMACS pelo diretor do O Estado de 
S. Paulo, Júlio Mesquita Filho, como parte de uma estraté
gica do veículo, que fazia oposição ao governo de Juscelino 
Kubitscheck, de chamar a atenção da opinião pública 
para o descaso das autoridades políticas com a situação de 
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abandono em que se encontrava o antigo Distrito Federal 
em um momento de debates entusiasmados sobre a trans
ferência da capital para Brasília (Rios, 2002). O aumento 
progressivo das favelas no Rio de Janeiro, representando 
um grave problema urbano, social e econômico, contras
tava com o grandioso e moderno empreendimento em pla
nejamento urbanístico, revestido de otimismo, encampado 
pelo governo federal para a construção da nova capital. 
Na atmosfera de desenvolvimentismo que marcou os anos 
1950, as favelas passam a ser vistas como sintoma do atraso 
do país, tornandose objeto crescente de projetos reforma
dores, de intervenção, envolvendo, inclusive, a cooperação 
técnica internacional, e despertando o interesse investigativo 
das Ciências Sociais (Valladares, 2005). Da mesma forma, 
à luz da preocupação de grupos, como a Igreja Católica, 
com o avanço do comunismo, reiteravase a identificação 
das favelas com as fontes potenciais de convulsão social e 
perturbação da ordem no espaço urbano (Valladares, 2005).

Realizado no curso de dois anos, o estudo da SAGMACS 
envolveu inicialmente o levantamento de dados socioeconô
micos e demográficos de 12 grandes favelas do Rio de Janeiro. 
Os instrumentos de pesquisa do movimento Economia e 
Humanismo – que buscavam aferir, entre outros, os níveis 
de vida, educação e saúde das populações – foram utiliza
dos para a construção de um perfil sociológico das favelas 
cariocas (Rios, 2012). Em um segundo momento, as loca
lidades de Barreira do Vasco e Parque Proletário da Gávea 
foram selecionadas para uma pesquisa mais aprofundada, 
com base em observação participante, entrevistas informais, 
coletas de depoimentos e histórias de vida. A investigação 
girou em torno dos seguintes temas: formas de organização 
das famílias e das camadas sociais, tipos de solidariedade 
social, relações de vizinhança, crenças e práticas em saúde, 
educação, recreação e religiosidade, delinquência juvenil e 
comportamento político (SAGMACS, 1960a/b).
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Como indicou Silva (2012), no estudo da SAGMACS, 
as favelas são consideradas expressão da pobreza urbana 
e a sua situação é analisada na chave da “marginalidade”, 
compreendida enquanto condição transitória de um pro
cesso de incorporação social dessas populações à moderna 
vida urbana. É importante ainda assinalar, a nosso juízo, 
que a pesquisa é conduzida por estudiosos identifica
dos com a sociologia rural, com experiência de trabalho 
entre as populações do interior e interessados, sobretudo, 
em compreender a forma como a modernização experimen
tada pelo país nos anos 1950, visível na explosão demográ
fica das metrópoles, recolocava no contexto urbano o pro
blema não solucionado das desigualdades sociais geradas no 
campo (Lopes, 2020). Na introdução ao estudo, seus autores 
não hesitam em sublinhar os nexos entre a favela e o mundo 
rural (SAGMACS, 1960a).

Produto do agigantamento acelerado e desorganizado 
das cidades, na esteira da abertura de estradas interligando 
diferentes regiões do Brasil, as favelas seriam constituídas, 
em grande medida, pelas massas empobrecidas saídas da 
órbita do latifúndio, em busca de melhores condições de 
vida (SAGMACS, 1960a). Trazendo consigo, entretanto, 
todas as carências educacionais, sanitárias e cívicas do 
mundo rural brasileiro, as populações das favelas acabavam 
enfrentando, na cidade, uma série de óbices em seu esforço 
para ascender socialmente e integrarse ao mundo da cida
dania. A favela, geralmente oriunda da ocupação irregular 
de terrenos baldios no espaço urbano, constituía a resposta 
à existência de uma demanda desses segmentos por moradia 
e trabalho em um mundo marcado pelos elevados preços 
do mercado imobiliário e por insuficiências na cobertura 
e provimento de meios de transporte. Presas a concepções 
mágicas de saúde, vítimas da doença e da privação material, 
os moradores das favelas acabavam se enredando em dinâ
micas clientelistas com agentes políticos externos, de quem 
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dependiam para a obtenção de assistência e recursos – 
fatores que contribuíam para que se mantivessem em um 
estágio rudimentar de organização comunitária interna e de 
consciência política (SAGMACS, 1960a).

As raízes rurais da situação de pobreza das favelas são 
assinaladas nas seções especiais dedicadas aos padrões 
sanitários e às práticas de cura existentes nas localidades. 
Conforme os estudiosos, para a análise das atitudes e rea
ções dos moradores, foi necessário recorrer ao conceito 
de “cultura cabocla”, formulado pelo antropólogo Emílio 
Willems: “A ‘cultura cabocla’ em que o antropólogo sin
tetizou características psicológicas e sociais do homem 
rural brasileiro persiste e emerge em diversos aspectos do 
comportamento do favelado” (SAGMACS, 1960a, p. 6).7 
De acordo com Willems, tratavase de um sistema de crenças 
e valores, de forte conteúdo mágico e religioso, surgido na 
esteira da desintegração do mundo indígena e da hibridiza
ção entre elementos dessa tradição e aqueles provenientes 
da cultura camponesa précapitalista do colonizador euro
peu (Willems, 1944).

Na avaliação da SAGMACS (1960a, p. 28), a “medicina 
popular”, de origem sertaneja, encontravase em plena 
vigência nas favelas: “Verificamos a perfeita identidade 
desse tipo de conduta e o que encontramos em localidades 
do interior, onde o médico ainda é preterido pelo rezador, 
a parteira diplomada pela curiosa, a medicina científica pela 
magia”. No Parque Proletário da Gávea, os pesquisadores 
se deparam com práticas de cuidado nutricional voltadas 

7 A partir de suas vinculações institucionais com a ELSP e a USP, Willems desem
penhou papel importante para a consolidação do campo acadêmico das ciências 
sociais no Brasil com base na promoção da pesquisa empírica. Manteve estreita 
interlocução com as tradições alemãs e norteamericanas do pensamento socio
lógico, realizou estudos de comunidade enfocando a questão da mudança socio
cultural e redigiu opúsculo, intitulado O problema rural brasileiro do ponto de vista 
antropológico (1944). A respeito do conceito de cultura cabocla, empregado por 
Willems, ver Lima (1999).
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para as parturientes, como a proibição do consumo de 
determinados alimentos no pósparto (abóbora, repolho e 
batata doce) e a recomendação de que pingos d’água fossem 
borrifados na cabeça dos recémnascidos para acostumálos 
à chuva. Também foram surpreendidos por um conjunto de 
conhecimentos de que as rezadeiras se faziam portadoras, 
relativos à proteção da saúde dos indivíduos, que incluíam 
“boas rezas para tirar quebranto, mau olhado, ventre caído, 
dor de dente, de cabeça, machucados e destroncamentos”, 
assim como o uso de “galhinhos de plantas milagrosas e 
terços” (SAGMACS, 1960a, p. 27).

O estudo da SAGMACS registra com apreensão a tena
cidade com que hábitos e costumes gestados no ambiente 
rural permaneciam em meio ao contexto urbano no qual 
se encontravam os moradores das favelas. A perpetuação 
de formas tradicionais de comportamento parecia minar 
os valores e padrões de conduta (científicos, racionais) 
considerados compatíveis com uma sociedade moderna. 
Produto do “subdesenvolvimento”, as favelas acabavam por 
reforçar essa mesma configuração históricosocial, e isto 
à medida que ameaçavam a emergência plena do novo 
mundo urbanoindustrial no país:

Como todo fato social […], a favela é uma resultante e, 
ao mesmo tempo, um poderoso condicionador. […] 
A favela condiciona a formação psicológica e social de um 
número cada vez maior de pessoas, chamadas a integrar 
a população de uma metrópole em época de rápidas 
mudanças tecnológicas e de profundas reivindicações 
sociais. (SAGMACS, 1960a, p. 6).

Embora ajudassem a explicar os baixos níveis de vida 
encontrados nas favelas, bem como a dificuldade de inser
ção de seus moradores na dinâmica da metrópole, fatores de 
ordem cultural não atuavam isoladamente. Mesmo moradores 
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mais bem posicionados social e economicamente, marcados 
pela aspiração por melhores padrões de vida, esbarravam em 
problemas como o da precariedade e da falta de infraestru
tura sanitária e de serviços de saúde. Não havia coleta de lixo 
nem sistema de esgoto e os resíduos e dejetos, à semelhança 
das zonas rurais, espalhavamse pelas ruas. A assistência 
médica, quando existente, era irregular. Os profissionais de 
saúde demonstravam ignorância, desinteresse e preconceito 
em relação à situação dos moradores. Não pareciam preocu
pados com a realização de acompanhamentos epidemioló
gicos regulares das localidades e tampouco eram capazes de 
enxergar os problemas, ligados, sobretudo às doenças infec
ciosas, à disenteria e à mortalidade infantil, enquanto ques
tões estruturais de saúde pública (SAGMACS, 1960b).

Um dos problemas mais dramáticos e comuns era o da 
falta de água própria para consumo. As dificuldades descri
tas pelo estudo da SAGMACS para a obtenção desse recurso 
pelos moradores, que recorriam às famosas latas d’água, 
lembram as ponderações de Medina quanto à viabilidade da 
educação sanitária no meio rural em face de carências agu
das de infraestrutura. Tão central era o problema da água 
que em torno dele, em grande medida, é que se desenvolvia 
a prática política da “demagogia”, com candidatos e lideran
ças externas à localidade indo ao encontro de necessidades 
prementes, como a instalação de bicas públicas, como forma 
de angariar votos. A satisfação dessas demandas, no entanto, 
permanecia localizada, fragmentária, operando na chave do 
favor, servindo mais à manutenção dos laços de dependência 
dos moradores com os políticos do que à formação de uma 
consciência cívica e cidadã que precedesse à reivindicação de 
direitos e de políticas públicas. No encontro do morador com 
o cabo eleitoral e os políticos, reatualizavase, no contexto 
urbano, a antiga forma de solidariedade vertical de paterna
lismo, característica das zonas rurais, motivada pela busca de 
uma autoridade patriarcal protetora e benevolente:
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Perdido na grande cidade, obrigado a reconstituir, 
em padrões diferentes, todo o seu sistema de relacionamento, 
forçado, para o ganhapão, a um tipo de trabalho cujos ritmos 
são inteiramente diversos da agricultura, […], o pária rural, 
agora subproletariado ou proletário urbano, tenta refazer 
seu comportamento político, seguindo as mesmas linhas 
de força do patriarcalismo agrário. Daí procurar o político 
como, antes, procurava o coronel, buscar o cabo eleitoral, 
como, outrora, se apoiava no compadre, homem de força e 
de prestígio. (SAGMACS, 1960b, p. 35).

A perspectiva sociológica utilizada pela SAGMACS 
para analisar as interrelações entre as condições de vida 
dos moradores das favelas e a dinâmica política no con
texto urbano, que fazia do instituto do voto uma ferra
menta de reprodução de formas tradicionais de domina
ção, impedindo o florescimento da democracia, guarda 
afinidades com o exame feito por Medina das localidades 
rurais atendidas pelo SESP. Em ambos os casos, a aten
ção recai sobre a forma como a contínua desagregação 
do antigo mundo rural e patriarcal, não implicando alte
ração substantiva da estrutura fundiária concentracio
nista que estava em sua origem, levava a uma situação de 
impasse, em que as antigas fontes de poder e autoridade 
locais, no lugar de serem varridas pela nova lógica do sis
tema representativo democrático, fundada no sufrágio, 
se recompunham, reconciliandose com esta última. 
Alimentandose mutuamente, davam origem a um pro
cesso sóciohistórico sui generis, em que nem os padrões 
tradicionais nem os padrões modernos de comporta
mento se tornavam capazes, isoladamente, de imprimir 
sua lógica ao conjunto da dinâmica política.

É difícil distinguir as contribuições específicas de Rios e 
Medina na redação do relatório da SAGMACS. Parecenos 
mais importante, no entanto, enfatizar que ambos se moviam 
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no interior de uma mesma matriz de pensamento. Ancorada 
teoricamente tanto na sociologia rural norteamericana 
quanto nos princípios de Economia e Humanismo, tal pers
pectiva partilhava com o pensamento social da Igreja a preo
cupação com formas não conflituosas de inserção das cama
das pobres, rurais e urbanas, ao mundo moderno. Ambos 
ainda eram críticos do varguismo, que enxergavam como 
expressão de autoritarismo vinculada às formas tradicionais 
de exercício do poder político ao mesmo tempo em que 
se opunham às soluções de corte socialista, lidas na chave 
do estatismo, da concentração de poder nas agências do 
Estado em detrimento da força associativa da comunidade. 
Por último, mas não menos importante, tanto Rios quanto 
Medina dialogaram com chaves interpretativas elaboradas 
por autores brasileiros como Oliveira Vianna na tentativa de 
compreender os impasses que as “raízes rurais” de sua socie
dade impunham aos processos de modernização vividos pelo 
país – seja no plano de seu experimento democrático intermi
tente, iniciado com o regime republicano, seja no âmbito da 
urbanização e da industrialização do pósSegunda Guerra.8 

Embora identifique a perpetuação do mundo rural 
tradicional no novo contexto urbano, impedindo a plena 
emergência do moderno, associado à forma política demo
crática, o estudo da SAGMACS conclui com uma nota oti
mista. O instituto do voto, conferindo poder de barganha, 
ainda que relativo, ao morador da favela, contribuiria 

8 Ainda que discordem do sentido político de natureza autoritária que acompanha 
a produção intelectual de Oliveira Vianna, Rios e Medina, à maneira de diversos 
cientistas sociais que lhes foram contemporâneos, como Victor Nunes Leal e Maria 
Isaura Pereira de Queiroz, acabaram sendo interpelados pelas teses do autor de 
Populações Meridionais do Brasil (1921). Nesse sentido, insistiram tanto em buscar 
na vida social brasileira o sentido de sua dinâmica política quanto em assinalar os 
efeitos do predomínio histórico da ordem privada sobre a pública, característico 
da formação rural do Brasil, sobre a forma particular em que o chamado “desen
volvimento” se processava no país. Sobre o pensamento de Oliveira Vianna, ver: 
Bastos e Moraes (1993). Sobre os desdobramentos, no plano cognitivo, de sua obra 
na produção das ciências sociais posterior à institucionalização universitária dessas 
disciplinas, ver Botelho (2007).
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com o processo de ascensão social das massas, preparando 
o terreno para a ação política pautada pela ideia de cida
dania (SAGMACS, 1960b). Os autores do texto chegam 
mesmo a estabelecer explicitamente interlocução crítica 
com Oliveira Vianna, particularmente com o ceticismo 
que o ensaísta fluminense nutria em relação ao princípio 
do sufrágio e à valorização das liberdades políticas em um 
país refém, no plano local, do arbítrio das oligarquias. 
Buscando responder a essa objeção, o estudo da SAGMACS 
afirma que a reintrodução da democracia política no país, 
ainda que não conseguisse, por si mesma, alterar sua rea
lidade social mais profunda – marcada por desigualdades 
que viciavam o funcionamento do sistema representativo –, 
seria capaz de auxiliar na integração social das massas. 
Funcionando como moeda de troca, o direito ao voto 
poderia, no médio prazo, ajudar as populações das favelas 
a conquistarem um mínimo de segurança material neces
sário à prática de uma cultura cívica:

É pelo voto, pelo exercício da eleição, que [o favelado] 
toma consciência clara de suas necessidades e testa 
seus representantes. O político é o intermediário 
que utiliza para atingir a segurança que tanto almeja, 
para conquistar aquelas liberdades civis de que falava 
Oliveira Vianna. Ao contrário, portanto, do processo 
inglês, em que as liberdades políticas assentaram nas 
liberdades privadas, no nosso caso é através das liberdades 
políticas, é no exercício, embora emperrado e deformado, 
da democracia, que o subproletariado de nossas cidades vai 
conquistando o direito básico de sobrevivência e o perfil 
de cidadão (SAGMACS, 1960b, p. 35).

A defesa dos modestos efeitos sociais positivos da demo
cracia, do que se ganhava com ela, em termos de avanço no 
processo sóciohistórico em direção ao moderno, a despeito 
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das limitações impostas a seu efetivo funcionamento, é uma 
marca saliente das conclusões do estudo da SAGMACS. 
Do mesmo modo, para seus pesquisadores, o estímulo à 
autoorganização das populações das favelas, com a cria
ção de centros de convivência e associações de moradores 
(SAGMACS, 1960a), poderia induzir à constituição de asso
ciações intermediárias de bases locais, entre o eleitor isolado 
e o político,   dando maior organicidade à representação 
política. Essas medidas, somadas a uma distribuição menos 
desigual da propriedade imobiliária no campo e nas cidades, 
pavimentariam o caminho para a construção de uma inserção 
autônoma dos favelados no mundo dos direitos e das políticas 
públicas, servindo de importante alavanca para a superação 
dos impasses criados pela desestruturação do antigo mundo 
rural, cujos efeitos se faziam sentir nas cidades.

Sem deixar de compartilhar do horizonte políticonormativo 
inscrito no estudo da SAGMACS, Medina, em seu trabalho 
posterior, assumirá postura mais reticente em relação à pos
sibilidade de superação do quadro de dependência material 
e política das populações faveladas que alimentava o político 
demagogo e minava o experimento democrático brasileiro.

Em A favela e o demagogo, opúsculo escrito na atmosfera 
política de polarização que antecedeu ao golpe militar no país, 
o sociólogo procura advertir seus leitores para o risco de que 
o demagogo, afeito à distribuição de favores (emprego e ben
feitorias), se transmutasse em um tipo de liderança política 
mais radicalizada, comprometendo a rotina das instituições 
democráticas ao buscar atender à maré montante das deman
das populares. De acordo com Medina, essa ameaça se colocava 
no horizonte no instante em que a gradativa ascensão social 
das massas comprometia o poder de distribuição de benesses 
do político tradicional, que, na tentativa de acompanhar a esca
lada das reivindicações, passava a se apresentar como “Salvador 
da Pátria” (Medina, 1964, p. 96). Na avaliação do sociólogo, 
a ameaça à consolidação da democracia parecia ser constitutiva 
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da transição que o Brasil então atravessava, de “modificações 
estruturais” (p. 92), forçando o regime representativo a solu
ções drásticas e imediatas. Nesse caso, a forma como o desen
volvimento vinha se processando colocava em xeque a possibi
lidade de consolidação da ordem política moderna no país.9

É inegável, no texto, a dura crítica, ainda que não 
nomeada, ao governo João Goulart, que, após a perda de 
apoio no parlamento, passa a acenar ostensivamente para os 
movimentos populares, para associações sindicais e grupos 
políticos à esquerda e para a sociedade brasileira como um 
todo na tentativa de instituir as Reformas de Base no país, 
entre as quais estavam a reforma agrária e a reforma urbana.

Outro apontamento importante de Medina no 
livro, que destoa do otimismo comunitário do estudo da 
SAGMACS, é a sua visão crítica a respeito das condições 
sociais para a construção de laços robustos e duradouros 
de solidariedade horizontal entre os moradores das favelas. 
O sociólogo indica um quadro socioeconômico complexo, 
heterogêneo, marcado pela existência de diferenciações 
e hierarquias internas às localidades e pelas vinculações 
de seus habitantes com atores de maior prestígio e poder 
econômico dos centros urbanos, fenômeno que punha em 
xeque a perspectiva de emergência de comunidades coesas 
(Medina, 1964). Esse problema será explorado por Medina 
em anos posteriores, em trabalhos como Favela e religião: 
um estudo de caso (1968), desenvolvido em colaboração com 
Lícia Valladares; e no artigo: A favela como uma estrutura 
atomística: elementos descritivos e constitutivos (1969). O soció
logo passa a chamar a atenção para as múltiplas possibili
dades de compreender a favela sob a perspectiva socioló
gica e propõe um modelo de análise baseado na concepção 

9 A questão do desenvolvimento será perseguida por Medina nesse período. 
No início dos anos 1960, ele passa a atuar nos quadros do Centro LatinoAmericano 
de Pesquisas em Ciências Sociais (CLAPCS – de 1963 a 1979) e no Centro de 
Estatística Religiosa e Investigações Sociais (CERIS – de 1965 a 1992).
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da heterogeneidade de sua população, examinando cri
ticamente o pressuposto de que a favela constituía um 
organismo social isolado geograficamente e um corpo 
estranho/exótico à dinâmica da cidade. A revisão desses 
postulados mais tradicionais acerca da realidade social das 
favelas será empreendida por diferentes estudiosos nesse 
período, em que pesem suas distintas abordagens e filiações 
teóricometodológicas, tais como Anthony e Elizabeth Leeds 
e Luiz Antônio Machado da Silva (Leeds e Leeds, 2015).

Considerações finais
O estudo da trajetória e da obra de Carlos Alberto de 

Medina nos dá indicações de quão significativa foi a produ
ção intelectual das ciências sociais que se processou fora do 
ambiente universitário e como esta foi igualmente relevante 
para a legitimação social daqueles saberes, vinculandose 
a debates e agendas candentes do período, como a do desen
volvimento. Além disso, Medina nos oferece uma interpreta
ção sociológica do país que assinala os nexos entre doença, 
pobreza, subdesenvolvimento e autoritarismo.

Suas análises sobre as comunidades rurais, iniciadas na 
década de 1950, constituíram a base empírica de sua produ
ção na década seguinte, especialmente acerca das dinâmicas 
sociais e políticas que articulam o mundo rural e o mundo 
urbano no Brasil. Conforme indicamos, em sua perspec
tiva, nas zonas rurais, a estrutura fundiária concentracio
nista parecia constituir o grande obstáculo para que formas 
pessoais, clientelistas e hierárquicas de dominação dessem 
lugar a relações sociais mais horizontais. Nas metrópoles, 
por sua vez, as favelas surgiam na esteira do êxodo rural e do 
crescimento urbano desordenado, evidenciando um padrão 
excludente de modernização e a reposição, no nascente 
contexto urbanoindustrial, de desigualdades cujas raízes 
históricas se encontravam no latifúndio. Seus moradores, 
não muito distantes culturalmente do caboclo – de quem 
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eram uma continuidade no contexto das cidades –, perma
neciam igualmente incapazes de acessar o mundo da cida
dania, mantendose presos a laços de dependência socioe
conômica com agentes externos que acabavam dando outro 
sentido aos princípios da democracia política.

O tema da reprodução do subdesenvolvimento, das 
dificuldades do moderno em se estabelecer no país, desfa
zendo as amarras que o prendiam ao antigo mundo patriar
cal e rural, foi central na produção sociológica brasileira do 
período, como é possível depreender da análise das obras 
de autores como Luiz de Aguiar Costa Pinto, Florestan 
Fernandes, Guerreiro Ramos e José Arthur Rios. Nos estu
dos de Medina, a questão da emergência do povo, isto é, 
a construção das populações pobres enquanto ator político 
autônomo, capaz de oferecer lastro às instituições demo
cráticas, assume igualmente relevância. Nesse caso, são evi
dentes suas vinculações a tradições de pensamento que se 
desenvolveram em torno do problema do insolidarismo e 
da “amorfia” da sociedade brasileira, ainda que as soluções 
propostas classicamente por autores como Oliveira Vianna, 
considerados autoritários, tenham sido, de partida, recusa
das pelo sociólogo, inserido em uma geração comprome
tida com a consolidação da democracia no país na esteira 
de Constituição de 1946.

Para Medina, a saída para os impasses do desenvolvimento, 
que passava necessariamente pelo fortalecimento do regime 
democrático, provinha não apenas de reformas estruturais, 
mas também da ação coletiva, que assumia centralidade para 
o sociólogo, preocupado, sobretudo, com formas de organiza
ção e participação políticas das populações pobres, do campo 
e da cidade, em torno de ideais de bem comum.

Carolina Arouca Gomes de Brito
Pesquisadora em estágio de PósDoutorado no Programa de 
Pósgraduação em História das Ciências e da Saúde – Casa 
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de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ, no âmbito do Edital PDR 10 
da FAPERJ. Doutora (2017) e Mestre (2011) em História das 
Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz/FIOCRUZ. 
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Introdução
Conforme exposto no clássico Vigiar e Punir (Foucault, 

1997), entre o fim dos séculos XVIII e XIX, a prisão se tor

nou o instrumento técnicocorretivo mais relevante nas 

sociedades ocidentais e o método do aprisionamento se 

estabeleceu para exercer uma função social e um objetivo 

político. Como uma forma social, a prisão exerce com vigor 

a disciplina, a vigilância e a punição, fabricando uma cate

goria de indivíduos que ingressa no modus operandi determi

nado pelo sistema: os delinquentes. Na prisão não se busca 

corrigir os presos, mas os docilizar sempre, construindo uma 
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população marginalizada que será usada como instrumento 
precípuo estatal de gestão de ilegalismos1 (Foucault, 1997).

Corroborando com a perspectiva foucaultiana e aprofun
dando a reflexão sobre a compreensão dos aspectos culturais 
da punição, Garland (2008) constata que há, atualmente, 
uma opinião predominante de que a “prisão funciona” não 
para reabilitar o indivíduo, mas para garantir a sua neutraliza
ção e retribuição, essenciais à satisfação de demandas sociais 
repressivas de punição e políticas de segurança pública puni
tivistas (Garland, 2008, p. 59). Assim, a prisão deixa de cor
responder a um signo social de decadência para se tornar 
um pilar estrutural da sociedade contemporânea, cumprindo 
o objetivo para o qual foi criada, qual seja, o de encarcerar 
classes sociais específicas (Garland, 2008).

Se o chamado “previdenciarismo penal” que marcou o 
período de 1890 a 1970 foi caracterizado por uma atuação 
estatal mais ressocializadora e de valorização do conheci
mento científico e técnico para a construção de políticas 
públicas, com a pretensão de identificar os motivos da delin
quência e tratar os autores de crimes, sucedeuse, a partir 
dos anos de 1970, a instauração de uma conjuntura2 que 
implicou mudanças econômicas, sociais e culturais que, 
por sua vez, resultaram em alterações radicais das políticas 

1 Noções sobre o ilegalismo podem ser encontradas nos livros A sociedade punitiva 
e Vigiar e Punir: nascimento da prisão, de Michel Foucault (2014b, 2015). A ideia de 
ilegalismo não foca na ação transgressora do indivíduo com relação às normas jurí
dicas, mas em uma certa “estratégia política que instrumentaliza a percepção social 
sobre a violência, visando, com isso, a criação de uma delinquência útil, legítima 
em última análise, que autoriza a adoção de expedientes jurídicos extraordinários, 
muitas vezes contrários à própria lei” (Ramos e Avila, 2019, p. 225).
2 A obra de Garland (2008) se debruça sobre as transformações ocorridas nos 
Estados Unidos e na GrãBretanha do que ele chama de “previdenciarismo penal” 
para a ‘cultura do controle do crime e que corresponde, no campo da punição, 
à passagem da euforia política e econômica desenvolvimentista do pósguerra, para 
as crises que colocarão em relevo as políticas neoliberais da década de 1970. A des
peito do contexto do Norte Global, sua análise teve forte impacto nos estudos de 
outros países, incluindo o Brasil, a ponto de ser considerada “possivelmente como 
a mais importante matriz teórica dos estudos empíricos sobre o campo do controle 
do crime nas últimas duas décadas” (Fayet Jr. e Azevedo, 2020, p. 11).
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de controle do crime e das concepções na base dos proces
sos punitivos (Garland, 2008).

Admitindose que tais considerações de Garland (2008) 
também sejam aplicáveis em contextos históricosociais dife
rentes daqueles em que primitivamente foram concebidas, 
bem como em nossa margem latinoamericana (Sozzo, 2020; 
Zaffaroni, 1988), fatores como a notabilíssima e difusa inca
pacidade do Estado de assegurar o gozo mínimo de direitos 
fundamentais pelos cidadãos e o exponencial aumento do 
encarceramento nas últimas décadas reverberam na reali
dade das prisões nacionais e nos processos sociais correlatos.

Reconfigurações foram, então, produzidas, dentre as 
quais se destaca o surgimento de formas de organização de 
presos em grupos que se tornaram, mais tarde, as denomi
nadas facções prisionais, como o Comando Vermelho (CV), 
no Rio de Janeiro, e o Primeiro Comando da Capital (PCC), 
em São Paulo.

Especialmente no caso do PCC, a hegemonia alcan
çada por tal facção no controle da massa carcerária pau
lista promoveu alterações nas dinâmicas interpessoais e de 
poder dentro dos presídios e a absoluta revelia da política 
criminal oficial estatal. Essa hegemonia atravessa, inclusive, 
os muros do cárcere para aos poucos se consolidar como 
mais um enorme foco de atuação repressiva oriunda das 
agências criminais, como objeto de discursos políticos e da 
opinião pública e como um dos principais desafios à con
cretização da segurança pública brasileira urbana do último 
século (Adorno e Salla, 2007; Amorim, 2007; Biondi, 2010; 
Dias, 2013; Feltran, 2018; Godoi, 2010; Manso e Dias, 2017; 
Marques, 2010; Teixeira, 2009).

Mesmo diante dessas transformações sociopolíticas, 
o objetivo declarado da pena de prisão consiste na ressociali
zação do ofensor, objetivo esse que se foi incorporado expli
citamente na legislação brasileira, como expresso no art. 10 
da Lei de Execução Penal (LEP) nº 7.210 (Brasil, 1984) e 
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em instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatá
rio. Com o intuito de situar as questões que serão analisadas 
adiante, importa assinalar como a práxis caminha em sentido 
diferente ao da legislação oficial quanto ao papel do Estado 
seja na estrutura ou no funcionamento das instituições pri
sionais. Em especial na função, carreira e atividade realizada 
pelos servidores públicos do sistema prisional, em particular, 
dos agentes penitenciários, podemos observar muitas das 
ambiguidades que estruturam o ideário da prisão. 

Nesta análise optamos por destacar a carreira dos 
Agentes de Segurança Penitenciária (ASP)3, que atuam na 
custódia de pessoas presas provisoriamente ou condenadas 
definitivamente por decisão da Justiça. Os ASP exercem ati
vidades de: vigilância; manutenção da segurança; disciplina; 
movimentação dos presos entre unidades do sistema prisio
nal e unidades do Poder Judiciário. Conforme se verifica 
na farta literatura existente sobre o tema (Arnold, 2016; 
Calderoni, 2021; Chies et al., 2005; Liebling, 2019; Lourenço, 
A., 2010; Lourenço, L., 2010; Moraes, 2005; 2013; Mouzo, 
2016; Santos, 2010; Taets, 2012), as atribuições dos ASP são 
historicamente desenvolvidas num microcosmo de ambigui
dades e contradições (Paixão, 1987), em um lócus fronteiriço 
entre a lei e a ordem, o crime e a desordem (Lourenço, A., 
2010; Lourenço, L., 2010; Moraes, 2013; Rumin, 2006), em 
que vige perene e oficialmente o auspicioso plano de orto
pedia moral por meio da “recuperação” e da “punição” do 
preso, mediante um mesmo instrumento técnicodisciplinar 
(Bitencourt, 2011; Paixão, 1987; Ramalho, 2008; Sá, 2010; 
Sykes, 2017; Thompson, 2002; 2007).

No cenário do ambiente prisional e das idiossincrasias 
quanto ao trabalho dos ASP e da complexidade analítica 
que este desperta (Fernandes et al., 2002; Sabaini, 2012; 

3 Para falar desse grupo de trabalhadores, neste artigo utilizaremos as nomenclaturas: 
Agentes de Segurança Penitenciária (ASP), agente prisional ou agente penitenciário.
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Santos, 2010), é importante ressaltar a introdução de mais 
um componente recente: a legislação aprovada que trans
forma o agente penitenciário em policial penal. Esse será o 
mote empírico da reflexão proposta neste artigo.

Para o desenvolvimento desta investigação, buscamos, 
metodologicamente, compreender os discursos dos senado
res durante a votação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) da polícia penal no intuito de problematizar quais 
foram os parâmetros e os processos sociais e políticos sub
jacentes à trajetória da mudança legislativa, logrados pelos 
parlamentares para fundamentar a aprovação da PEC. 
A proposta foi chancelada à unanimidade no Senado e por 
maioria na Câmara dos Deputados4, resultando na Emenda 
Constitucional nº 104/2019 (Brasil, 2019a).

No momento, vale registrar que tal Emenda 
Constitucional transforma os agentes penitenciários em 
policiais penais e define como competência dos ASP “[…] 
outras atribuições definidas em lei específica de iniciativa 
do Poder Executivo” (Brasil, 2004). Maiores detalhes serão 
especificados adiante, inclusive a respeito do caminho meto
dológico analítico desenvolvido pelas pesquisadoras para a 
análise qualitativa dos discursos dos senadores envolvidos na 
votação da aludida PEC.

Este artigo se baseia nos resultados de uma pesquisa 
qualitativa que partiu de análise documental legislativa e 
do levantamento dos discursos de senadores no Congresso 
Nacional. A análise foi feita mediante a leitura de duas notas 
taquigráficas (Brasil, 2017a, 2017b) que registram os debates 
ocorridos nas sessões de votação da PEC. 

Optamos pela seleção e análise das notas dos debates no 
Senado Federal após sopesarmos a viabilidade de uma aná
lise qualitativa de discursos parlamentares protagonizados 

4 No Senado, a PEC da Polícia Penal tramitou com o nº 14/2016 e, na Câmara dos 
Deputados, com o nº 372/2017.
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por 81 senadores, em detrimento dos 513 deputados fede
rais que compõem a Câmara Federal. Ponderamos que, 
metodologicamente, esse recorte se justifica uma vez que 
tanto o Senado como a Câmara consubstanciam casas legis
lativas federais participantes do processo legislativo das PEC, 
como efetivamente se deu no processo referente à PEC 
nº 14/2016, o que torna razoável a análise desses embates 
democráticos focada em apenas uma delas.

No Senado5, a sessão do primeiro turno da votação ocor
reu em 13 de setembro de 2017 e culminou na aprovação da 
PEC por 63 votos, ou seja, 100% de aprovação pelos presen
tes ou 77% do total de 81 senadores. A sessão do segundo 
turno da votação ocorreu em 24 de outubro de 2017 e a 
aprovação se deu por 62 votos, o que representa 100% de 
aprovação pelos presentes ou 76% do total de 81 senadores.

Fazendo um mapeamento cruzado a partir das infor
mações dessas duas sessões e considerando os parlamenta
res que apresentaram alguma justificativa para votar favo
ravelmente à PEC, chegamos a 18 senadores.6 Provenientes 
de 14 unidades da federação brasileira, os parlamentares 
representam oito siglas partidárias, abrangendo pratica
mente todos os espectros ideológicos das legendas par
tidárias, isto é, partidos considerados à “direita”, como 
o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e à 
“esquerda”, como o Partido Comunista do Brasil (PCdoB), 
a despeito da falibilidade de herméticas rotulações nesse 
particular (Bobbio, 1995).

5 A análise das notas taquigráficas da primeira sessão permite apontar que entre os 
63 senadores presentes, 30 fizeram o uso da palavra e, desses, 14 fizeramno para 
participar do debate a respeito especificamente da PEC. Já na segunda sessão, dos 
62 senadores, 13 fizeram o uso da palavra e, desses, 12 participaram do debate 
específico da proposta.
6 Aprofundando, dentre esses senadores temos: Ronaldo Caiado, José Medeiros, Aécio 
Neves, Hélio José, Wilder Morais, Ivo Cassol, Reguffe, Simone Tebet, Rose de Freitas, 
Waldemir Moka, Garibaldi Alves Filho, Otto Alencar, Cássio Cunha Lima, Valdir 
Raupp, José Agripino, Randolfe Rodrigues, Vanessa Grazziotin e Renan Calheiros.
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Para a realização da pesquisa, as notas taquigráficas das 
duas sessões de votação no Senado, que somam 24 páginas, 
obtidas por meio do portal do Senado na internet7, foram 
impressas. Posteriormente, com o uso de canetas marca 
texto de diferentes cores, as falas foram agrupadas em cate
gorias. Para a análise, os dados foram organizados e mani
pulados em tabelas do programa Microsoft Excel. A partir 
disso, foi possível atribuir uma classificação aos discursos 
desses senadores, cujas alegações foram apartadas entre qua
tro grandes campos argumentativos: (1) atuação, profissio
nalização e valorização da carreira dos agentes penitenciá
rios8; (2) porte de armas9; (3) retomada do controle sobre 
os presídios10; (4) ‘crise’ do sistema prisional.11

Em termos de justificativa, vale registrar que a escassez 
de pesquisas que abordam as reivindicações em torno da 
PEC em estudo nos desperta para a novidade que ela repre
senta na pauta da segurança pública brasileira e, por conse
guinte, os seus possíveis efeitos nas relações multidimensio
nais estabelecidas pelos profissionais dentro da prisão, que, 
em toda sua complexidade, atua como o principal instru
mento técnicocorretivo da contemporaneidade. Tal cons
tatação suscita, ainda, pensar a relevância e a atualidade 
da temática pelas transformações na atividade profissional 
do servidor penitenciário, que serão provocadas pelo novo 
enquadramento jurídicolegal da carreira.

7 Portal do Senado disponível para consulta em: https://bit.ly/3w600Fx. Acesso 
em: 15 mai. 2020.
8 Foram doze os senadores que defenderam tal posição: Cássio Cunha Lima, José 
Agripino, Simone Tebet, Rose de Freitas, Aécio Neves, Hélio José, José Antônio 
Machado Reguffe, Garibaldi Alves Filho, Ivo Cassol, Otto Alencar, Valdir Raupp e 
Vanessa Grazziotin.
9 Foram cinco os senadores que defenderam tal posição: José Medeiros, Simone 
Tebet, Waldemir Moka, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues.
10 Foram quatro os senadores que defenderam tal posição: Ronaldo Caiado, José 
Medeiros, Cássio Cunha Lima e José Agripino.
11 Foram dois os senadores que defenderam tal posição: Ronaldo Caiado e 
Wilder Morais.
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Esperase, assim, que este artigo contribua para o desen
volvimento de uma razoável problematização sobre alguns 
dos argumentos que sustentam a criação da polícia penal e, 
no contexto mais amplo, as transformações sociais, culturais 
e políticas do sentido da punição (Foucault, 2014b; Garland, 
2008) na especificidade brasileira. Isso sem desconsiderar, 
é certo, a reconfiguração da prisão enquanto lócus de atua
ção de grupos criminosos organizados dentro do processo 
de faccionalização que caracteriza o sistema carcerário brasi
leiro, cujas transformações prisionais e sociais se produziram 
de forma simultânea, recíproca e indissociável às mudanças 
operadas no trabalho dos ASP que culminaram da aprova
ção da PEC de alteração na sua carreira.

Sistema prisional e encarceramento em massa
A partir dos anos 1970, a punição passou a ser o foco 

central das políticas estatais repressivas, o que impulsionou o 
encarceramento massivo de pessoas como forma de reprimir e 
controlar os indivíduos (Wacquant, 1999). Neste sentido, o sis
tema prisional brasileiro é sintomático desse ideário punitivista 
e torna explícita essa dinâmica da política carcerária, como 
indicam os dados do Banco Nacional de Monitoramento de 
Prisão (BNMP), mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ)12: havia, em fevereiro de 2020, 862.292 pessoas presas no 
Brasil. Desse total, 368.977, ou seja, 42,79% não foram julgadas.

O perfil da população prisional brasileira é ilustrativo, 
também, da seletividade do sistema de justiça criminal, a 
partir de elementos raciais e sociais. Essencialmente, a popu
lação carcerária é jovem, pobre com baixa escolaridade  
(Dias, 2017) e nada menos que 66% é negra, consoante dados 
do Departamento Penitenciário Nacional (Depen, 2020).

12 Dados fornecidos por email, no dia 13/04/2020, pela Secretaria de 
Comunicação Social do CNJ. Este banco é abastecido por informações das Varas 
de Execuções Penais (VEP) do país e considera decisões judiciais, transferências 
de estabelecimento e mandados de prisão executados.
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Nada obstante a essa realidade, a política de encarcera
mento em massa, a superlotação dos estabelecimentos prisio
nais e o aprofundamento das violências, violações e degrada
ções dos espaços carcerários produziram, como um de seus 
efeitos colaterais, as chamadas facções prisionais, que repre
sentam “[…] um dos produtos contemporâneos mais con
cretos e objetivos de escolhas políticas que fazem parte de 
um projeto em cujo centro está a prisão” (Dias, 2017, p. 6). 
Nesse sentido, a prisão tanto configura um local perverso e 
precário de privação da liberdade de pessoas quanto pro
picia condições para que os presos aprofundem vínculos e 
relações com a criminalidade (Dias, 2017).

Por outro lado, essa via de mão dupla também propor
ciona deletérios efeitos à saúde biopsicológica dos agentes 
penitenciários, em virtude de serem atribuídos no coti
diano exercícios de indiscutível natureza perigosa e insa
lubre num ambiente de tensão e riscos de toda ordem, 
cada vez mais incrementados no vigente contexto de 
encarceramento em massa, de “[…] superpopulação car
cerária, condições desumanas de custódia, violação mas
siva de direitos fundamentais e falhas estruturais […]”. 
Em outras palavras, um “[…] estado de coisas inconstitu
cional” (Brasil, 2015a, p. 3), como exposto pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF).

Nesse sentido, é elucidativa a referência ao conceito 
de prisionização (Clemmer, 1958; Chies et al., 2005), 
que permite propor uma chave de leitura dessa problemá
tica, por exemplo, quando se observa que uma demanda 
genérica da categoria profissional, visando à melhoria de 
condições de trabalho e à valorização profissional, em linha 
de princípio, granjearia legitimidade no senso de justiça  
inerente à racionalidade e à solidariedade humanas.

É nesse universo de paradoxos que observamos os dis
cursos dos parlamentares diretamente envolvidos na votação 
da recente e paradigmática alteração legislativa brasileira.
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Junto a isso, consideramos o fato “[…] de que o papel do 
agente penitenciário vem se transformando nos últimos anos, 
assim como as mudanças na arquitetura prisional, na cria
ção, extensão, usos e funções dos espaços” (Calderoni, 2021, 
p. 321). Ademais, a criação da polícia penal “[…] é emblemá
tica e compõe o movimento de transformação do papel dos 
agentes”, que se enxergam em posição de vulnerabilidade no 
exercício de sua profissão (Calderoni, 2021, p. 321).

A nova emenda constitucional
Debates em torno da criação de uma polícia penal ocor

rem no Congresso Nacional desde o início dos anos 2000 
com a tramitação de projetos (Silva, 2019). Por meio da 
PEC nº 372, de 2017, convertida na Emenda Constitucional 
nº 104, de 4 de dezembro de 2019, alterouse o inciso XIV do 
art. 21, o §4º do art. 32 e o art. 144 da Constituição Federal 
(Brasil, 1988) para criar as polícias penais federal, estaduais 
e distrital. A polícia penal passa, assim, a ser vinculada ao 
órgão administrativo do sistema penal da unidade federa
tiva a que pertencer. Alguns benefícios são esperados para 
a segurança pública, conforme o Depen (2020), como o 
retorno à função dos policiais que hoje estão nos presídios, 
a segurança externa dessas instituições e a padronização das 
atividades dessa categoria em todo o território nacional.

A ausência da denominação de polícia desses agentes 
públicos, até então, deviase à compreensão prevalecente 
de que eles exerciam a função precípua de prevenção e 
apuração de ilícitos disciplinares ocasionados por deten
tos dentro dos presídios, respeitando as questões norma
tivas da LEP. A nova polícia penal continuará com essas 
atribuições, mas, além delas, fará a escolta de presos,  
a vigilância externa dos estabelecimentos prisionais e, 
muito provavelmente, cumulará funções típicas policiais 
restritas aos policiais militares e civis até o advento da 
PEC sob enfoque. Nessa perspectiva, essa nova categoria 
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compõe o rol das polícias ostensivas, na avaliação de 
Hoffmann e Roque (2019).

Se a atuação dos então agentes prisionais era voltada 
para dentro do espaço do cárcere, agora será desenvolvida, 
também, na parte externa, exercendo um trabalho anterior
mente desempenhado pela Polícia Militar, como o de pre
venção e repressão de delitos (Hoffmann e Roque, 2019).

Ilustrativamente, tramitam em São Paulo as PEC nº 1 e 
nº 4, ambas de 2021, tendentes à inclusão do art. 143A ao 
texto constitucional estadual. De acordo com a PEC nº 1, 
a polícia penal terá a função de efetuar “[…] a segurança dos 
estabelecimentos penais” (São Paulo, 2021a), ao passo que a 
PEC nº 4 preconiza “[…] a segurança dos estabelecimentos 
penais, a custódia e a escolta de presos” (São Paulo, 2021b).

Em face desse panorama legislativo provisório, contudo, 
suscitase a considerável plausibilidade de ampliação das 
atribuições da nova categoria, dandolhe funções verdadei
ramente de policiamento ostensivo e/ou de polícia judiciá
ria, outrora típicas tão só das polícias militar e civil.

Vale mencionar como exemplo o estado do Acre, onde o 
processo legislativo está mais adiantado. Por meio do Projeto 
de Lei Complementar nº 13/2021, o legislativo estadual deba
teu a possibilidade de atribuir aos policiais penais locais tarefas 
como: patrulhamento externo dos presídios; incursões policiais;  
apuração de infrações praticadas dentro dos estabelecimentos 
prisionais; proteção do perímetro de estabelecimentos prisio
nais; revista de pessoas e veículos em locais públicos ou privados; 
execução de operações policiais de recapturas ou capturas de 
foragidos (Acre, 2021). Porventura aprovada a lei nesses termos,  
indubitavelmente restaria consagrado o caráter efetivamente 
policial à nova categoria, dada a autorização para o exercício 
até de atividades típicas de polícia ostensiva, inclusive fora dos 
presídios, vale pontuar.

Por ora, cabe assinalar que o processo de regulamenta
ção da polícia penal dependerá do modo como as unidades 
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federativas irão organizar a atuação dessa nova categoria, 
ou seja, a forma como irão desenvolver a regulamentação 
infraconstitucional da matéria em suas casas legislativas 
estaduais e distrital.

Ademais, existem estados em que definições legislati
vas locais ainda precisam ser atendidas, como é o caso de 
São Paulo, cuja Constituição Estadual prevê o respeito às 
regras mínimas da Organização das Nações Unidas (ONU) 
para o tratamento de reclusos (Maia, 2016). Com reforço, 
ainda, a Resolução SAP nº 144 (São Paulo, 2010), institui
dora do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais 
do Estado de São Paulo, atribui aos agentes a missão precí
pua de ressocialização dos presos.

Outros aspectos merecem ser observados. O art. 144 
da Constituição Federal (Brasil, 1988) elenca os órgãos res
ponsáveis pela manutenção da segurança pública, definindo 
as suas atribuições e competências sem, no entanto, regu
lamentar como devem desempenhar suas atribuições ou 
mesmo os limites de sua atuação. Não há, portanto, um pro
cedimento nítido e inequívoco quanto aos estritos limites 
da função policial; um “cheque em branco”, segundo Muniz 
e Proença Jr. (2007, p. 162), à míngua de regras explícitas 
sobre os limites dessa atuação repressiva estatal.

Por conseguinte, emerge a dificuldade de entender 
o papel desempenhado pela polícia e pelos policiais e as 
dinâmicas do próprio Estado brasileiro em termos de exer
cício do poder punitivo (Bretas e Rosemberg, 2013), prin
cipalmente em um país em que as práticas policiais refle
tem a cultura jurídica, estruturada pela hierarquia, “[…] 
atribuindo diferentes graus de cidadania e civilização a 
diferentes segmentos da população, embora a Constituição 
brasileira atribua direitos igualitários a todos os cidadãos, 
indiscriminadamente” (Lima, 1989, p. 82).

Em suma, importa salientar que a polícia penal é 
criada numa conjuntura em que muitas questões sobre a 
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atuação policial se encontram, ainda, sem respostas categóri
cas. Os exemplos pululam: conveniência ou não da (des)mili
tarização, o fracasso notório de políticas criminais pautadas em 
projetos como o das Unidades de Polícias Pacificadoras (UPP), 
a criminalização secundária e sua correlação com seletividade 
racial policial e penal (Taylor, Wayton e Young, 1997).

 Os discursos parlamentares sobre a criação da polícia 
penal: dados preliminares

Conhecida popularmente como “PEC da polícia 
penal”, a proposta teve como proponente o então senador 
Cássio Cunha Lima com o objetivo expresso de conferir 
“[…] aos agentes penitenciários os direitos inerentes à car
reira policial” (Brasil, 2016).

Cabe destacar que tal reivindicação foi objeto de dis
cussão no Congresso Nacional por dezesseis anos – desde o 
advento da PEC nº 308, de 2004, posteriormente apensada. 
Nesse interstício, o sistema prisional passou por inúmeras 
rebeliões com episódios brutais de violência, como práti
cas de decapitações e violações de corpos, que ganharam 
repercussão nacional e internacional (Anistia Internacional, 
2018; Gamba e Custódio, 2016).

Na Câmara dos Deputados, a PEC teve tramitação 
entre outubro de 2017 e fevereiro de 2018 e obteve maciça 
aprovação no primeiro – 402 sim x 8 não – e no segundo – 
385 sim x 16 não – turnos de votação (Brasil, 2016).

Com base na análise das notas taquigráficas das sessões, 
cuja metodologia foi descrita anteriormente, atribuímos 
uma classificação às falas desses senadores nos quatro gran
des campos argumentativos anteriormente mencionados.

Atuação, profissionalização e valorização dos agentes
Dentre as justificativas mais utilizadas pelos senadores, 

destacouse a necessidade da valorização dos agentes peni
tenciários no exercício de suas funções, a igualdade de 
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direitos em relação às demais categorias policiais e a con
veniência de exercício de novas tarefas, como a escolta de 
presos.13 Algumas dessas funções, como a própria escolta, 
todavia, já são desempenhadas há muitos anos pelos ASP de 
estados como São Paulo e Minas Gerais, por meio de agen
tes públicos de carreiras especializadas, desde 2001 e 2003, 
respectivamente, a teor das Leis Estaduais nº 898/2001 (São 
Paulo, 2001) e nº 14.695/2003 (Minas Gerais, 2003).

Na visão de alguns parlamentares, o trabalho dos agen
tes penitenciários não é socialmente valorizado, tampouco 
existe respeito à complexidade das funções desempenha
das por esses profissionais. A senadora Vanessa Grazziotin 
(PCdoB–AM) apontou para a “[…] necessidade de valori
zar essa categoria profissional” que “[…] trabalha em con
dições tão penosas e não tem o seu trabalho reconhecido” 
(Brasil, 2017b, p. 53).

Outros senadores assinalaram o aspecto da capacita
ção. Para o senador José Agripino, do partido Democratas 
(DEM–RN), a proposta garantirá “[…] a profissionalização, 
a criação de polícias penitenciárias, adestradas, instrumenta
lizadas do ponto de vista de armamento, de preparação téc
nica” (Brasil, 2017b, p. 51), dandolhes condições efetivas de 
exercer um trabalho de administração de conflito interno 
em penitenciárias, paritariamente ao volume da violência 
inerente à atuação de grupos criminosos existentes em mui
tos presídios brasileiros.

É plausível pontuar que a questão específica da valori
zação profissional deita raízes, em realidade, em históricas 

13 A questão da escolta, bastante referenciada por senadores durante os discur
sos, é fruto de conflitos entre organismos. Para exemplificar, ainda utilizando o 
caso de São Paulo, estado onde há a maior número de pessoas presas de todo 
país, o Ministério Público (MP) paulista entrou com uma ação, em maio de 2019,  
contra o governo estadual exigindo que policiais militares parassem de fazer a 
escolta de presos. Na visão do MP, esse trabalho deveria ser feito apenas por agen
tes da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP). Segundo matéria do G1, 
foram contabilizadas 107.242 escoltas feitas por PM em 2018 (Lara, 2019).
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reivindicações dos próprios funcionários do sistema pri
sional por aumento salarial e melhoria das condições de 
trabalho, inclusive em razão do caráter nocivo à saúde e à 
integridade biopsicológica que promana da atividade em si, 
potencializada, ainda, pela situação insalubre de diversos 
estabelecimentos prisionais brasileiros (Calderoni, 2013; 
2021; Lourenço, A., 2010; Moraes, 2013).

Já a ideia específica de profissionalização trazida pelos 
senadores, como a capacitação de um corpo policial, remete 
à mudança cultural abordada por Garland (2008) quando 
ele trata  do contexto de conformação do EstadoNação, 
na transição do século XIX para o século XX, em que as 
autoridades religiosas e seculares  foram substituídas pelas 
instituições que compõem a justiça criminal na função de 
policiamento e do poder punitivo. Nesse contexto, o policia
mento, até então considerado uma atividade dispersa, passa 
a se tornar uma “[…] tarefa desempenhada por agentes trei
nados, integrantes de uma organização especializada que 
fazia parte do Estado” (Garland, 2008, p. 97).

Nessa direção, Garland (2008) trata de uma reafirmação 
do protagonismo estatal no controle do crime. Segundo o 
autor, “[…] o processo de criminosos cessou de uma forma 
privada de ação e se tornou uma atividade estatal […]” 
(Garland, 2008, p. 97). Posteriormente, explica que “[…] 
as punições gradualmente perderam seu caráter local e pas
saram a ser mais firme e uniformemente reguladas por auto
ridades estatais” (Garland, 2008, p. 97); ou seja, tratase de 
uma forma de controle do crime que foi também resultado 
de uma polícia especializada, de maneira similar aos argu
mentos centrais dos senadores em seus discursos a favor da 
PEC da polícia penal.

A colocação do autor, entretanto, suscita uma dúvida 
preliminar concernente à plausibilidade da inserção de 
agentes penitenciários entre as forças policiais, na forma 
de mais um organismo estatal de segurança pública. Afinal, 
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os profissionais em questão sempre estiveram comprometi
dos com a execução penal, isto é, com a missão de concreti
zar os fins declarados da pena de prisão.

Num sentido ainda mais amplo, esse debate nos remete 
à ideia de um Estado de Polícia, termo cunhado por 
Foucault (2018) para caracterizar o exercício do controle 
social desejado pelo Estado, que faz parte de uma gover
namentalidade, ou seja, uma forma de governar que nasce 
com a biopolítica.14 Nessa governamentalidade, constróise 
uma maneira de controle com um Estado de polícia perma
nente, a fim de assegurar a disciplina na sociedade.

Voltando à PEC nº 372/2017, verificase uma 
demanda sindical, a partir dos anos 2000, para a criação 
de uma nova categoria de trabalhadores da área peniten
ciária. Em uma pesquisa realizada no portal de notícias da 
Agência da Câmara dos Deputados em janeiro de 202215, 
filtrandose a busca por palavras, observouse 16.400 con
teúdos relacionados à “polícia penitenciária” e 25.000 
notícias voltadas à polícia penal. Quando associamos a 
essas buscas a palavra “sindicato”, apareceram 7.320 con
teúdos relacionados à “polícia penitenciária” e 14.500 
materiais relacionados à polícia penal.

O site em questão, após realizada a procura por pala
vras selecionadas, forneceu a escolha de conteúdos jor
nalísticos e/ou documentos por grau de atualidade ou 
relevância. Na ocasião, elegeuse a segunda opção, a fim 
de selecionar o material por sua importância. Ao selecio
narmos os primeiros cinquenta conteúdos envolvendo a 
terminologia “polícia penitenciária”, nomenclatura usada 
no começo da reivindicação da categoria para a criação 

14 Foucault (2018, p. 393) explica este conceito: “Entendia por biopolítica a 
maneira como se tentou, desde o século XVIII, racionalizar os problemas criados 
à prática governamental pelos fenômenos específicos de um grupo de seres vivos 
constituído em população: saúde, higiene, natalidade, longevidade, raças…”.
15 Disponível em: https://www.camara.leg.br. Acesso em: 5. jan. 2022.
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da polícia penal, em 200416, em conjunto com a palavra 
“sindicato”, percebemos várias movimentações em torno 
da pauta, as quais expomos a seguir.

A pesquisa exploratória de notícias jornalísticas e de 
documentos que constam no site da Câmara Federal con
tribuiu para o entendimento preliminar do movimento 
político realizado pelos agentes penitenciários para se 
tornarem policiais. Para exemplificar, em 6 de maio de 
2008, entidades sindicais ligadas aos agentes penitenciá
rios marcaram presença em audiência pública promo
vida pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 
Sistema Carcerário, em Brasília, para defender uma nova 
polícia (Miranda, 2008). Em 8 de agosto de 2010, agentes 
penitenciários de diferentes unidades federativas ocupa
ram a Câmara em defesa da criação de uma nova polícia 
(Souza, 2010). E, em notícia de 13 de agosto de 2010, pôdese 
observar divergências entre o governo e os sindicatos em 
torno do tema (Miranda, 2010).

O documento taquigráfico de audiência da CPI do 
Sistema Carcerário Brasileiro, ocorrida na capital paulista, 
na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), em 2015, 
contém os discursos de agentes penitenciários (Brasil, 
2015b), as matérias citadas anteriormente e as razões para 
a reivindicação da polícia penal, tais como: a valorização da 
categoria; a possibilidade de se cumprir a ressocialização nas 
prisões; o fortalecimento do Estado em ações de retomada 
da ordem e do controle das unidades prisionais onde atuam 
grupos organizados por presos.

Na audiência realizada na ALESP, inclusive, o então pre
sidente do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária 
do Estado de São Paulo (SINDASP), Daniel Grandolfo, 
acrescenta a perspectiva da entidade:

16 O ano de 2004 foi quando a primeira PEC – PEC nº 308 – começou a tramitar 
no Congresso Nacional, reivindicando a criação de uma nova polícia.
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[…] precisamos de uma polícia penitenciária, como temos 
na Itália17, em toda Europa, nos Estados Unidos e em 
países desenvolvidos, que saiba e que ajude a combater, 
dentro da unidade prisional, esses escritórios do crime 
organizado […] precisamos de uma polícia que, além de 
fazer a segurança das unidades prisionais, possa combater 
esses criminosos que estão atuando livremente dentro dos 
presídios. (Brasil, 2015b)

A polícia penitenciária italiana, mencionada pelo sindi
calista, é uma categoria de trabalhadores atualmente vincu
lada ao Departamento de Administração Penitenciária do 
Ministério da Justiça da Itália.18 Grandolfo faz referência a 
ela em seu discurso (Brasil, 2015b), a despeito da história da 
formação da polícia italiana divergir do processo em curso 
no Brasil.

Em 1975, ocorreu na Itália a Reforma do Ordenamento 
Penitenciário, materializada pela Lei nº 354, que introdu
ziu na legislação de execução penal do país os ideais res
socializadores da pena. A partir de então, uma sequência 
de inovações legislativas e normativas buscaram consolidar 
os princípios estabelecidos na reforma, como o Decreto 
Ministerial de 20 de julho de 1983, que acenava para “[…] 
uma mudança radical na consciência profissional e social 
dos trabalhadores prisionais […]” (Somma, 2005, p. 4), por 

17 Dirigentes do SINDASP, incluindo Daniel Grandolfo, realizaram viagem à 
Itália de 24 a 29 de junho de 2012, a fim de conhecer a experiência da Polizia 
Penitenziaria e do sistema penitenciário italiano, uma proposta de intercâmbio 
com o intuito de trazer a experiência ao Brasil. De posse desse conhecimento, as 
autoras deste artigo, inclusive, têm como perspectiva compreender a experiên
cia da polícia penitenciária em outros países, a fim de desdobrar estudos cien
tíficos futuros em consonância com as transformações da realidade brasileira. 
Informações sobre a visita do SINDASP à Itália podem ser conferidas em: https://
bit.ly/3MSiajX. Acesso em: 10 jan. 2022. 
18 Informação pode ser confirmada no site do Ministério da Justiça italiano, dispo
nível em: https://bit.ly/3q6Uv5F. Acesso em: 15 jan. 2022.
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meio da participação da categoria na renovação das estrutu
ras organizacionais.

Ainda que no Brasil os ideais ressocializadores tenham 
chegado – tardiamente – com a redemocratização em mea
dos da década de 1980, a experiência brasileira quanto aos 
profissionais das prisões se deu em sentido oposto à ita
liana, de modo geral. Em 1990, a Lei nº 395, que instituiu 
a polícia penitenciária italiana, estabeleceuse em confor
midade com os ideais reformadores, modificandose sig
nificativamente no sentido da desmilitarização, da profis
sionalização, da sindicalização e da reinserção dos presos 
(Polícia Penitenciária, [s. d.]).

Apesar de o ideal de ressocialização ter sido estabele
cido em lei como prática a ser exercida pela polícia peni
tenciária italiana, é preciso salientar que existem contra
dições nas relações cotidianas daqueles cárceres. É que, 
embora a legislação, a partir de 1975, tenha dado condi
ções “[…] para começar a estruturar os regimes e a orga
nização prisional de uma nova maneira […]” (Gariglio, 
2018, p. 2, tradução nossa), as atuações da categoria, 
no que se referem à ordem e segurança, de um lado, 
e à reabilitação, de outro, “[…] muitas vezes entram em 
conflito” (Gariglio, 2018, p. 2, tradução nossa). Ademais, 
na prática, as “[…] condições materiais estruturais” 
(Gariglio, 2018, p. 2, tradução nossa) na Itália acabam 
restringindo a aplicação dessa lei, ou seja, da mesma 
maneira que ocorre no Brasil.

Sobre esses temas apontados, o site do SINDASP dis
corre brevemente sobre a viagem de dirigentes sindicais à 
Itália, em 2012. Segundo a reportagem escrita pela enti
dade, um dos pontos importantes discutidos teve como 
referência o fato de que a polícia penitenciária “[…] é des
militarizada, como deve ser também proposta no Brasil” 
(Assessoria de Imprensa do Sindasp, 2012). A matéria 
trata, ainda, sobre a estrutura fornecida aos trabalhadores 
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do sistema prisional e, posteriormente, fala sobre a resso
cialização das pessoas presas como responsabilidade da 
polícia penitenciária italiana.

Além desses fatos, é importante salientar que a 
Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários 
(FENASPEN), importante órgão representativo da cate
goria no Brasil, também se articulou não apenas apre
sentando a demanda por profissionalização da categoria, 
como também a situando no processo de encarceramento 
em massa e relacionando a ela outros fatores que trou
xeram mudanças significativas à atuação dos agentes nas 
prisões (Anunciação, 2017). A pauta da criação de uma 
nova polícia foi ganhando, assim, proeminência no debate 
nacional com atos nas ruas e a ocupação de espaços no 
Congresso, diante de uma realidade em que “[…] a quan
tidade de agentes é diminuta e até decrescente frente a 
uma população carcerária cada vez mais numerosa e orga
nizada” (Calderoni, 2021, p. 323).

No contexto da PEC sob enfoque neste artigo, a fede
ração, ao lado de entidades sindicais representadas por 
ela em todo país, participou de audiências e protestos 
e remeteu documentos ao Congresso, como em 21 de 
agosto de 2017, durante a tramitação da proposta de cria
ção da polícia penal (Anunciação, 2017), defendendo a 
plausibilidade do processo de institucionalização da polí
cia penal atender, precipuamente, a um difuso anseio de 
valorização da categoria, em termos de salários, condições 
de trabalho, recursos logísticos e humanos. Isso se confi
gurou como o prevalecente vetor identitário dos profis
sionais, de certa forma comentado pelos parlamentares 
votantes da PEC frente à necessidade de combate aos gru
pos organizados de presos.

Além disso, a criação recente de uma polícia penal, 
num sentido profissional militarizado de atuação, 
pode ser explicada por meio da compreensão de uma 
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mudança, ao longo da história, no cotidiano das prisões 
e no trabalho dos ASP. Oliveira (2018), após acompanhar 
o cotidiano de agentes penitenciários em presídios de 
Minas Gerais, relata as transformações culturais ocorridas 
nas últimas décadas, em que se desenvolveu “[…] uma 
maximização da segurança, com a introdução de elemen
tos organizacionais nos moldes do estilo militar […]”, 
a fim de transformar esses trabalhadores em funcionários 
“[…] mais estratégicos, repressivos e eficientes na admi
nistração cotidiana das prisões” (Oliveira, 2018, p. 430
431). Esse processo, chamado por ele de “policialização”, 
reforçou o trabalho voltado à segurança, à vigilância e à 
disciplina nos estabelecimentos prisionais.

Tal fenômeno também se reflete em São Paulo. 
Segundo Silvestre (2018), uma estratégia militarizada tem 
ganhado corpo a partir do empoderamento que vem sendo 
dado à Polícia Militar nas ações relacionadas ao controle do 
crime, prática que conquista apoio e legitimidade tanto do 
sistema de justiça como da política governamental. No sis
tema prisional, essa dinâmica não é diferente, já que a lógica 
da militarização também se fortaleceu por meio da criação 
de grupamentos especiais, como o Grupo de Intervenção 
Rápida (GIR) e o cargo de Agente de Vigilância e Escolta 
Penitenciária (AEVP)19, que apresentam componentes for
temente militarizados desde a sua criação.

Nesse sentido, a crescente expansão do sistema prisio
nal acabou produzindo uma espécie de autonomização da 
gestão das prisões em relação à segurança pública, acarre
tando o aumento do parque penitenciário, especialmente 
em estados que alcançaram patamares mais expressivos 
de encarceramento – caso de São Paulo. Aliado à diversi
dade das funções efetivamente cumpridas pelos agentes nos 

19 O cargo de AEVP foi criado em 2001 e o GIR em 2004, segundo informações da 
SAP, enviadas por email às autoras, em 29 de maio de 2020.
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diferentes estados da federação, todas consubstanciam uma 
importante força motriz de intensificação de um movimento 
profissional para mudanças na categoria dos ASP.

É preciso considerar também as contradições na atua
ção dos agentes. Alguns estudos (Paixão, 1987; Coelho, 
2005) abordam a prisão como um paradoxo em sua função 
de punir e de recuperar ou reintegrar o preso. Pesquisas 
elaboradas em diferentes contextos apontam a prisão como 
uma “sociedade dentro de uma sociedade” (Sykes, 2017)20, 
em que há regras próprias a serem seguidas pelos presos, 
mas também onde o cotidiano é negociado e alterado o 
tempo todo (Coelho, 2005; Moraes, 2005; Paixão, 1987; 
Thompson, 2002). A prisão seria, assim, um ambiente que 
conduz o agente penitenciário a sofrimentos em distintos 
aspectos em decorrência dos conflitos relacionados à massa 
carcerária (Chies et al., 2005).

Retomando o debate parlamentar, a realidade contem
porânea do sistema prisional brasileiro e os discursos for
mulados no âmbito da aprovação da PEC da polícia penal 
não nos permite entrever um avanço na redução das ambi
guidades e dos problemas basilares das prisões. Ao contrá
rio, é razoável supor que essas contradições e conflitos, em 
alguma medida, irão paulatinamente reduzir do horizonte 
os fins declarados da pena de prisão, em especial a ressocia
lização, em prol das funções latentes de vigilância, policia
mento e controle.

Ademais, é interessante observar que os discursos apre
sentados não só defendem a criação de uma nova polícia, 
respaldados em uma lógica punitivista, mas também são 
construídos para atender os interesses particulares de uma 
determinada classe de agentes públicos21, a partir de um viés 

20 Sykes escreveu sobre o universo prisional para além dos muros e das celas, 
tratando sobre as relações e a forma de organização dentro desse ambiente.
21 Como é o caso da atuação de entidades sindicais defensoras da polícia penal, 
desde os anos 2000, que comentamos ao longo do artigo.
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policialesco. Ao mesmo tempo, não discutem a fundo as 
consequências sociais que essa transformação pode engen
drar na prática desses profissionais.

Em suma, tais considerações pavimentam uma hipó
tese preliminar de que a justificativa nevrálgica da PEC, 
apresentada pelo relator Cássio Cunha Lima, estava vol
tada à intenção dos senadores de conferir “[…] aos agen
tes penitenciários os direitos inerentes à carreira policial 
[…]” (Brasil, 2016), ou seja, o acolhimento de interesses 
da categoria, inclusive postulados na forma de lobby por 
entidades sindicais.

Porte de armas
De maneira a compor o debate relacionado à profis

sionalização dos agentes penitenciários, os senadores argu
mentaram, outrossim, sobre a suposta necessidade de ino
vação legislativa no tocante à concessão de porte de armas 
de fogo aos membros da categoria, o que viabilizaria tanto 
o adequado exercício de suas atribuições no âmbito das ins
tituições quanto a defesa pessoal fora delas (Brasil, 2017b).

Ocorre que, desde o advento da Lei Federal nº 12.993 
(Brasil, 2014), o art. 6º, inciso VII, do Estatuto do 
Desarmamento – norma de eficácia nacional – conferiu 
porte de armas a todos os integrantes do quadro efetivo dos 
agentes e guardas prisionais e da escolta de presos, desde 
que satisfeitos os requisitos de dedicação exclusiva, forma
ção funcional e subordinação a mecanismos de fiscalização 
e controle interno.

Aparentemente, contudo, os senadores que fizeram 
uso da palavra em alusão ao porte de armas ignoravam por 
completo o teor do Estatuto do Desarmamento e/ou da 
Lei nº 12.993/2014.

Dentre esses, porém, despontaram exceções. Os sena
dores Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues teceram 
considerações elogiosas a respeito de uma notória política 
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pública vigente no Brasil desde a edição do Estatuto do 
Desarmamento (Brasil, 2003), que preconiza a paulatina 
exasperação do desarmamento da sociedade civil.

Retomar o controle dos presídios
Ainda de acordo com os senadores, a discussão acerca 

da equiparação dos ASP às demais polícias, bem como o 
armamento desses profissionais, estão em sintonia com um 
debate mais amplo, pautado na suscitada necessidade de 
retomada do efetivo controle dos presídios pelo Estado bra
sileiro frente à atuação dos grupos organizados por presos.

Fato público e notabilíssimo, porém, é o de que, desde 
a década de 1990, houve aumento das taxas de encarcera
mento, a piora das condições dos estabelecimentos prisio
nais, a superlotação das prisões, a explosão de rebeliões e 
o surgimento e a expansão dos grupos criminosos dentro 
das cadeias, um dos mais relevantes fenômenos nascidos no 
ambiente carcerário (Adorno, 1991; Dias, 2013; Salla, 2006; 
Shimizu, 2011; Teixeira, 2009). Entre esses grupos, desta
camse o Comando Vermelho, criado na década de 1970, 
no Rio de Janeiro, e o PCC22, criado em 1993, em São Paulo 
(Adorno e Salla, 2007; Lima, 2001; Manso e Dias, 2018; 
Shimizu, 2011).

Os parlamentares que utilizaram a retomada do con
trole dos presídios como justificativa para o voto favorável à 
aprovação da PEC ressaltaram a criminalidade organizada 
dentro das prisões e destacaram o aspecto do sentimento 
de “medo” como consequência da atuação das facções e a 

22 O PCC ultrapassou os muros da prisão e está presente hoje em diferentes regiões 
do Brasil (Manso e Dias, 2018). Dias (2013) entende o processo de hegemonia do 
PCC dentro dos presídios de São Paulo como uma consequência da incapacidade 
do governo de manter o “[…] monopólio da violência física legítima”. Isso esta
ria vinculado às divisões observáveis na democracia brasileira, “[…] com todos os 
obstáculos para sua efetivação plena, postos por uma distribuição absolutamente 
desigual de recursos econômicos, sociais, políticos que incidem nas formas diferen
ciais de acesso à justiça e à garantia de direitos” (Dias, 2013, p. 439).
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necessidade de restabelecimento de uma questão da ordem 
pública em face do poder dos grupos criminosos organiza
dos dentro dos ambientes prisionais (Brasil, 2017a).

Nesse sentido, a fala do senador Ronaldo Caiado 
(DEM–GO) exemplifica alguns desses aspectos:

[…] A aprovação […] é de uma importância ímpar para 
este momento em que as facções estão tomando todas as 
penitenciárias do país. O Estado não tem mais controle 
delas. É fundamental que tenhamos uma polícia específica 
para poder implantar a ordem e dar condições para que 
as pessoas que estão ali detidas não possam continuar 
trafegando com informações e implantando esse clima de 
medo que implantam hoje no país. (Brasil, 2017a, p. 90)

Por igual, o senador José Medeiros, do Podemos 
(PODEMT), defendeu que, a partir da constituição de uma 
nova polícia, “[…] o Estado brasileiro vai ter quem manda 
dentro dos presídios […]”, porque, em seu entendimento, 
“[…] hoje quem manda são as facções” (Brasil, 2017a, 
p. 91). O senador José Agripino (DEMRN) defendeu que a 
nova polícia irá administrar de forma “instrumentalizada” e 
“adestrada” os conflitos internos de facções dentro dos pre
sídios (Brasil, 2017b, p. 51).

Em certa medida, denotase que as falas dos parlamenta
res vão ao encontro de uma percepção comumente vista nas 
estruturas e instituições do Estado moderno. A centralidade 
das noções de controle e de ordem pública no debate sobre 
a criação da polícia penal indica o deslocamento da prisão e 
de suas funcionalidades clássicas nesse novo discurso, que car
rega em si as ressignificações culturais, sociais e políticas da 
punição, tal como aludidas por David Garland (2008).

De acordo com Garland (2008, p. 44), isso tem a ver 
com a reaparição mais acentuada, “[…] na política ofi
cial, de sentimentos punitivos e de gestos expressivos, que 



Análise do discurso de senadores

Lua Nova, São Paulo, 115: 81-122, 2022

106

parecem estranhamente arcaicos absolutamente antimo
dernos […]”, mas que se renovam e sustentam os discursos 
contemporâneos, substituindo as acepções relacionadas à 
compreensão sobre o crime e o criminoso por proposições 
relacionadas à proteção da vítima por meio da segregação 
do infrator, o que gerou efeitos na sociedade.

Nesse sentido, parece relevante ressaltar que não igno
ramos as recentes críticas da literatura especializada em ter
mos de inviabilidade de generalização da teoria em questão, 
concebida histórica e estruturalmente para específicos 
matizes de modernidade tardia, evidenciados nos Estados 
Unidos e na GrãBretanha (Sozzo, 2020). Se considerarmos 
que a realidade brasileira também pode ser compreendida 
a partir desta chave analítica, assumindo o nosso drama da 
margem latinoamericana, entendese, a partir de Sozzo 
(2020), que a teoria de Garland (2008) pode ser utilizada 
de forma instrumental e empiricamente validada na forma 
de “caixa de ferramentas” (Sozzo, 2020, p. 476), trazendo 
contribuições válidas em aspectos de racionalização e pro
blematização crítica da realidade.

Logo, num contexto nacional marcado por profundas e 
abissais assimetrias econômicas, sociais e raciais, o instrumental 
teórico apresentado por Garland (2008) pode ser articulado 
com as dinâmicas de seletividade estrutural e históricas que 
definem a punição no Brasil e que fortalecem as premissas ana
líticas do autor no que concerne às conformações culturais dos 
processos punitivos e das políticas de controle do crime.

Assim, a lógica desenvolvida por Garland (2008), 
de certa forma, ressoaria no discurso do senador Cássio 
Cunha Lima (PSDBPB). A aprovação da PEC, segundo ele, 
atende a um clamor da população brasileira por segurança 
pública, suprindo uma lacuna, no que tange à resposta do 
Estado à sociedade, “[…] ao reassumir o controle dos presí
dios; […] que, na sua esmagadora maioria, estão sob o con
trole e domínio do crime organizado” (Brasil, 2017b, p. 50).
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A partir desse discurso, fazse necessário lembrar que o 
medo do crime, justificativa para a atuação mais rígida do 
Estado, principalmente a partir de 1970, assume caráter cen
tral nos discursos oficiais, fomentando mudanças na percep
ção da sociedade civil geral, o que, segundo Garland (2008), 
impacta o conteúdo das políticas de controle ao crime.

Além disso, é importante destacar que, se no período de 
bemestar social a imagem do delinquente era construída a 
partir da perspectiva do ser humano desfavorecido, vítima 
da desigualdade social, mais recentemente essa compreen
são se transformou significativamente e o criminoso passou 
a ser visto tanto como responsável por suas escolhas e seus 
atos quanto como a encarnação do mal e da crueldade, 
representando uma ameaça à sociedade. 

Desse modo, percebemos que os discursos dos senado
res não estão embasados em pesquisas acadêmicas ou dados 
quantificáveis, mas, na verdade, estão apoiados na perspectiva 
que Garland (2008) chamou de populismo penal. Em outras 
palavras, observase que os discursos que definem o cenário 
de decisões, em detrimento da avaliação e opinião de especia
listas e/ou corpo profissional qualificado, estão pautados por 
uma “opinião pública” e por um “senso comum”.

Não desconsideramos, por certo, que a categoria popu
lismo penal é mais ampla23 do que a ideia de oportunismo 
político. Pratt (2007, p. 3, tradução nossa) alerta sobre isso 
em sua obra e explica que essa categoria representa, de modo 
mais aprofundado, “[…] mudanças sociais e culturais 
[enraizadas] que começaram na década de 1970 […]” e se 
estenderam por setores da sociedade moderna. Mas, princi
palmente, representa “[…] uma mudança fundamental no 

23 A socióloga argentina Karina Mouzo (2012) chama atenção para o fato de que a 
categoria de populismo penal deve ser repensada e não estabelecida de forma mono
cromática, mas sim de modo complexo e com consensos distintos. Ela defende que 
a área das ciências sociais desnaturalize ideias comuns que se sedimentaram sobre 
determinadas temáticas que envolvem a análise das relações em sociedade.
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eixo do poder penal contemporâneo a partir dessas mudan
ças, mesmo que a extensão da mudança seja distinta de socie
dade para sociedade” (Pratt, 2007, p. 3, tradução nossa).

Foi a partir dessa ponderação que buscamos compreen
der os discursos de parlamentares brasileiros e o sentido 
da utilização dessa categoria. Até mesmo porque, do popu
lismo penal, pautado pelo incremento do rigor das san
ções ao longo da história legislativa brasileira, surge uma 
degenerescência que vem sendo disseminada num “conti
nuum” perene de representações sociais e opiniões públi
cas sensacionalistas estimuladas pela mídia brasileira. Regra 
geral, são narrativas exploradas por pretendentes a cargos 
políticos dos diversos espectros que mobilizam a opinião 
pública com finalidade eleitoral na conhecida perspectiva 
de direito penal populista e punitivista, com efeitos apenas 
simbólicos. Já na prática, os discursos e as propostas políticas 
que eles emulam não tem impactos efetivos nos fenômenos 
que eles pretendem impactar, como a criminalidade vio
lenta (Gazoto, 2010).

Em realidade, na visão dos parlamentares, a criação 
de uma nova polícia dentro e fora dos presídios seria sufi
ciente e necessária para resolver os problemas estruturais 
observados hoje nas prisões, como a existência das facções, 
embora inexista alguma prognose legislativa no discurso 
dos senadores.

Direcionando o olhar para a realidade brasileira, são 
muitos os problemas que decorrem das escolhas políticas, 
que nem sempre se encontram alinhadas ao conhecimento 
científico. Considerando o estado de São Paulo, Adorno e 
Salla (2007) apontam que as políticas no campo do sistema 
carcerário no estado, onde se concentra a maior popula
ção prisional de todo país e onde o PCC foi fundado, não 
apresentam resultados quanto à interrupção do ciclo de 
crescimento e de arraigamento da “[…] criminalidade 
organizada na sociedade civil” (Adorno e Salla, 2007, p. 23). 
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Há, ao contrário, “evidências” de que o encarceramento em 
massa e outras práticas têm causado efeitos diversos, como 
o fortalecimento das facções (Adorno e Salla, 2007; Dias, 
2013; Dias e Salla, 2019).

Assim, refletimos sobre a constituição de uma nova polí
cia em um sistema carcerário em constante disputa de poder 
e negociação (Coelho, 2005) e, especialmente, dentro de um 
modelo que segue apresentando taxas crescentes de encarce
ramento (Dias, 2017; Sinhoretto, Silvestre e Melo, 2013) sem, 
contudo, fornecer condições mínimas aos presos, como pre
conizam convenções internacionais – por exemplo, as Regras 
Mínimas para o Tratamento do Preso, da ONU –, que buscam 
estabelecer princípios e práticas minimamente adequadas ao 
tratamento de pessoas presas e à gestão prisional.

Na contramão das recomendações de entidades de direi
tos humanos, das regras internacionais e normativas nacionais 
sobre condições mínimas de tratamento das pessoas privadas 
de liberdade, as condições precárias dos estabelecimentos pri
sionais brasileiros, somadas à ausência de políticas públicas 
assistenciais na área, resultam em permanentes rebeliões e 
revoltas dentro do sistema (Adorno e Salla, 2007; Ramalho, 
2008), implicando o fortalecimento e a expansão dos grupos 
organizados por presos (Dias, 2013; Marques, 2010; Teixeira, 
2009). Não parece claro como a transformação do ASP em 
policial penal pode alterar esse quadro. 

“Crise” do sistema prisional
De maneira geral, os discursos já analisados represen

tam os desdobramentos de um objetivo ainda mais abran
gente: dar respostas à “crise” do sistema penitenciário e aos 
supostos anseios da maioria dos cidadãos “de bem” por segu
rança, argumento utilizado para a aprovação da PEC.

Esse tipo de intervenção, que apresenta uma solução a 
um problema em geral angustiante na sociedade, fomenta, 
no âmago, a ilusão de que algo está sendo feito de maneira 
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efetiva e rápida. Desse modo, o parlamentar, seja o governo 
ou outra autoridade, não tem como intuito final saber se a 
medida apresentada e defendida funciona ou não de fato, 
como é o caso da PEC da Polícia Penal, mas garantir o apoio 
popular (Garland, 1999). Paradoxalmente, esses mesmos 
políticos contribuem para o agravamento da crise a que pre
tendem combater (Dias, 2017).

Em tom crítico, Dias (2017) aponta que o debate sobre 
a crise prisional é parte de um projeto político24, na medida 
em que é resultado “[…] direto e concreto de determi
nadas escolhas políticas” (Dias, 2017, p. 6). E esse projeto 
tem como executores não só os legisladores, como já res
saltamos, responsáveis por leis segregadoras cujo objetivo 
é punir parcelas específicas da população, mas também o 
Poder Judiciário, responsável pela manutenção dos indiví
duos nos presídios, muitos deles sem julgamento, o que con
tribui para o aumento expressivo da massa carcerária (Dias, 
2017). Assim, em suas distintas esferas de atuação, nos dife
rentes níveis federativos e na atuação nos três poderes da 
República, o Estado segue sendo o grande responsável pela:

[…] precariedade, insalubridade, pela violência imposta 
dentro dos estabelecimentos, pelas péssimas condições 
desses locais, pela promiscuidade e pela corrupção em larga 
escala que envolve as práticas dentro e fora das unidades 
prisionais (nas licitações para obras, alimentação, itens de 
higiene etc.). (Dias, 2017, pp. 56)

Apesar disso, alguns dos parlamentares sustentam falas 
calcadas em senso comum e, por isso, tangentes à realidade 

24 Esse é um debate feito pela Pastoral Carcerária. Em nota, a entidade critica as 
posturas governamentais e do Poder Judiciário em relação à situação dos presídios 
brasileiros: “Se a opção que alertávamos há tempos era pelo desencarceramento ou 
barbárie, o Estado de forma clara e reiterada optou pela barbárie. Parafraseando 
Darcy Ribeiro, já não se trata mais de uma crise, mas de um projeto” (Caos…, 2017).
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do sistema prisional brasileiro, ignorando a correlação entre 
o funcionamento do sistema legislativo/justiça criminal e os 
problemas estruturais inerentes aos cárceres, inclusive no 
que se refere às facções criminosas (Dias, 2017). É evidente, 
portanto, que esses discursos não conectam o diagnóstico –  
a crise, as facções – com a suposta solução apresentada –  
a transformação do agente penitenciário em policial penal. 

Assim, não há qualquer argumento que ao menos pre
tenda sustentar uma relação de causa e efeito formulada e 
sequer foi abordado na discussão um referencial teórico, 
uma proposta de política criminal metodologicamente 
validável, que seja. Ao revés, o debate fica na superficia
lidade do simbólico e alheio às contribuições das ciên
cias sociais no diagnóstico dos problemas prisionais e nas 
discussões para a proposição de caminhos políticos que 
poderiam incidir sobre problemas específicos. Enquanto 
isso, o discurso que reivindica mudanças e que está desa
trelado de quaisquer validações cientificas construídas a 
partir da elaboração de um diagnóstico, da proposição de 
políticas públicas e de sua avaliação, continua a produzir 
nefastos efeitos concretos, práticos e diários, sobre as mais 
de 820 mil vidas recolhidas nos estabelecimentos prisionais 
brasileiros (Gazoto, 2010).

Considerações finais
O trabalho desempenhado pelos agentes penitenciá

rios, agora policiais penais, repercute, de forma significa
tiva, no cotidiano das prisões e no modo de cumprimento 
das penas de prisão cautelares ou definitivas, considerando 
que tais profissionais estão no front dessa relevante função 
pública. Dessa forma, olhar para esses trabalhadores é fun
damental e pode ajudar a compreender as relações de poder 
estabelecidas dentro do cárcere, em especial na presente 
conjuntura de exasperação de demandas repressivas, pere
nemente contrapostas pelo absoluto insucesso do projeto 
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técnicocorretivo que historicamente justifica a pena de res
trição de liberdade: a prisão (Liebling, 2019; Moraes, 2005).

A reflexão sobre as falas dos parlamentares defensores 
da aprovação da nova polícia penal, neste estudo, foi pau
tada pela perspectiva dos novos contornos assumidos pelo 
discurso político no decorrer das últimas décadas, ao lado 
do fenômeno do encarceramento em massa e da expan
são das facções dentro do sistema carcerário brasileiro. 
Esses elementos se articulam em torno da produção de um 
novo significado cultural, social e político para a punição, 
nutrido por uma lógica de um Estado de polícia (Foucault, 
2018; Garland, 2008), e também amparam e dão susten
tação às justificativas para a transformação da carreira  
do agente penitenciário. 

Nada obstante, o ainda pendente processo legislativo 
nos estados, ressaltado ao longo do texto, e a expectativa de 
ampliação das atribuições dos ASP, insinuam uma nova era 
do policiamento ostensivo – polícia judiciária – brasileiro, 
que, no ápice, reforça o incremento do aparato repressivo 
estatal. Uma nova agência estatal do poder punitivo e o 
reforço à criminalização secundária e à potencialização do 
populismo penal em voga são aspectos consideráveis desse 
novo panorama – ainda em curso – da realidade brasileira.

Nessa ordem de ideias, a criação da polícia penal, iso
ladamente, não inaugura reconfigurações sociais, políticas 
e culturais em termos de gestão dos ilegalismos de inte
resse da justiça criminal pelo Estado, secular detentor do 
monopólio do uso legítimo da força. Em vez disso, como 
procuramos apresentar neste texto, tratase de um ponto 
de chegada importante de processos que se desenvolveram 
nas últimas décadas e que culminaram no deslocamento da 
prisão e do sentido do trabalho do profissional que ali atua. 

No plano analítico, a verificação casuística dos dis
cursos parlamentares propiciou perceber que preponde
ram debates não qualificados ou minimamente calcados 
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em pesquisas acadêmicas, dados estatísticos ou mesmo 
fidedignas informações oriundas de relatórios de orga
nismos internacionais e nacionais a respeito da realidade 
do sistema penitenciário nacional. Irremediavelmente,  
os discursos dos parlamentares se apoiam na perspectiva 
do que Garland (2008) chamou de populismo penal e na 
ideia de que militarizar a ação dos ASP seria suficiente e 
necessário para resolver os problemas observados nas pri
sões, como é o caso da existência das facções.

Desta feita, as consequências da transformação da car
reira dos agentes penitenciários em policiais penais serão 
sentidas “[…] com o passar do tempo, mas já se podem 
antever alguns [impactos], como o aumento da violência e 
truculência na atuação dos agentes, e ainda menor atuação 
voltada à reintegração social” (Calderoni, 2021, p. 321).

Nesse contexto, é necessário destacar que os princípios 
constitucionais e normativos relacionados à ressocialização/
reintegração dos presos, a despeito de serem também bases 
fundamentais de nosso ordenamento jurídico, em nenhum 
momento foram citados pelos parlamentares durante as ses
sões de votação da PEC nº 372/2017. Ademais, preocupações 
com a situação precária das prisões e as recorrentes, regulares 
e reiteradas violações dos direitos dos presos – por meio de 
práticas de tortura, castigos físicos ilegais, ausência de assis
tência médica, entre outros – sequer foram suscitadas na dis
cussão que ocorreu no âmbito do Senado Federal envolvendo 
a criação da polícia penal (Brasil, 2017a; 2017b).

Não por outra razão, a criação da polícia penal tem sido 
alvo de críticas mesmo antes de se concretizar no âmbito do 
Congresso Nacional e, agora, nos estados. Mariath e Santa 
Rita (2010) defendem que a polícia penal é o reflexo de um 
sistema penal simbólico, ou seja, uma tentativa do Estado 
de apresentar uma “[…] resposta imediata de melhoria da 
segurança pública e do sucesso da execução penal […]” 
(Mariath e Santa Rita, 2010) em meio a um cenário caótico. 
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Portanto, não é a criação de uma polícia penal que será 
capaz de sanar as incongruências de todo um sistema peni
tenciário, repleto de déficits estruturais congênitos, mesmo 
quanto aos conflitos ali existentes.

Por fim, as mudanças na carreira de agente penitenciá
rio, a partir da proposta da PEC da polícia penal, passam 
pela eliminação inequívoca e concreta das ambiguidades 
presentes no paradoxo da prisão: o binômio punição ver
sus recuperação (Paixão, 1987). A criação da polícia penal, 
conforme enunciada pelos senadores, aparentemente 
representa a face não ambígua da instituição carcerária, 
que se afasta dos princípios outrora norteadores da pers
pectiva de recuperação – por meio de processos denomi
nados reinserção e ressocialização ou reintegração social 
–, voltando seu foco para o perene discurso de incremento 
da repressão nos cárceres, mediante recursos humanos e 
logísticos de toda ordem. Isso seria coerente em relação à 
instituição prisional, que se concretiza de maneira evidente 
pelos seus mecanismos de controle dos corpos (Foucault, 
2014b), pela punição e pela segregação social, assumindo 
os contornos não ambíguos de uma fábrica de criminosos 
e, dessa forma, contraditoriamente fortalecendo as facções 
prisionais e sendo por elas fortalecida em sua dinâmica 
produtiva do ciclo crimepuniçãosegregação. Portanto, 
compreender os discursos que justificam a PEC que trans
forma a carreira do agente penitenciário em uma nova 
polícia envolve refletir sobre as contradições e os parado
xos que fundamentam a existência e o funcionamento das 
prisões no Brasil nas últimas décadas.

Nesse sentido, a criação da polícia penal, abordada 
neste artigo por meio de um recorte específico, qual seja, 
os argumentos de senadores no debate parlamentar, pro
picia (re)situar os novos contornos da reconfiguração do 
lugar da prisão no Brasil, atualizando, assim, a reflexão 
teórica e empírica desse campo do conhecimento e, ainda, 
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possibilitando expandir as atuais discussões que perpassam 
os estudos sobre as polícias, a militarização e as demais for
mas de controle do crime e da punição no Brasil.
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Introdução
A obra de Raymond Williams (19211988) atravessa 

muitos campos e disciplinas – críticas literária e dramática, 
sociologia da cultura, estudos de mídia, história cultural e 
social, para citar alguns –, cobrindo não só textos crítico
teóricos como também romances. Isso talvez explique tanto 
a dificuldade em definir Williams segundo a natureza de sua 
produção intelectual, como o apelo da solução – incenti
vada por ele próprio – por identificálo como um “escritor”. 
Ao ser questionado, na longa entrevista concedida à New Left 
Review2 no final dos anos 1970, sobre o que, quando criança, 
se via fazendo no futuro, Williams respondeu: “Creio que 

1 Este texto consiste em uma versão modificada da última seção do quarto capí
tulo da minha tese de doutorado, intitulada “A longa jornada: Raymond Williams, 
a política e o socialismo” (2021), resultado de uma pesquisa realizada no Programa 
de PósGraduação em Sociologia da Universidade de São Paulo, sob a orientação 
do Prof. Ricardo Musse, e que contou com apoio financeiro da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). Gostaria de agradecer ao 
Richard Burton Archives, da Swansea University, por conceder acesso ao acervo 
de Raymond Williams, ali depositado, e ao Estate of Raymond Williams, por ter 
gentilmente autorizado a reprodução do material aqui citado. Agradeço também 
aos pareceristas de Lua Nova, cujas críticas e sugestões contribuíram para o aper
feiçoamento do artigo.
2 A New Left Review é uma revista política acadêmica, fundada no ano de 1960 no 
Reino Unido.
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posso dizer honestamente que era algo bem próximo do 
que sou hoje. Não o que sou como professor universitário – 
tenho sempre de me lembrar que sou isso –, mas como um 
escritor” (Williams, 2013b [1979], p. 14).

Já a opção por descrevêlo como britânico não parece 
impor as mesmas dificuldades. Afinal, embora tenha nascido 
em uma pequena aldeia na fronteira do País de Gales com a 
Inglaterra, toda a trajetória acadêmica e política de Williams 
foi trilhada no lado inglês da divisa, onde ele viveu desde o 
início de seus estudos universitários em Cambridge, em 1939, 
até a morte, em Saffron Walden, Essex. Além disso, o mundo 
no qual Williams viveu era, dos pontos de vista intelectual, 
prático e político, acima de tudo britânico – e, porque britâ
nico, inglês em sua expressão cultural –, como Stefan Collini 
ilustra nos seguintes termos, na introdução a sua análise da 
questão dos intelectuais na GrãBretanha do século XX:

Para todos os propósitos intelectuais, práticos e políticos, 
“GrãBretanha” era a entidade definidora durante esse 
período: o governo britânico fazia as leis, e o povo britânico 
lutava as guerras; a Marinha britânica dominava os 
mares, e a Corporação Britânica de Radiodifusão [a BBC] 
dominava as ondas sonoras, e assim por diante. […] E o fato 
inescapável é que, na medida em que havia nesse período 
uma cultura compartilhada entre os elementos constitutivos 
da GrãBretanha, como no nível da vida intelectual pública 
claramente havia, ela era majoritariamente inglesa em suas 
fontes, idiomas e preocupações […]. (Collini, 2007, p. 10)3

Contudo, classificar Williams simplesmente como um 
“escritor britânico” esconde muito, uma vez que deixa de lado 
o fato de que a origem galesa constituiu uma questão para 
ele, um problema que foi trabalhado ao longo (e por meio) 

3 Todas as citações extraídas de edições em língua estrangeira foram por nós traduzidas.
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de sua atuação intelectual e política. Porque, mais do que um 
escritor nascido no País de Gales, Williams também foi um 
militante socialista diretamente engajado na luta nacionalista 
galesa; um intelectual que refletiu sobre a história e a cultura 
de seu país; e autor de uma obra que carrega as marcas do 
embate recorrente com suas raízes.4

São essas diferentes dimensões da obra e da trajetória do 
escritor galês que pretendemos analisar neste artigo. Com esse 
objetivo, o texto foi dividido em duas partes. Na primeira 
(duas primeiras seções), são analisados, por um lado, os textos 
em que Williams se deteve mais diretamente sobre a cultura 
e a política galesas e, por outro, sua atuação nas fileiras do 
nacionalismo galês nos anos 1970 e 1980. Na segunda parte 
(terceira seção), procuramos verificar como Williams enfren
tou os dilemas colocados por sua origem e identidade galesas 
em elaborações autobiográficas que estruturam duas de suas 
principais obras: Border Country (1960) e O campo e a cidade 
(1973). Uma vez que as questões trabalhadas nesses dois escri
tos perpassam o conjunto da obra de Williams – notadamente 
os desenvolvimentos do seu conceito de cultura –, pretende
mos ter demonstrado, ao final, em que medida essas elabora
ções da origem e identidade galesas desempenharam um papel 
central na construção de sua abordagem teóricoanalítica.

Nacionalismo e capitalismo
Os primeiros sinais dos dilemas colocados a Williams 

por sua origem galesa remontam aos anos 1940, quando da 
redação dos esboços iniciais daquele que seria seu romance 
de estreia, Border Country, publicado em 1960. Contudo, 
foi somente nos anos 1970 que apareceu, pela primeira 

4 A atenção que a bibliografia dedicou às formas pelas quais a obra de Williams 
foi impactada por sua origem social e galesa atesta a centralidade da questão aqui 
em tela. Em inglês, destacamse os trabalhos de Dai Smith (1989; 2008) e Daniel 
G. Williams (2003; 2015). Na América Latina, merecem ser lembradas as contri
buições de Cevasco (2001), Glaser (2008), Paixão (2018), Stra (2018), Jackson e 
Rivetti (2020) e Murad (2021).
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vez, o escritor preocupado em “lidar autoconscientemente 
com o sentido de sua experiência galesa” (Williams, 2003, 
p. xxiii). Esse esforço teve como ponto de partida o May Day 
Manifesto (1967), no qual encontrase a “primeira referência 
positiva [na obra de Williams] aos movimentos nacionalistas 
no País de Gales e na Escócia” (Williams, 2003, p. xxiii).

O May Day Manifesto foi produzido por um grupo de 
destacados intelectuais socialistas britânicos – encabeça
dos por Williams, E.P. Thompson (19241993) e Stuart 
Hall (19322014) –,5 tendo sido projetado como primeiro 
passo de um esforço para a renovação política e teórica da 
esquerda local – em reação, sobretudo, a um cenário polí
tico marcado pela inflexão do Partido Trabalhista (então 
no poder) em direção a posições cada vez mais reformistas. 
O Manifesto pode ser tomado como indício das posições 
políticas e teóricas de Williams na época não apenas pela 
liderança por ele exercida no interior do grupo, mas tam
bém pelo papel que desempenhou na redação do texto.6

Segundo o diagnóstico apresentado no Manifesto, 
a sociedade britânica nos fins dos anos 1960 encontravase 
imersa em uma crise precipitada pela emergência, em escala 
global, de um novo tipo de capitalismo, caracterizado pela 
concentração de poder e de recursos, tanto entre as grandes 
corporações internacionais como no Estado. A esse caberia 
um papel cada vez mais importante de controle dos conflitos 

5 O Manifesto contou com 70 signatários, dentre os quais: Robin Blackburn, 
Terry Eagleton, Catherine Hall, Steven Lukes, Ralph Miliband, Henry Miller, 
Iris Murdoch, Michael Rustin, Raphael Samuel, John Saville e Dorothy Thompson.
6 Seguindo sugestão de Thompson, o grupo dos organizadores do manifesto 
decidiu que, para garantir a exposição de uma análise de fôlego, o documento 
seria composto por cinco seções cuja redação ficaria a cargo de grupos distintos. 
Mas, para que o texto apresentasse a força expressiva necessária a um manifesto 
político, foi dada a Williams a tarefa de escrever a versão final – conforme deta
lhado em carta de Thompson a Williams de 7 de novembro (sem ano indicado, 
mas, muito provavelmente, de 1966, pelo que se pode inferir de seu conteúdo). 
Documento consultado no acervo de Williams, depositado no Richard Burton 
Archives da Swansea University, País de Gales (ref. n. WWE/2/1/7/2/8).
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sociais (se necessário, por meios repressivos) e de “gerencia
mento da economia por meios fiscais” (Williams, 1967, p. 3).7

Dada a importância do Estado na manutenção do capita
lismo nessa nova fase, o Manifesto afirmava que qualquer polí
tica socialista consequente deveria priorizar a conquista das 
instituições estatais, com vistas a convertêlas no “instrumento 
socialista democrático para a captura do poder por toda a 
comunidade, para a transferência do controle de uma mino
ria de grupos de pressão interligados para toda a sociedade” 
(Williams, 1967, p. 16). Essa refundação do Estado como ins
tituição representativa dos interesses da sociedade demanda
ria dos socialistas a construção de um programa político novo, 
a ser gestado no contato com as comunidades que cabia ao 
Estado representar; um programa fundado em “organizações 
apropriadas a nossas comunidades e ao nosso trabalho, ao 
mesmo tempo em que buscando a todo momento meios de 
unílas em uma estratégia comum” (Williams, 1967, p. 43). 
No Manifesto, as lutas nacionais na Escócia e no País de Gales 
(os casos textualmente mencionados) surgem como meios, 
entre outros, para viabilizar esse novo programa.

Williams não só manteve como também desenvolveu, 
daí em diante, as expectativas acerca das lutas nacionais 
enunciadas no Manifesto. Como ele afirmaria nos anos 
1980, essas lutas locais forneceriam o modelo de uma nova 
forma de ação política – “uma mobilização popular territo
rialmente baseada” (Williams, 1989c [1984], p. 240) –, cujo 
campo de ação residiria em formas de associação menos 
centralizadas e mais próximas das comunidades represen
tadas, em “unidades nacionais como o País de Gales e a 
Escócia” ou em “grandes cidades como Londres e Liverpool” 
(Williams, 1989c [1984], p. 239). Mas para pensar a política 

7 O texto do Manifesto aqui referido corresponde à primeira edição, publicada em 
1967 pelo comitê encabeçado por Williams, Thompson e Hall, cuja cópia foi con
sultada no acervo de Williams (ref. n. WWE/2/1/6/1/13). O documento ganhou 
uma segunda edição, com circulação mais ampla, publicada pela Penguin em 1968.
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nesses novos termos e escalas seria preciso também pensar 
os vínculos sociais para além das relações de classe determi
nadas pela estrutura das relações de produção, de modo a 
considerar também os vínculos que se estabelecem dentro 
de um mesmo lugar e que, mais importante, são determina
dos pelo pertencimento a um mesmo lugar.

A fonte de um ethos diferente reside principalmente 
nesses outros vínculos sociais […]. O que importa é o que 
ocorre na preocupação primária das pessoas, nas famílias, 
nos bairros e nas comunidades. O que importa é o que 
ocorre nos serviços organizados de saúde e educação, 
na proteção e no melhoramento de nosso ambiente físico, 
na qualidade de nossa informação pública e de nosso lazer. 
(Williams, 2015 [1983], pp. 1989)

Qualquer esforço pela renovação do socialismo deveria, 
portanto, dar conta também das determinações do lugar, 
ainda mais em um contexto como o da segunda metade do 
século XX, marcado “pela explosão da economia interna
cional e os efeitos destrutivos da desindustrialização sobre 
as antigas comunidades” (Williams, 1989c [1984], p. 242). 
Nesse novo cenário, os movimentos nacionais tenderiam a 
ganhar uma relevância cada vez maior.

Cultura e lugar
Em 1969, portanto dois anos após a publicação da pri

meira edição do May Day Manifesto, Williams se filiou ao Plaid 
Cymru (Partido de Gales).8 A associação ao partido político 
que levantava a bandeira do nacionalismo galês é valiosa, 
entre outras razões, porque ilumina alguns dos aspectos mais 
importantes das disputas e dos debates em torno da questão 

8 Antes disso, Williams fora filiado ao Partido Comunista da GrãBretanha (entre 
1939 e 1941) e ao Partido Trabalhista (entre 1961 e 1966).



Ugo Rivetti   

Lua Nova, São Paulo, 115: 123-150, 2022

129

nacional galesa, nos quais Williams passou a intervir mais 
ativa e consistentemente a partir dos anos 1970.

Fundado em agosto de 1925, o Plaid nasceu apoiado 
em uma concepção bastante específica de nação e com uma 
estratégia política claramente definida, as quais explicam, 
em alguma medida, a posição marginal que o partido ocu
pou na cena da política institucional britânica até a Segunda 
Guerra Mundial:

Estava acordado que o principal objetivo do partido era a 
construção de um País de Gales de língua galesa e que o galês 
deveria ser o único meio da atividade partidária. […] Assim, 
não foi uma surpresa que o novo partido tenha fracassado em 
atrair para suas fileiras qualquer político com experiência. 
De fato, em seus anos iniciais, ele contava apenas com um 
punhado de apoiadores. […] Ainda assim, seus membros 
acreditavam que o estabelecimento do partido era, por si só, 
uma conquista; apenas por existir, o partido era uma declaração 
da singularidade do País de Gales. (Davies, 2007, p. 532)

Embora preponderantes, essas concepções de nação e 
de luta nacionalista não dominavam o partido por inteiro. 
Contra a ideia de uma nação que se afirmaria pela língua, 
os setores do Plaid mais à esquerda concebiam o País de 
Gales que cabia a eles defender não em termos de idioma, 
mas de sua “integridade territorial” (Davies, 2007, p. 574): 
a nação galesa corresponderia, assim, às fronteiras da enti
dade política que a abrigava. Uma vez liberada das limita
ções impostas por uma língua cada vez mais restrita às comu
nidades rurais do norte e do leste do País de Gales, a luta 
nacionalista poderia, com base nessa concepção alternativa 
de nação, mirar aquele que, para as fileiras socialistas do 
partido, deveria ser o alvo prioritário de sua estratégia e 
ação políticas: as comunidades mais anglicizadas, concen
tradas nas cidades mais industrializadas e populosas do sul 
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(Cardiff, Swansea, Newport, Port Talbot). Em um contexto 
como o de meados do século XX – em que o galês se tornava 
cada vez menos conhecido e falado –, essa segunda corrente 
acabou por conquistar a hegemonia dentro do partido.9

Esse reordenamento de forças no interior do Plaid contri
buiu para o avanço do partido nos anos 1950, quando saltou 
de quatro candidatos apresentados nas eleições gerais de 1951 
para vinte no pleito de 1959, no qual acumulou pouco mais de 
77 mil votos (Davies, 2007). Contudo, foi nos anos 1960 que se 
deu o fortalecimento mais vigoroso e sustentado do partido, 
no contexto das tendências históricas mais gerais relacionadas 
justamente ao novo padrão de desenvolvimento econômico 
diagnosticado no May Day Manifesto e às alternativas de resis
tência política que a ele se opunham. Mais especificamente, 
foi a partir dos anos 1960 que começou a ganhar corpo

uma consciência de que os galeses, embora mais prósperos do 
que em qualquer outro momento, eram consideravelmente 
mais pobres do que os habitantes das áreas mais ricas da 
Inglaterra. À medida que os povos de alguns dos menores 
Estados da Europa passaram a gozar de um padrão de vida 
mais elevado daquele dos britânicos, o apelo em pertencer 
ao Estado britânico centralizado se erodiu. […] A mística de 
pertencer ao maior império do mundo se desfez à medida 
que o processo de descolonização se acelerou e que Estados 
menores em população e recursos que Gales surgiram. 
[…] Acima de tudo, a queda no número de falantes de 
galês e o declínio nos valores tidos como centrais do ser 
galês [Welshness] promoveram o sentimento de que apenas 

9 “Em 1931, 909,261 mil habitantes do País de Gales afirmavam falar galês; esse 
número caiu para 714,686 mil em 1951, 656,002 mil em 1961 e 542,425 mil em 
1971; a proporção de pessoas no País de Gales que afirmavam ter algum conheci
mento da língua também caiu – de 36,8% em 1931 para 28,9% em 1951, para 26% 
em 1961 e 20,9% em 1971” (Davies, 2007, p. 623).
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um nacionalismo intransigente poderia salvar a nação 
da extinção. (Davies, 2007, pp. 63940)

Outros fatores que também contribuíram para o revigo
ramento do Plaid e do movimento nacionalista galês como 
um todo foram o fortalecimento e a radicalização das pau
tas nacionalistas na Escócia e na Irlanda do Norte no final 
dos anos 1960 (o que direcionou as atenções de Londres às 
mobilizações nacionalistas locais); a adesão do Reino Unido 
ao Mercado Comum Europeu em 1972 e as discussões que a 
antecederam (o que enfraqueceu ainda mais o apelo da filia
ção ao Estado britânico); e, por fim, o estabelecimento, em 
1964, do Welsh Office, um órgão com orçamento e corpo de 
funcionários próprios encarregado de gerir a administração 
local (Davies, 2007). Apesar de sua subordinação a Londres, 
a instituição do Welsh Office foi importante na medida em 
que “fortaleceu o conceito da unidade territorial de Gales e 
criou a necessidade de outras organizações que refletissem 
essa unidade” (Davies, 2007, p. 641), como, por exemplo, 
os serviços galeses de radiodifusão pública.

No quadro dos debates em torno da questão nacional 
galesa, Williams assumiu um posicionamento abertamente 
oposto à concepção de uma identidade galesa fundada 
em um idioma que deveria a todo custo ser preservado.10 
Para ele, a cultura galesa não se limitava ao conjunto das 
manifestações artísticas e intelectuais expressas em determi
nado idioma, mas definiase, antes de tudo, como todo o 
modo de vida das pessoas que habitam o País de Gales. Além 
de apagar as constrições políticas e econômicas que atraves
sam as histórias das pessoas e do lugar nos quais (e pelos 

10 Vale lembrar que a divisão do movimento nacionalista galês em torno da questão da 
língua ainda persistia no final dos anos 1960, agora polarizada pela Welsh Language 
Society (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg), “fundada em 1962 em larga medida como 
uma resposta à tentativa do Plaid Cymru de ampliar a sua base eleitoral ao se afastar de 
suas raízes linguísticas, culturalistas e, em um sentido cada vez maior, da crise terminal 
enfrentada pelas comunidades de língua galesa” (Williams, 2003, p. 221).
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quais) uma cultura ganha corpo, aquela outra abordagem 
da cultura e da identidade galesas deveria ser rejeitada, 
segundo Williams, também porque definia cultura como um 
desdobramento necessário da linguagem – suposição espe
cialmente problemática no caso do País de Gales, cuja histó
ria vinha sendo determinada há séculos por uma submissão 
política à Inglaterra, que tinha na eliminação da língua local 
uma de suas dimensões mais importantes.11

Assumindose que a cultura de um lugar é sempre deter
minada pelos contextos políticos e econômicos nos quais 
esse lugar se insere, a cultura e a identidade galesas somente 
poderiam ser compreendidas, argumenta Williams, em sua 
relação com aquela que é a determinação mais fundamental 
da história do País de Gales: o domínio político, cultural e 
econômico exercido pela Inglaterra e as formas de resistên
cia suscitadas por essa relação de dominação. Compreendida 
desse ponto de vista, a cultura galesa se distinguiria, segundo 
Williams, pelos “impulsos culturais democráticos” (Williams, 
2003c [1983], p. 21) engendrados ao longo da história de 
resistência à dominação externa – pela “ideia de uma demo
cracia igualitária e participativa que estava lá, em experiência, 
antes de se tornar teoria” (Williams, 2003b [1971], p. 3).

Essa última afirmação de Williams aponta para as cone
xões entre a democracia que ele viu em ação em sua infân
cia e juventude no País de Gales (ou, mais precisamente, 
tal como essa experiência foi por ele reconstruída retrospec
tivamente) e a democracia embutida em seu projeto de uma 
cultura comum – delineado em obras como Cultura e sociedade 
(1958) e The Long Revolution (1961) –, isto é, da cultura que 
seria gestada em “uma condição na qual o povo como um 

11 Influência que impactou a trajetória do próprio Williams, sobretudo em sua 
infância: “Não falávamos galês. A nossa área havia sido anglicizada na década de 
1840 – o momento clássico usualmente descrito como aquele em que ‘as mães dei
xaram de ensinar galês aos seus filhos’. Na realidade, havia uma pressão intensa e 
consciente nas escolas para eliminar a língua, as crianças que falassem galês eram 
punidas” (Williams, 2013b [1979], p. 9).
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todo participa na articulação de significados e valores, e nas 
consequentes decisões entre esse significado e aquele, entre 
esse valor e aquele” (Williams, 1989a [1968], p. 36). Tal como 
concebida por Williams, a cultura comum só poderia ser cons
truída por meio de uma democracia participativa:

Qualquer cultura, em seu processo total, é uma seleção, 
uma ênfase, um cultivo específico. A distinção de uma 
cultura em comum é que a seleção é livre e comumente 
feita e refeita. O cultivo é um processo comum, baseado em 
uma decisão comum, que então, em si mesmo, compreende 
as verdadeiras variações da vida e do crescimento. 
O crescimento natural e o cultivo são partes de um processo 
mútuo, garantido pelo princípio fundamental da igualdade 
de ser. (Williams, 2011a [1958], p. 361)

O movimento nacionalista galês constituiria, para Williams, 
um dos possíveis agentes de construção de uma cultura comum 
assim entendida. E, de fato, já no início dos anos 1970, Williams 
alinhava o movimento nacionalista galês que ganhava forma 
naquele momento – ou “ao menos uma importante parte dele” 
(Williams, 2003b [1971], p. 4) – não só aos movimentos nacio
nalistas e anticolonialistas atuantes na periferia do capitalismo, 
mas também a todos os movimentos encampados por grupos 
marginalizados nas sociedades dos países desenvolvidos, desde 
outros movimentos de orientação nacionalista (como o esco
cês, o irlandês ou o catalão) até mobilizações apoiadas em 
outras pautas, como o movimento negro nos Estados Unidos 
e os movimentos estudantil e feminista. Para além das inúme
ras diferenças e possíveis divergências, todas essas mobilizações 
se aproximariam, na medida em que se apoiam em um ideal 
de “comunidade e solidariedade cooperativa”, base tanto de 
uma certa concepção de sociedade – como “o meio positivo 
para todos os tipos de desenvolvimento, inclusive o desen
volvimento individual” –, como de uma certa concepção das 
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relações humanas, pensadas em termos de “responsabilidade 
mútua ativa” (Williams, 2013b [1979], pp. 350354).

Como destacou Daniel G. Williams, a relação entre a 
ideia de cultura comum – um dos pilares do pensamento de 
Williams – e sua experiência galesa não é circunstancial, pois 
foi justamente essa experiência – sobretudo ao jogar luz sobre 
“os problemas inerentes à concepção de uma cultura britâ
nica comum” (Williams, 2015, posição 2387), bastante explo
rados no May Day Manifesto – que o afastou de qualquer supo
sição sobre uma identidade unitária, conduzindoo, desse 
modo, a uma concepção, antes de tudo, nãoessencialista da 
cultura.12 Segundo essa definição particular – desenvolvida, 
sobretudo, em contraponto à definição conservadora predo
minante na crítica literária inglesa do século XX –, a cultura 
deveria ser pensada não como produto acabado da engenho
sidade de uma elite, mas como realização aberta da ação de 
toda a comunidade, como algo que é vivido e redefinido per
manentemente na vida cotidiana.13

12 Ainda segundo Daniel Williams (2015, posição 2646), a elaboração de uma con
cepção pluralista de cultura tem relação não só com as raízes galesas de Williams, 
mas também com o lugar muito específico – de fronteira – no qual ele nasceu e 
cresceu (dado sempre lembrado pelo próprio escritor), pois tratase aqui de “uma 
localização ambivalente que repousa no coração de seus engajamentos ficcionais 
e teóricos com o País de Gales e a galesidade e com seus engajamentos com as 
questões de nacionalismo e identidade nacional. […] Essa experiência fronteiriça 
forma a base de uma concepção pluralista de nacionalidade”.
13 Embora, como destacou Maria Elisa Cevasco (2001, pp. 4647), a ideia de 
Williams de cultura não se restrinja ao sentido mais sociológico de modo de vida 
privilegiado pela ideia de cultura comum – também designando “um processo de 
desenvolvimento mental […]; e, ainda, […] os trabalhos e práticas de atividade 
intelectual e especialmente artística” –, o fato é que esse é o sentido fundamental, 
“a qualidade determinante do termo ‘cultura’, a que define sua função, e torna 
seu estudo relevante para o entendimento da organização de uma sociedade”. 
Ademais, foi esse sentido de cultura como modo de vida que permitiu a Williams 
repensar as relações entre arte/cultura e sociedade, ao desenvolver uma aborda
gem que considera a vida social em sua totalidade e que examina como os pro
cessos (sejam eles políticos, econômicos ou culturais) interagem no seu interior. 
Do ponto de vista de sua atuação política, é também esse sentido de cultura que 
está por trás do engajamento de Williams em projetos e campanhas voltados para 
a democratização da educação (Paixão, 2018) e dos meios de comunicação.
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Modos de ver
Embora o envolvimento político e intelectual mais con

sistente de Williams com a questão nacional galesa remonte 
ao final dos anos 1960, efeitos dos dilemas colocados por sua 
origem já podem ser rastreados, como adiantado acima, nos 
anos 1940 – mais precisamente no trabalho de redação de 
seu primeiro romance, Border Country, publicado em 1960.

Antes de partir para a análise desse texto, é preciso 
assinalar o lugar de destaque que o País de Gales ocupa – 
em todos os seis romances publicados pelo escritor –, não 
só como espaço da ação, mas também na forma do debate 
das relações de dominação e exploração (a que a região e 
sua população estavam sujeitos) e de seus desdobramentos, 
seja na forma das experiências de deslocamento vivencia
das pelas personagens – como em Border Country e Second 
Generation (1964) –, seja no modo de mobilização política 
encampada como reação a essas condições – como em 
The Volunteers (1978), The Fight for Manod (1979) e Loyalties 
(1985). O interesse que Williams dedicou ao País de Gales 
em seus escritos ficcionais chegou ao ponto máximo em seu 
último romance, People of the Black Mountains (inacabado 
e publicado postumamente em dois volumes, em 1989 e 
1990), no qual o escritor se impôs o desafio de contar a his
tória do próprio lugar, das “comunidades dos pastores neo
líticos” até o “século XX, ou um pouco à frente” (Williams, 
2013b [1979], p. 304).14

Border Country começou a ser redigido em 1947 e foi 
reescrito sucessivas vezes ao longo dos anos 1950, até 

14 A análise aqui apresentada segue o padrão da bibliografia dedicada aos roman
ces de Williams ao se concentrar no texto de Border Country. Para uma apreciação 
mais geral dos romances de Williams, vale a pena conferir o estudo pioneiro de 
Dai Smith (1989). Considerando a bibliografia brasileira, uma exceção digna de 
nota é o trabalho de Mariana Carvalho Murad (2021) que, tomando como objeto 
de análise os cinco primeiros romances de Williams, procura oferecer um retrato 
mais articulado e integral da produção ficcional do escritor, lida também à luz de 
seus trabalhos teóricos e críticos.
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ser concluído em 1958 e publicado dois anos depois.15 
De todos os romances de Williams, esse é o que apresenta 
um tom mais marcadamente autobiográfico e aquele em 
que esse elemento interage de modo mais explícito com 
a origem do escritor. Assim como Williams, o protago
nista (Matthew) é o filho único de uma família da classe 
trabalhadora, natural de uma aldeia (Glynmawr) locali
zada na fronteira do País de Gales com a Inglaterra e que, 
no curso de uma trajetória acadêmica destacada, migra 
para a cidade com o objetivo de realizar seus estudos uni
versitários.16 Após seu pai sofrer um derrame, Matthew, 
agora um professor universitário em Londres, retorna a 
sua aldeia natal e, com isso, se vê confrontado por uma 
condição duplamente deslocada: tanto como alguém que 
não se reconhece na metrópole para onde teve de migrar, 
quanto como um estranho para aqueles que permanece
ram na aldeia de sua infância e juventude. Essa identi
dade cindida da personagem ganha expressão no fato 
de Matthew ser identificado por seus familiares e amigos 
por um apelido de infância (Will) que não guarda qual
quer ligação com seu nome, pelo qual, por outro lado, é 
conhecido na cidade para a qual se mudou – em outra 
elaboração da história de vida do escritor, conhecido 
em sua Pandy natal pelo apelido de Jim. Na formulação 
do próprio Williams: “Os dois nomes do romance, e na 
minha própria experiência, apontam para o problema 
de haver duas pessoas para conhecer, e as negociações 
entre dois mundos diferentes” (Williams, 2013b [1979], 

15 Itinerário registrado em documento datilografado, intitulado “Autobiographical 
material”, depositado no Richard Burton Archives da Swansea University (ref. 
n. WWE/2/1/18). Passaremos diretamente ao exame da versão final do romance, 
de 1960, uma vez que as questões aqui analisadas estão presentes tanto nessa versão 
como na primeira, de 1947 (Davies, 2017, pp. 1213).
16 Como exposto por James A. Davies (1993), o perfil do protagonista de Border 
Country reaparece, com algumas variações, em outras personagens de romances 
posteriores de Williams.
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p. 284, grifo nosso).17 O deslocamento experimentado 
por Matthew ultrapassa a dimensão física/geográfica na 
medida em que opõe (do ponto de vista do protagonista) 
dois tipos de experiências ou, para empregar o vocabulário 
da teoria da cultura de Williams, dois modos de vida distin
tos, introduzidos na narrativa no momento em que o trem 
que leva Matthew ao encontro de seu pai cruza a fronteira: 
“Abruptamente, o ritmo mudou, à medida que as rodas 
cruzavam a ponte” (Williams, 2013a [1960], p. 8).

O modo de vida característico da comunidade galesa 
natal definese por uma organicidade dada pela conexão 
do lugar e da vida de seus habitantes com a natureza que os 
circunda – “A aldeia era o vale, todo o vale” (Williams, 2013a 
[1960], p. 35) – e pela penetração do trabalho em todos 
os espaços da vida – “À medida que olhava, ele [Matthew] 
percebia o que tinha acontecido ao ter ido embora. O vale, 
enquanto paisagem, fora levado com ele, mas o seu trabalho 
fora esquecido” (Williams, 2013a [1960], p. 89). A comu
nidade natal de Will/Matthew encerra, portanto, um tipo 
diferente de sociabilidade no interior, da qual a própria 
comunidade é o protagonista. É a própria comunidade 
que confere a continuidade que distingue tão claramente 
aquele modo de vida e que, como destacou Murad (2021), 
ganha forma nas experiências comuns às gerações que ali 

17 Border Country não trata apenas do deslocamento de Matthew em seu retorno à 
aldeia de sua infância e juventude, mas também da história de seu pai que, prove
niente de outra região do País de Gales, se fixou na comunidade na qual seu filho 
nasceu. Como assinalou Clare Davies (2017, p. 1), a relação paifilho ocupa um lugar 
central na estrutura do romance – o que esclarece, em alguma medida, porque a sua 
versão definitiva foi escrita no mesmo ano da morte do pai de Williams, em 1958. 
A centralidade da questão geracional também foi explorada por Murad (2021). 
O próprio Williams (2011b [1973], pp. 399400) registrou posteriormente o vínculo 
da experiência pessoal e individual com um processo coletivo e social: “No final 
dos anos 1940 percebi que finalmente havia me afastado da aldeia onde me criei. 
Comecei a escrever a respeito de minha visão dessa experiência, nas sete versões que 
acabaram formando o romance Border Country. Através dessas versões, descobrime 
relacionando a minha experiência a um processo histórico mais geral de mobilidade 
física e social e, além disso, a uma crise de instrução e classe”.
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viveram.18 A própria aldeia pode mudar em sua configura
ção espacial, mas os vales e as montanhas sempre serão os 
mesmos, assim como a vida da comunidade, materializada 
nos festivais e nos rituais religiosos, que se manterá não 
importa quantas vidas individuais sejam perdidas. O pro
tagonista experimenta essa continuidade na própria pele, 
nas horas subsequentes à morte de seu pai:

quando o dia começou, a notícia se espalhou rapidamente, 
e teve início um processo que tomaria e controlaria tudo o 
que ocorrera: um exercício deliberado de força por parte 
dessa comunidade próxima, realizado, como sempre, para 
seus membros que precisavam de ajuda, mas também, ao 
que parecia, em benefício da aldeia, para prevenir que 
qualquer coisa alcançasse e perturbasse sua continuidade 
essencial. Para Matthew, parecia que Harry estava sendo 
deliberadamente esquecido; de que sua morte já estava 
sendo empurrada firmemente para o passado. Fechado 
em seu próprio luto, que estava vindo à consciência apenas 
lentamente, ele, em um primeiro momento, ressentiu essa 
pressão. Mas não se tratava de insensibilidade. Era uma 
reação aprendida, pela qual o processo de restabelecer o 
tecido dessa vida comum já tinha tido início; uma reação 
como que ao perigo, demandando esse esforço preventivo 
imediato. Era como se a aldeia tivesse aceitado a morte tão 
profundamente que não deixava espaço algum para qualquer 
reação pessoal a ela. (Williams, 2013a [1960], p. 401402)

Não há como não reconhecer nessa reconstrução da vida 
cultural e social da Glynmawr natal de Will/Matthew – ela
boração ficcional da Pandy natal de Jim/Raymond – ecos da 

18 Como pontuou Beatriz Sarlo (2005, p. 93), a ênfase na continuidade é uma das 
principais características da perspectiva mais geral de Williams, embasando uma 
tendência a “sublinhar os processos de resolução, de incorporação e de síntese, 
as transformações mais que as rupturas”.
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teoria williamsiana da cultura comum. Ao lado dos outros 
dois textos nos quais Williams lançou as bases dessa teoria 
(Cultura e sociedade e The Long Revolution), Border Country 
pode ser lido como parte do seu esforço por mostrar essa 
noção de cultura em ação – ou, ainda, em solução –, isto 
é, como realidade presente vivenciada concretamente por 
uma comunidade específica de homens e mulheres.19

O campo e a cidade (1973) ilustra outro modo pelo qual a 
origem galesa de Williams impactou sua obra: como influên
cia decisiva na conformação de seu olhar enquanto crítico 
e analista. Nesse livro, o próprio escritor não deixa dúvidas 
quanto às relações entre, de um lado, o ponto de vista a par
tir do qual o problema em questão – as “imagens e associa
ções” (Williams, 2011b [1973], p. 12) vinculadas ao campo 
e à cidade – será examinado e, de outro, a sua origem 
galesa e a trajetória de vida por ela condicionada. Apesar de 
extensa, a passagem em que essa relação é declarada mais 
explicitamente merece ser reproduzida na íntegra:

Vale dizer logo de início, porém, que, para mim, a questão 
sempre foi pessoal, desde que me tenho por gente. 
Isso porque, numa GrãBretanha predominantemente 
urbana e industrializada, quis o acaso que eu nascesse numa 
aldeia remota, uma antiquíssima povoação do interior, 
na fronteira entre a Inglaterra e o País de Gales. A trinta 
quilômetros da aldeia, no final de uma linha de ônibus, 
havia, de um lado, uma antiga cidade com uma catedral; 
do outro, uma antiga cidade de fronteira que era um centro 
comercial; mas a apenas alguns quilômetros dali surgiam 
as primeiras cidades e aldeias da grande região produtora 
de carvão e aço do sul de Gales. Antes de ter lido qualquer 
descrição ou interpretação das mudanças e variações das 

19 Para Smith (1989), essa é uma ideia de cultura que informa não só este, mas 
todos os romances de Williams.
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comunidades e formas de vida, eu as vi concretamente, 
em ação, com uma clareza inesquecível. Meus estudos 
levaramme a uma outra cidade, construída ao redor de 
uma universidade, e desde então, vivendo, viajando e 
trabalhando, tive oportunidade e necessidade de visitar 
muitas cidades grandes, de diferentes tipos, e de olhar para 
a frente e para trás, no espaço e no tempo, conhecendo e 
tentando conhecer essa relação, enquanto experiência e 
enquanto problema. (Williams, 2011b [1973], p. 13)

Portanto, para Williams, a sua história de vida foi o 
que lhe permitiu entrar em contato com todas essas ques
tões precocemente, como parte integral de sua vivência. 
Mais precisamente, a experiência do deslocamento – como 
visto acima, uma das questões centrais em seus romances e, 
sobretudo, em Border Country – é o que, para Williams, singu
lariza e qualifica a sua análise do problema teórico das rela
ções históricas entre campo e cidade e das imagens a eles 
associadas na literatura inglesa – “A experiência utilizada 
nos romances transformouse nas questões que coloquei à 
tradição” (Williams, 2011b [1973], p. 487).

Embora seja possível afirmar que, de todos os textos não
ficcionais de Williams, O campo e a cidade é aquele em que se 
revela mais explicita e extensamente o esforço do escritor, por 
estabelecer vínculos entre a análise empreendida e sua pró
pria trajetória, sinais da mesma preocupação também estão 
presentes em outros momentos centrais de sua produção crí
tica – como, por exemplo, no privilegiamento da obra de Ibsen 
em Drama from Ibsen to Eliot (1952);20 na elaboração da ideia de 

20 “Quando retornei do exército na Alemanha em 1945, comecei a ler Ibsen, 
parando apenas por algumas semanas, pela necessidade de completar o restante de 
um curso universitário. Voltei às peças o mais rápido que pude, e venho lendoas e 
vendoas encenadas, com as muitas centenas de peças que as sucederam, como um 
interesse central desde então. Os estudos deste livro veem principalmente dessa 
experiência: fui tocado pelas peças antes mesmo de enxergar os problemas críti
cos” (Williams, 1973 [1968], p. 2).
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uma cultura comum em Cultura e sociedade (como visto acima); 
ou, ainda, em toda a discussão sobre a tragédia e a experiên
cia do mundo contemporâneo em Tragédia moderna (1966).21 
Tratase aqui de uma marca da escrita de Williams que, segundo 
nos parece, tem relação com a importância que ele atribuía à 
própria noção de experiência, o que, segundo Beatriz Sarlo 
(2005, p. 8990), se revela em análises que colocam em pri
meiro plano “sujeitos e classes sociais que tinham experiências e 
podiam modificarse por meio delas”, bem como no esforço por 
reconstruir “a dimensão concreta da experiência do passado” – 
o que, ainda segundo a crítica argentina, Williams empreen
deu ao mobilizar a noção de estrutura de sentimento. É nessa 
mesma chave (mas em outro sentido) que a análise aqui apre
sentada se apoia: lendo Williams como um escritor que não só 
buscou reconstruir a experiência do passado, mas que também 
deixou em seus textos rastros de sua própria experiência.

A marca que a experiência de Williams como um inte
lectual oriundo do País de Gales imprime na análise exposta 
em O campo e a cidade se revela mais claramente na crítica 
à visão do campo como um lugar de prazer e paz, deleite 
e tranquilidade, gozo e fruição. Tal visão, como Williams 
demonstra minuciosamente, se apoia na “negação mágica 
da maldição do trabalho” (Williams, 2011b [1973], p. 60) 
que sustenta esse mundo e, por consequência, também 
dos homens e mulheres que exercem esse trabalho. Ao fim 
e ao cabo, o campo surge, no quadro dessa perspectiva, 
como um mundo de “abundância inata, ‘delícias naturais’. 
[…] as hipérboles tão familiares da aristocracia e de seus 
agregados” (Williams, 2011b [1973], p. 62).

21   “Numa vida comum, transcorrida em meados do século XX, conheci o que 
acredito ser a tragédia em muitas formas. […] Conheci a tragédia na vida de 
um homem reduzido ao silêncio, em uma banal vida de trabalhos. Na sua morte 
comum e sem repercussão vi uma aterradora perda de conexão entre os homens, 
e mesmo entre pai e filho [entre ele e seu pai, Harry?]; uma perda de conexão que 
era, no entanto, um fato social e histórico determinado […]. A partir daí, tomei 
conhecimento dessa tragédia de forma mais ampla” (Williams, 2002 [1966], p. 29).
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Uma das expressões mais bem acabadas dessa forma de 
conceber o campo reside na ideia de paisagem, pois a terra 
que pode ser pensada e vista como paisagem nunca é a terra 
na qual se trabalha, mas a terra que pode ser contemplada 
e transformada segundo as finalidades da intervenção pai
sagística. Em outras palavras, a paisagem reflete a visão de 
um mundo rural que seria produzido pelo proprietário para 
o seu deleite e que é concebido conscientemente por ele 
como objeto de uma apreciação estética. Para empregar os 
termos de Williams, a paisagem depende da existência de 
um “proprietário consciente” que seja, ao mesmo tempo, 
um “observador consciente” (Williams, 2011b [1973], 
p. 208), isto é, consciente de sua capacidade de intervir em 
sua propriedade para moldála segundo seu gosto. Tratase, 
como enfatiza Williams, de uma concepção parcial da terra 
e da propriedade, apoiada no apagamento dos vínculos 
necessários entre a terra, objeto da intervenção paisagística, 
e o entorno, matéria do trabalho executado pelos emprega
dos do proprietário, trabalho cujo produto é o que, de fato, 
viabiliza materialmente aquele tipo de intervenção. Como 
resultado dessas operações, a paisagem surge não como 
resultado do trabalho de muitos, mas como criação do pro
prietário individual.

Faz todo sentido que uma crítica desse tipo – não só da 
visão bucólica do campo, mas da prática paisagística, um de 
seus desdobramentos –, tenha sido elaborada por um escri
tor que, em decorrência de uma trajetória marcada pelo 
deslocamento, pode se voltar à sua terra natal na condição 
de observador – assim como Matthew em Border Country. 
Porque a imagem do campo concebido como paisagem 
sempre foi a imagem do próprio País de Gales nutrida por 
aqueles de fora, isto é, não como lugar povoado por homens 
e mulheres concretos ali trabalhando e vivendo, mas como 
uma paisagem a ser contemplada e usufruída pelos turistas 
de fora, “como um resort e um festival, ambos meticulosa e 
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distintivamente galeses” (Williams, 1989b [1975], p. 101). 
Ou, como dito em Border Country: “O visitante vê beleza; o 
morador, um lugar onde ele trabalha e tem seus amigos” 
(Williams, 2013a [1960], p. 89).

Por fim, é possível rastrear ainda outra repercussão do 
engajamento de Williams com sua origem e identidade gale
sas nas últimas páginas de O campo e a cidade, dedicadas ao 
enfrentamento de questões políticas mais contemporâneas. 
Como Williams assinala ao longo do livro, o alvo de sua crí
tica não é tanto uma forma de ver o campo, mas, sobretudo, 
uma certa perspectiva da relação entre campo e cidade. 
Segundo essa forma de ver, se a cidade se opõe à paz e sereni
dade do campo como o lugar do ruído, da poluição, das cons
truções que subjugam o indivíduo e da multidão disforme e 
incontrolável, ela também se afirma como símbolo da civili
zação, da tecnologia e do progresso, em oposição à pobreza 
e ao atraso do campo. Além disso, essa perspectiva também 
encerra o diagnóstico de um processo histórico de invasão 
do campo pela cidade, que culminaria (e, em alguns lugares, 
como a GrãBretanha, já teria se completado) com o desapa
recimento do campo e das formas de vida a ele associadas.

Recuperando suas origens entre trabalhadores rurais 
(a ocupação de seus quatro avós, a quem o livro é dedicado), 
Williams se opõe a essa visão do campo como o lugar do 
atraso, assim como ao diagnóstico do seu desaparecimento, 
compartilhado, segundo ele, não apenas pelos críticos con
servadores em seu lamento pela destruição irreversível da 
civilização rural, mas também por entusiasmados “progres
sistas da metrópole, muitos deles supostamente internacio
nalistas e socialistas” (Williams, 2011b [1973], p. 488), que 
reconheciam no desaparecimento do mundo rural uma 
etapa incontornável do processo histórico. Contrariando 
essa visão, a história recente, pontuada pelas revoluções 
Chinesa (1949) e Cubana (1959), além da efervescência 
política na América Latina, comprovaria, para Williams, 
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o estatuto histórico de campesinos e trabalhadores rurais 
como agentes potenciais de movimentos capazes de con
duzir a um modelo de desenvolvimento alternativo àquele 
prevalecente na Europa Ocidental e na América do Norte. 
Não só o campo não era o lugar do atraso fadado ao desa
parecimento, como nele poderiam ser descobertas outras 
formas de ação política.

Considerações finais
Williams compartilha com o protagonista de Border 

Country a condição de outsider, que, no seu caso, se desdo
brou em duas dimensões, nacional e de classe: na univer
sidade inglesa de elite (Cambridge), na qual lecionava, 
enquanto galês descendente de trabalhadores rurais e, 
no País de Gales natal, como alguém que emigrou para a 
Inglaterra.22 Essa posição singular foi decisiva na confor
mação da perspectiva de Williams frente a sua origem e 
identidade galesas, por ele enfrentadas no registro de uma 
reaproximação, de um reencontro ou, ainda, como “o rea
prendizado de uma conexão” (Smith, 1989, p. 40).23 Como 
afirmou o próprio Williams na entrevista à New Left Review, 
antes de deixar Pandy ele não só não se reconhecia como 
galês, como até mesmo rejeitava, sobretudo em sua juven
tude, qualquer filiação política mais local, sentindose muito 
mais atraído pelo internacionalismo do Partido Comunista 

22 É possível identificar similaridades bastante significativas entre a experiência de 
Williams e a biografia do sociológo francês Pierre Bourdieu (19302002), sobre
tudo no que se refere a um processo de desenraizamento e reconversão sociais 
via o percurso educacional. Para um exame mais detido da relação entre os dois 
(incluindo a correspondência que eles mantiveram a partir de meados dos anos 
1970) e de como a ascensão pela via educacional impactou a trajetória e obra de 
ambos, conferir Jackson e Rivetti (2020).
23 O mesmo ponto foi enfatizado por Daniel Williams (2003, p. vxii), para quem “o 
movimento para fora na história pessoal e intelectual de Williams – da formação em 
Pandy para se tornar um estudante e professor em Cambridge e, daí, para se tornar 
um intelectual da esquerda europeia – sempre foi acompanhado por um retorno às 
experiências fundamentais que informaram consistentemente sua vida e seu trabalho”.
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da GrãBretanha – em detrimento da “política nacional e 
parlamentar [predominante] no movimento trabalhista 
[…] parte de um mundo enfadonho e estreito” (Williams, 
2013b [1979], p. 16).

Que o reencontro de Williams com sua identidade 
galesa tenha se dado no final dos anos 1940, quando ele deu 
início à redação da primeira versão de Border Country, não é 
um dado fortuito. Uma circunstância que motivou de modo 
decisivo essa reaproximação foi a experiência do desloca
mento, reforçada pelo estranhamento por ele vivenciado 
em Cambridge, onde Williams ingressou como estudante da 
Faculdade de Inglês em outubro de 1939.24 Como relatado 
na entrevista à New Left Review, o estranhamento vivenciado 
na chegada a Cambridge foi radical:

Eu estava completamente despreparado para a mudança. 
[…] a universidade era totalmente estranha para 
mim quando deixei o trem. A faculdade era quase 
incompreensível, exceto na imagem de uma escola maior. 
[…] Em uma faculdade daquela dimensão, não havia muitos 
esforços voltados a uma integração. […] Notei pela primeira 
vez que havia um problema na composição social do corpo 
estudantil de Cambridge quando fui ao grêmio estudantil, 
a que eu naturalmente queria me filiar, e me foi dito que 
eu teria de ser indicado. Eu precisava de alguém que me 
apresentasse e de outra pessoa que apoiasse a minha entrada. 
Obviamente, eu não conhecia ninguém para pedir isso. 
Eles me perguntaram: “Você não tem amigos da escola?”. 
Embora uma questão técnica, ela subitamente revelou como 
minha situação era peculiar. (Williams, 2013 [1979], p. 23)

24 Williams interrompeu os estudos universitários em julho de 1941, quando foi 
recrutado para a guerra. Após o treinamento militar (19411943) e o envolvimento 
em combate (19441945), retornou a Cambridge, em outubro de 1945, vindo a 
concluir seus estudos em junho do ano seguinte. Para uma reconstrução detalhada 
desses momentos, conferir Williams (2013 [1979]).
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Os anos em Cambridge representaram “uma época de 
desordem pessoal e emocional bastante extraordinária” 
(Williams, 2013 [1979], p. 37), alimentada pelo isolamento 
imposto pela origem nacional e de classe e manifesta, ainda 
que indiretamente, nos impasses colocados por sua orienta
ção comunista, que logo se mostrou muito limitada para lidar 
com a crítica literária profissional ali exercida. A dimensão 
da crise experimentada naquela época permanecia bastante 
viva no relato de quarenta anos depois: “me deparei com 
uma incompreensão total e um sentimento de humilhação. 
Não havia ninguém na faculdade com quem eu pudesse dis
cutir meus problemas” (Williams, 2013 [1979], pp. 3637).

Williams reagiu a essa situação de crise e desordem 
pessoais não camuflando suas raízes trabalhadora e galesa, 
mas mergulhando nelas. Referendando a leitura de que há 
uma conexão entre a crise vivida em Cambridge e a redesco
berta de uma identidade galesa, Williams registrou no capí
tulo final de O campo e a cidade como seu acerto de contas 
com suas origens levouo a conectar sua experiência a um 
“processo histórico mais geral de mobilidade física e social 
e, além disso, a uma crise de instrução e classe” (Williams, 
2011b [1973], p. 486).

A identidade galesa foi retrabalhada por Williams ao 
longo de sua trajetória no quadro de uma tensão constitu
tiva como objeto de análise e crítica, mas também (e cada 
vez mais) como um de seus referenciais – e, nesse sentido, 
também como base de apoio para a sua própria afirma
ção como crítico e intelectual socialista. O percurso de 
Williams constituiuse nesse ir e vir permanente, na “opor
tunidade e necessidade […] de olhar para a frente e para 
trás, no espaço e no tempo” (Williams, 2011b [1973], p. 13). 
Foi nesse percurso que ele procurou enfrentar os impasses 
colocados por suas origens e em que veio a encontrar uma 
das fontes do ímpeto democrático e plural de seus engaja
mentos políticos e intelectuais.
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Introdução
Embora o conceito de “ciberespaço”, como esfera fanta

siosa e apartada da realidade empírica, tenha sido rejeitado 
pelas correntes majoritárias do campo da sociologia digital, 
proponho outro conceito para o mesmo termo que designe o 
contexto mais amplo em que os indivíduos contemporâneos 
se inserem (Marzochi, 2016; 2017a; 2017b; 2019). Sobretudo 
com a passagem do fordismo à “acumulação flexível” (Harvey, 
1992), que acentua os traços subjetivos da modernidade 
industrial já apontados pelos observadores da vida urbana, 
como Baudelaire, Simmel, Benjamin – e mesmo antes, com o 
advento da cibernética e da reestruturação econômica e polí
tica internacionais, no pósSegunda Guerra –, os indivíduos 
experimentam novas relações entre espaço e tempo. Ao con
siderar o ciberespaço um contexto sociológico relativamente 
original, referido a combinações espaçotemporais particu
lares, o centro da análise se desloca dos meios tecnológicos 
para as relações sociais que os configuram, num esforço de 
articular o que há de histórico e universal.

O olhar sociológico não recairia, portanto, sobre o 
acesso às mídias ou sobre o tipo de aparato técnico que se 
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utiliza ou se porta, mas envolveria o quadro social em conso
nância com as tecnologias de sua época. Acessados ou não, 
os meios de comunicação hegemônicos não estão fora dos 
indivíduos, mas incorporados e naturalizados, integrando o 
que a teoria social pósestruturalista entende como o “imagi
nário” (Lacan, 2005) não problematizado na vida cotidiana 
ou o que a fenomenologia de Schütz (2012) reconhece
ria sob o conceito de “mundo da vida”. Conforme Lacan, 
“um dos modos mais acessíveis pelos quais, ao menos na 
fenomenologia da intenção, o imaginário é abordado, 
é tudo o que é reprodução artificial” (Lacan, 2005, p. 53).

O ciberespaço seria o entrecruzamento de técnicas, 
imagens, sistemas, redes e linguagem, no qual estaríamos 
todos mergulhados. Porém, diferente dos mapas ilustrados 
do mercantilismo ao período colonial, povoados de figuras 
narrativas (caravelas, animais, nativos, personagens béli
cos, anjos, monstros marinhos e outros seres) – um espaço 
simbolizado, exteriorizado e palpável –, o ciberespaço nos 
atravessa e se torna o ambiente “real”. Somos de tal modo 
afetados pela categoria “espaço” que não distinguimos o 
interior do exterior, o imaginário do simbólico. Exemplos 
são os aplicativos ou programas digitais de geolocalização 
que, ao contrário de representar o espaço, subsumem o 
usuário à sua realidade. São eles que comandam, calculam, 
imperam. Não são exatamente cartografias, mas percursos: 
um sobreterritório atualizado a partir da posição geográfica 
em que se encontra o indivíduo. De acordo com Certeau 
(2004, pp. 201202), enquanto o mapa é um “lugar” estabili
zado de posições, distribuição de elementos em um quadro 
delimitado, o percurso se remete ao “espaço”:

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se 
distribuem elementos nas relações de coexistência […]. 
Um lugar é, portanto, uma configuração instantânea de 
posições. Implica uma indicação de estabilidade. Existe espaço 
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sempre que se levam em conta vetores de direção, quantidades 
de velocidade e a variável tempo. O espaço é um cruzamento 
de móveis. É, de certo modo, animado pelo conjunto dos 
movimentos que aí se desdobram […]. Em suma, o espaço é 
um lugar praticado (Certeau, 2004, pp. 201202).

Embora existam tantos espaços quanto experiências 
sociais distintas e toda perspectiva configure um espaço, 
é ele quem interpela o indivíduo como sujeito de seu per
curso: “siga”, “vire à direita”, “você chegou ao seu destino”. 
O espaço perde a objetividade e a independência do observa
dor para interiorizarse. Ele compreende diferentes regiões 
resultantes dos encontros entre variados programas de ação. 
Atualizado periodicamente, esse território, em contraste 
com a antiga carta, não possui materialidade ou guarda as 
marcas do tempo. O ciberespaço é capaz de compreender 
as práticas e a mudança sem a história, ao modo de uma ter
ceira dimensão entre a diacronia e a sincronia, o tempo irre
versível e o reversível, o linear e o cíclico (Marzochi, 2016). 
Pode ser considerado uma estrutura sem passado, presente 
ou futuro que tende a aderir ao “tempo real” do territó
rio. Teríamos um aquiagora contínuo, eterno presente sem 
lugar, combinando as propriedades da langue e da parole, 
como a narrativa mítica de LéviStrauss (1996).

A localização se converte em “posicionamento global” 
de acordo com os programas de informática. Os softwares 
de localização por satélite vêm apenas confirmar o que os 
pesquisadores da pósmodernidade perceberam há algumas 
décadas, “que agora habitamos a sincronia e não a diacro
nia […]. Nossa vida cotidiana, nossas experiências psíquicas, 
nossas linguagens culturais são, hoje, dominadas pela cate
goria espaço e não pela de tempo, como o eram no período 
anterior do alto modernismo” (Jameson, 2002, p. 43). Esse 
espaço que tende a aderir ao tempo real do território é tam
bém, paradoxalmente, “fora do chão” e de “onipresença” 
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(Chesneaux, 1995, p. 20), mas não no sentido de uma esfera 
descolada da realidade, e sim de um “não lugar” digital
mente materializado: “se um lugar pode se definir como 
identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode 
se definir nem como identitário, nem como relacional, nem 
como histórico, definirá um nãolugar” (Augé, 2008, p. 73). 
Embora não se caracterize como lugar histórico, o cibe
respaço compreende posições, relações e identidades que 
persistem sob rearranjos e atualizações constantes. O que o 
define, precisamente, é a ausência de simbolização.

Longe de reproduzir o lugar antropológico em escala 
ampliada, a modernidade dissocia tempo e lugar fomen
tando relações entre ausentes e tornando o lugar cada vez 
mais fantasmagórico, uma vez que é atravessado e moldado 
por influências sociais distantes (Giddens, 1991). Em vez de 
uma hierarquia temporal entre as regiões do globo, como se 
a diversidade de culturas correspondesse a diferentes tem
pos históricos, temse a coexistência entre variadas cosmolo
gias. A noção iluminista de sentido da história apreendido 
pela razão é substituída pela metáfora online que indica uma 
temporalidade na linha do tempo e nos põe, exatamente, 
no interior de seu fluxo. Sabemos que nessa linha o tempo 
avança, mas entre as suas margens não percebemos o movi
mento, apenas as exigências de um presente absoluto: 
adaptação, flexibilidade e sociabilidade.

A categoria espaço adquire, então, primazia na consti
tuição da subjetividade. Os indivíduos vivem um presente 
contínuo que impede a imaginação de rupturas e do próprio 
futuro, e experimentam um fazer político que prescinde da 
noção de projeto, totalidade e universalidade. Enquanto, 
no passado, a política se desenrolava no horizonte de um 
futuro imaginado, sob a orquestração de grandes narrativas, 
a política contemporânea é movida por uma subjetividade 
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imediatista.1 O conceito de “digital”, em oposição ao de 
“analógico”2, carrega um conjunto de características que 
contribuem para a compreensão da subjetividade política 
contemporânea, sobretudo aquelas relacionadas a novas 
percepções do tempo e do espaço, e à instantaneidade na 
apreensão e interpretação dos significados. A apreensão 
digital da realidade, tal como o “pensamento selvagem” de 
LéviStrauss, corresponde ao pensamento “em estado sel
vagem, não cultivado” que se orienta por imagens e “não 
distingue o momento da observação e o da interpretação” 
(LéviStrauss, 2010, p. 261).

Ao contrário da individuação possibilitada pela tempo
ralidade, temse a identificação prémoderna, a adesão iden
titária que, na forma contemporânea, corresponde à lógica 
do consumo. Ortiz (2013) observa que a tradição se oferece, 
agora, como referência fundamental para luta pela cidada
nia, invalidando as antigas oposições entre “progressismo” 
e “tradicionalismo” como balizas ideológicas da orienta
ção política. A obsessão pela afirmação da identidade que, 
embora seja uma construção cultural, é percebida pelos 
indivíduos, mesmo que circunstancialmente, como autên
tica e eterna, revelase um sintoma das novas relações tem
poespaciais. Passamos do emblema do “universal” para o 
da “diversidade” (Ortiz, 2013); em outros termos, do ideal 
iluminista de razão para o pertencimento ao grupo, à comu
nidade étnica ou de gênero, sem encontrar o ponto de 
equilíbrio entre os dois extremos. No campo progressista, 
tudo se passa como se devêssemos abandonar o objetivo 

1 Se, antes, palavras de ordem como a “até a vitória, sempre”, de Che Guevara, mobi
lizavam multidões, no início do século XXI surge um lema como “um outro mundo 
é possível” (Fórum Social Mundial). Em vez da perspectiva de futuro (utopia), 
os movimentos sociais prometem um novo lugar que pode ser aqui e agora.
2 Analógico: que mensura uma grandeza ou demonstra valores de maneira contínua e 
linear ao exemplo do relógio de ponteiros que circulam no espaço sempre no mesmo 
sentido e velocidade. Digital: forma de representar informações ou grandezas físicas 
por meio de caracteres, números ou sinais imediatamente apreensíveis ao olhar.
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“impossível” da transformação social global para concen
trar nossa atenção sobre as diversas formas de afirmação 
identitária (Zizek, 2016); no campo conservador, é como se 
mudanças econômicas profundas não fossem viáveis, nem 
corretas, porque “o capitalismo” e “o mercado” seriam mani
festações legítimas de uma suposta natureza humana.

O ciberespaço pode ser compreendido como o tempo
espaço contemporâneo das classificações substancializadas 
onde predomina o que chamo, aqui, de “centramento”: 
o indivíduo vive um universo imaginário que faz do mundo 
social e da alteridade realidades estabilizadas, anteriores à 
experiência e à simbolização que demandam o transcurso 
do tempo. Textos, falas, imagens, são tomados como ver
dades essenciais quando o sujeito da linguagem está em 
outro lugar além do eu que fala ou escreve (Giddens, 1990). 
Especialmente nos diálogos espontâneos e informais, mas 
também nos debates e discursos políticos, o texto se orga
niza em função do jogo interno dos significantes que escapa 
às consciências individuais. O sujeito não está no indivíduo, 
no eu ou no ego, mas no “coletivo” que o pósestruturalismo 
sociológico situa no campo do inconsciente: “o coletivo não 
é nada senão o sujeito do individual” (Lacan, 1992, p. 86).

O sujeito se define, em última instância, pelo que escapa 
à definição consciente da identidade pessoal: ele não é o 
que o indivíduo afirma ser, mas o que sobra desse corte rea
lizado pelos signos. Por isso é que na conversação, prática 
relacional, o sujeito emerge como algo impreciso que se 
delineia, progressivamente, com o tempo e pelo reconhe
cimento do outro. É na dimensão simbólica e temporal da 
linguagem (langue e parole) que se dão as relações sociais e 
a emergência do sujeito, ainda que a linguística saussuriana 
não exclua um entendimento ainda mais profundo da lin
guagem como estrutura anterior às línguas humanas da 
qual são apenas a superfície apreensível. É dessa maneira 
que as mídias digitais, por si mesmas, não impedem nem 
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determinam a constituição de uma subjetividade política. 
Podem, entretanto, possibilitar as situações de conversa
ção que exigem o exercício do descentramento próprio do 
diálogo, que, todavia, fragilizase nos contextos em que o 
espaço incide sobre a experiência subjetiva. É somente por 
meio do descentramento que o indivíduo se descola de sua 
conformação identitária para a comunicação com o outro 
mediada por estruturas simbólicas que estão além deles, 
num plano que ultrapassa as consciências. Para tanto, é pre
ciso recuperar, pelo reconhecimento e identificação positiva 
com a diferença, um terceiro plano além do eu e do outro, a 
dimensão transcendente da linguagem.

Contudo, em uma atmosfera de medo, desconfiança e 
ódios difusos, o inconsciente do indivíduo é fixado, negati
vamente, fora dele, como um estranho projetado no outro. 
Um entrave à comunicação, e ao reconhecimento de si e do 
outro como sujeitos, é o fato de que o indivíduo “projeta 
para fora de si tudo o que experimenta como perigoso e 
assustador” (Matos, 2006, p. 62). No primeiro instante do 
contato interpessoal, domina o imaginário que não é simbo
lizado a menos que a relação se estenda no tempo. Ao des
dobrarse na temporalidade, porém, a conversação é capaz 
de alterar a percepção tempoespacial, pois cada sujeito 
constituído nesse processo é um ponto de vista descentrado. 
A condição da constituição subjetiva seria a progressiva e 
dialética circularidade entre o estranhamento e o retorno 
a si a partir do outro, que pode ser compreendido tanto 
como o Outro de si mesmo quanto como outro indivíduo, 
uma vez que ambos são pontos transcendentes que se ofere
cem à reflexão e autoobservação, e que um outro indivíduo 
é sempre o Outro de si mesmo.

Se a fragmentação é um dos efeitos da primazia 
pósmoderna do espaço sobre o tempo (Harvey, 1992; 
Jameson, 2002), o descentramento subjetivo inverte
ria os termos, subordinando o espaço à temporalidade. 
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Na fórmula da velocidade, S/T, temse o deslocamento 
espacial em cada unidade de tempo; no descentramento, 
ao contrário, temse uma dimensão temporal diferenciada 
em cada unidade de espaço (T/S). Cada espaço conteria 
uma temporalidade específica que é própria dos encontros 
e do diálogo. Portanto, o tempo a que o descentramento se 
refere não é o puramente cronológico, mas o dos eventos, 
da interpretação e das relações – o “tempo lógico” (Lacan, 
1992, pp. 6987). Embora o ponto de partida do diálogo seja 
as representações sensíveis, as imagens, sensações e impres
sões efêmeras, o entendimento exige que os indivíduos se 
situem, virtualmente, num plano conceitual que está além 
deles, abandonando o terreno da imanência e das contin
gências do instante. Mas se a ordem simbólica é a própria 
razão humana, quando a temporalidade é suspensa sobre
vêm a fragmentação e os estados instantâneos da consciên
cia não superados pela comunicação.

O conceito de descentramento tem sido tomado, de 
maneira equivocada, como sinônimo de fragmentação 
pelos teóricos da pósmodernidade. O descentramento, 
a rigor, seria a condição universal da constituição subje
tiva, enquanto a fragmentação, essa sim, um fenômeno 
pósmoderno. Como pares antitéticos e inversamente 
proporcionais, o descentramento se enfraquece quando 
a fragmentação predomina. São sintomas da ausência de 
descentramento a predominância do imaginário sobre o 
simbólico, do indivíduo sobre o sujeito, assim como dos 
significantes (que adquirem estatuto de realidade) sobre 
a pluralidade de significados. Na vida cotidiana mediada 
pelas tecnologias digitais, a manifestação mais evidente 
da ausência de descentramento é a obsessão classificató
ria e a incapacidade de dissociar o conceito da imagem 
acústica. Quando o significante se cola ao significado, 
impõese o narcisismo do imaginário que não se refere à 
vaidade exclusivamente, mas à dificuldade de perceber o 
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interlocutor e seu conteúdo linguístico como alteridades e 
não meros reflexos ou extensões de si.3

Comunicação, Espaço e Tempo
É já um senso comum que a introdução de tecnologias de 

comunicação impulsionou, desde o século XIX, a aceleração 
do tempo e a ampliação do espaço. Diversos autores das ciên
cias humanas trataram desse tema longamente, em especial 
aqueles que se dedicaram à condição pósmoderna (Harvey), 
ao pósmodernismo (Jameson), às consequências da moderni
dade (Giddens), à modernidademundo (Chesneaux), à mun
dialização (Ortiz), entre outros. O artigo de Foucault (2013), 
“De espaços outros”, impresso em Architecture, Mouvement, 
Continuité, nº.5, em outubro 1984, originário de sua conferên
cia proferida no Cercle d’Études Architecturales, a 14 de março 
de 1967, é seminal para o debate sobre as transformações nas 
relações entre espaço, tempo e subjetividade na passagem do 
século XIX ao XX. Nesse pequeno texto, Foucault salienta a 
mudança do tempo histórico para a experiência da simultanei
dade entre espaçostempos diversos; da metáfora do organismo 
que evolui e se diferencia, para a metáfora dos circuitos e das 
redes. Conforme o autor, se no século XIX a obsessão era a 
história, o desenvolvimento, a estagnação, as crises, os ciclos e 
a acumulação, o século XX seria a época do espaço, da simul
taneidade, justaposição, do próximo e do distante, do disperso. 
“O mundo é experimentado, menos como uma grande vida 
que se desenvolveria através do tempo”, tal como recorriase 
à imagem do organismo biológico no século XIX, “do que 
como uma rede que liga pontos e entrecruza seu emaranhado” 
(Foucault, 2013, p. 113).

A figura da rede, advinda do aprimoramento dos sis
temas de comunicação no século XX, teria substituído 

3 A obra que pode demonstrar, empiricamente, essas proposições, é o recémlan
çado livro de Richard Miskolci (2021).
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a do organismo, própria do pensamento biológico que 
impregnou o século XIX. A categoria tempo perde o seu 
posto na regência da história e a categoria espaço ganha 
primazia como eixo interpretativo das mudanças sociais e 
subjetivas. O espaço predomina sobre o tempo na mesma 
medida em que o tempo se comprime, de maneira inversa
mente proporcional. A subjetividade, então, passa a estru
turarse sobre novas relações tempoespaciais. A história 
fica no passado, ao passo que o presente e o futuro se 
tornam ahistóricos. Transformações econômicas, históri
cas e culturais, relacionadas ao processo de globalização, 
explicariam a “compressão do tempo”, a “predominância 
da figura do espaço” e a incidência do espaço na expe
riência subjetiva. “Ao se desvincular o espaço do tempo, 
as unidades espaciais podem fragmentarse, dividirse e 
se conectar segundo a pertinência de outros parâmetros” 
(Ortiz, 2015, pp. 7879).

O termo ciberespaço que aparece, pela primeira vez, 
em 1984, na obra Neuromancer de William Gibson, pode 
adquirir outro significado para abarcar as novas relações 
entre espaço e tempo que alteram a percepção do lugar 
e da temporalidade, ainda que os corpos permaneçam, 
fisicamente, localizados. Embora a palavra ciberespaço 
tenha sido associada a uma dimensão fantasiosa que 
dispensa a materialidade, aqui ela salienta a primazia 
do espaço, mediado pela cibernética, na vida cotidiana. 
Em oposição à ideia de uma “noosfera”, proposta pelo 
teólogo Teilhard de Chardin, ou de “realidade virtual”, 
no sentido corrente, o ciberespaço se caracterizaria por 
novas relações entre tempo e espaço e seria, historica
mente, anterior ao contato cotidiano dos indivíduos com 
as interfaces das mídias digitais. Heterocrônico e hetero
tópico (Foucault, 2013), ele atravessaria a todos de modo 
independente da utilização individual, mais ou menos 
frequente ou intensa, das diversas mídias.
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O ciberespaço traduziria o próprio mapa quando 
se cola ao território e coincide, pontualmente, com ele 
(Borges, 1999). O espaço contemporâneo que se impõe 
sobre o tempo, nos termos de Baudrillard, é o das telas, 
substância fluida da imagem digital: “entramos na tela, 
na imagem virtual sem obstáculos, entramos na vida como 
numa tela. Vertemos a própria vida como um conjunto 
digital. […] Uma espécie de imersão, de relação umbili
cal, de interação tátil, como já disse McLuhan a respeito 
da televisão” (Baudrillard, 1997, pp. 146). Esse ambiente 
fluido de onipresença seria, para Chesneaux, uma das 
características mais gerais da modernidademundo: a dis
solução do território que se configura numa nova espaciali
dade. O espaço perde seus traços topológicos e valorativos 
de contiguidade, centralidade, periferia, escala, axialidade 
e se expande dissolvendo e erigindo novas fronteiras, 
enquanto o tempo desse novo espaço é o “tempo real” da 
informática (Chesneaux, 1995, p. 28).

No âmbito do ciberespaço, o uso compulsivo das mídias 
digitais é o comportamento cotidiano dos indivíduos. Esse 
não seria determinado pelas características das novas inter
faces ou pela qualidade das relações que permitem estabe
lecer, mas, sim, pela combinação das propriedades tecno
lógicas com o contexto cultural mais amplo em que estão 
inseridas. Em outras palavras, embora se observe, com fre
quência, ansiedade e dependência tecnológica em muitos 
usuários (Barbosa et al., 2013), o fenômeno das compul
sões contemporâneas tem suas raízes na própria sociedade, 
quando o espaço adquire proeminência e a temporalidade 
perde seu papel na redução da ansiedade. A compulsão diz 
respeito às práticas que insistem sem nada construir, ao que 
não tem finalidade ou gera mudanças. “Daí a sua repetição 
incansável, sem variações e modulações, que assume o cará
ter de imperativo, isto é, impõese ao psiquismo sem que o 
eu possa deliberar sobre o impulso” (Birman, 2012, p. 84).
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Giddens entende a própria modernidade contempo
rânea como “compulsiva”, uma vez que a tradição teria 
perdido sua dimensão temporal e simbólica. A compulsão, 
socialmente generalizada, seria algo como “tradição sem 
tradicionalismo” (Giddens, 1995, p. 89), repetição sem sim
bolização. As dependências de todos os tipos, entre elas a 
digital, põese como obstáculo no caminho da autonomia 
individual e do processo de individuação. Dominado e 
impedido de se desenvolver, o indivíduo permanece cen
trado no imediatismo do presente. A repetição paralisa o 
tempo visando cessar a ansiedade produzida pela tensão 
entre as altas exigências do superego e as pulsões do Id.  
Para  Giddens, entretanto, “não há nenhuma conexão neces
sária entre repetição e coesão social” (Giddens, 1997, p. 80). 
O indivíduo enredado no aquiagora não mais se projeta 
no futuro, sob a narrativa do passado, em função dos desa
fios do presente. A tradição deixa de ser um meio capaz de 
organizar a memória coletiva para tornarse outra forma de 
obsessão. Impossibilitado de emanciparse dos traumas por 
meio das práticas simbolizadas, “o indivíduo que se crê autô
nomo vive, assim, um destino subreptício” (Giddens, 1997, 
pp. 8586). De acordo com o autor, nas “sociedades pré
modernas, a tradição e a rotinização da conduta cotidiana 
estão intimamente relacionadas uma à outra, na sociedade 
póstradicional, ao contrário, a rotinização se torna vazia, a 
menos que seja ajustada aos processos de reflexividade ins
titucional” (Giddens, 1997, p. 9091).4 Assim, a compulsão 
digital pode ser compreendida como um efeito do centra
mento: a suspensão da temporalidade, em forma de rotini
zação desprovida de fundamento simbólico, que avança com 
o processo de racionalização das sociedades.

4  Talvez seja possível afirmar que a neurose se torna tema de investigação da psica
nálise freudiana no mesmo momento em que a tradição começa a transformarse 
em compulsão.
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Trabalho, centramento e fragmentação
As novas formas de exploração do trabalho estariam 

estreitamente vinculadas ao fenômeno do centramento subje
tivo. A passagem do taylorismo/fordismo ao modelo toyotista 
de produção se desdobrou em um conjunto de transforma
ções sociais, culturais e subjetivas que Gorz (2009) denomi
nou “O Imaterial”. Impulsionado pelas tecnologias digitais, 
o trabalho imaterial apresenta novos desafios à constituição 
da subjetividade política. Quando se torna mais difícil sepa
rar o tempo de trabalho do tempo livre, a categoria clássica 
de trabalho se mostra insuficiente. “Encontramonos em um 
tempo de vida global em que é quase impossível distinguir 
o tempo produtivo do tempo de lazer” (Lazzarato e Negri, 
2013, pp. 5354). O imaterial não se reproduz por meio das 
formas clássicas e evidentes de exploração, mas da reprodu
ção da subjetividade. No pósfordismo, alterase “a forma de 
implicação do elemento subjetivo na produção do capital” 
(Antunes e Alves, 2004, p. 344). Se no modo de produção 
taylorista/fordista havia ainda certa distância entre a subjeti
vidade e o trabalho, no toyotismo o capital busca capturar a 
subjetividade do trabalhador de modo integral.

A introdução das tecnologias digitais na produção eco
nômica, em sua totalidade, exigiria um outro tipo de envol
vimento do trabalho vivo na produção capitalista. As novas 
tecnologias microeletrônicas demandam uma maior intera
ção entre elas e a subjetividade do trabalhador (Antunes e 
Alves, 2004, p. 347). Esse envolvimento intelectual e emo
cional cada vez mais intenso com a produção, a ponto de 
não se reconhecer o tempo efetivamente livre do trabalho, 
exige que se recoloque o problema da alienação. Em Marx, 
o trabalhador se desefetiva quanto mais mercadorias produz; 
o processo de trabalho, bem como os seus produtos, lhe 
são estranhos. Na produção imaterial, em contrapartida, 
embora o trabalho seja igualmente explorado, o processo 
produtivo não é propriamente estranho ao trabalhador que 
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é tão estimulado a engajarse na produção quanto realmente 
o deseja. Não seria mais a alienação ou o estranhamento, 
mas o envolvimento integral subsumido pela produção, 
o óbice à constituição de uma subjetividade política.

Quando os sonhos e desejos são apropriados e renta
bilizados, a lógica do capital invade todo o tempo de vida 
e todas as experiências do trabalhador, que não mais se 
evade a esferas separadas do trabalho enquanto executa suas 
tarefas. Seu empenho intelectual e sua energia psíquica se 
voltam à produção, qualificação e competição. A produção 
industrial informatizada envolve funções analíticas e cria
tivas, além dos afetos e contato social. O conceito de capi
talismo cognitivo,5 em que o conhecimento e o saber ocu
pam a principal força produtiva, adviria da identificação de 
um modo de produção imaterial que põe em suspenso a 
validade da teoria marxiana do valortrabalho. O tempo de 
trabalho teria perdido seu papel central em uma economia 
que torna produtivo o tempo livre da experiência subjetiva. 
“Não haveria mais como mensurar a produtividade do tra
balho. O conhecimento e o saber, enquanto algo imaterial 
e imensurável, passam ao papel de protagonistas da nova 
produtividade” (Camargo, 2011, p. 42).

O saber e o conhecimento são tanto fator de produ
ção quanto recurso econômico, força de trabalho e insumo. 
Por exigir “individualização, criatividade e motivação do tra
balhador” (Lima e Oliveira, 2017, p. 116), o capitalismo cog
nitivo coloniza a esfera das emoções, desejos, afetos e capa
cidade intelectual. Mesmo os jovens que nunca trabalharam 
possuem todas as características da subjetividade produtiva 
pósindustrial, como a rejeição à fixidez (Lazzarato e Negri, 
2013, pp. 4950). Eles nascem e se formam no tempoespaço 

5 Em um seminário organizado pelo Laboratório Território e Comunicação 
(LABTeC/PPGCIECO/UFRJ), em 1998, Yann MoulierBoutang e Antonella 
Corsani introduziram o conceito de “capitalismo cognitivo” em diálogo com os 
trabalhos do economista da inovação Enzo Rullani (Cocco, 2013, pp. 1011).
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contemporâneo composto de um “verdadeiro tecido social 
conjuntivo” – confluência entre a lógica do digital e os 
movimentos culturais de cooperação produtiva (Weissberg, 
2003, p. 109). As novas formas de exploração “passam por 
dentro dos processos de subjetivação” (Cocco, 2013, p. 9). 
Diferente do sistema taylorista/fordista, o capitalismo cog
nitivo não separa mente e corpo. “Redes de cérebros e redes 
de computadores integramse num híbrido de capital fixo e 
variável” (Cocco, 2013, p. 13).6

O centramento contemporâneo estaria relacionado, 
portanto, à necessidade de envolvimento e realização pes
soal no trabalho, o que induz o indivíduo a produzir cada 
vez mais. Diferente do fenômeno da alienação como “estra
nhamento”, o trabalho imaterial se associa à noção de pre
sença, no sentido de atualidade e disposição, que caracteri
zaria o trabalhador do capitalismo cognitivo. Assim, novos 
desafios se põem à subjetivação num quadro em que o tra
balho não é mais percebido como alienado e em que o 
trabalhador se identifica, de tal modo, com sua atividade, 
que não consegue estabelecer qualquer distância dos impe
rativos econômicos. O Imaterial se apresenta, então, como 
um aprimoramento das formas de exploração do trabalho 
que converte a alienação em envolvimento no intuito de 
capitalizar todo o tempo de vida do trabalhador e fazer de 
todo lugar um espaço produtivo.

Não mais alienada, como no capitalismo clássico, a sub
jetividade do trabalhador seria, simultaneamente, centrada 
e fragmentada. Nas palavras de Jameson, “a alienação do 
sujeito é deslocada pela sua fragmentação” (Jameson, 2002, 
p. 42). A flexibilidade, a diversificação de especializações e 
a adaptação às flutuações do mercado que o trabalho ima
terial exige, induzem ao que Sennet denominou “corrosão 

6 Lima e Oliveira (2017) lembram que os softwares, diferente da maquinaria do capi
talismo clássico que impõe uma forma de uso, são programáveis pelo profissional, 
o que reduz a distância entre o saber contido na máquina e a mente do operador.
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do caráter” (Sennett, 1999, p. 127). Longe de julgar moral
mente o caráter do trabalhador, a análise aponta para a 
impossibilidade de construção de uma personalidade coe
rente face ao emaranhado de obrigações, por vezes contra
ditórias, de cujo cumprimento depende a sua sobrevivência. 
Os indivíduos perdem “a espinha dorsal” que deveria lhes 
fornecer orientação para ser e agir na vida social (Birman, 
2012, p. 123). Esgotamento, depressão, despossessão de si e 
dessubjetivação, seriam as expressões psíquicas da fragmen
tação contemporânea. O individualismo do trabalhador cen
trado e fragmentado, que se desenvolve no pósfordismo, 
nada teria em comum com o “individualismo de responsa
bilidade”, com a recusa aos conformismos de grupo e com 
o desejo de emancipação que foram, desde o século XVIII, 
valores fundamentais da democracia moderna (Chesneaux, 
1995, p. 51; Sennet, 1999, p. 146).

Descentramento versus Fragmentação
Centrado no trabalho e fragmentado no caráter, ao indi

víduo contemporâneo falta o que a teoria social pósestrutu
ralista denomina descentramento, processo de subjetivação 
que exige a incidência da temporalidade (não cronológica) 
para que o indivíduo decante os signos, desatese da teia de 
significantes e elabore, com clareza e autonomia, seus pró
prios significados. A narrativa fragmentada já analisada por 
Jameson (1992; 2002), observada, agora, nas mídias sociais 
– em que afirmações contundentes e contraditórias podem 
ser escritas pelo mesmo usuário a depender do momento, 
do espírito coletivo ou do interlocutor –, reflete não somente 
a forma de interação social oferecida pelas interfaces digi
tais, como também a experiência do tempo e do espaço na 
economia contemporânea. Cada vez mais dominado pelo 
imperativo da velocidade, o indivíduo abandona o cultivo 
da expressão original e coerente do próprio pensamento. 
Em especial quanto aos temas de interesse público, limitase 
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a reproduzir e compartilhar opiniões de terceiros, sejam 
indivíduos, partidos, empresas, organizações, movimentos.

Descentramento e fragmentação, portanto, devem 
ser compreendidos como termos de sentidos antitéticos. 
Enquanto o descentramento encontra lugar na moderni
dade que compreende desdobramentos e metamorfoses 
progressivas no transcurso do tempo, a fragmentação é o sin
toma da relação tempoespacial dita pósmoderna. “A frag
mentação enfoca experiências ou imagens desconectadas 
que propiciam um senso de intensa imersão e imediatismo, 
a ponto de excluir todas as preocupações teleológicas mais 
amplas” (Featherstone, 1997, p. 69). E o descentramento, 
por sua vez, seria a condição necessária à constituição subje
tiva que exige o desprendimento dos laços pessoais e sociais, 
e o questionamento dos códigos culturais. O sujeito seria 
instituído por um gesto de recusa e resistência, pela capaci
dade de distanciamento dos papéis sociais, de não perten
cer, de contestar (Touraine, 1995, p. 290). “A presença do 
sujeito no indivíduo deve ser percebida, ao mesmo tempo, 
como distanciamento do indivíduo com relação à ordem 
social e como vivência imediata” (Touraine, 1995, p. 308).

A subjetivação, desse modo, iria no sentido oposto à 
socialização e adaptação que emergiriam sob a forma de 
solidariedade coletiva, laços afetivos em comunidades de 
vivências e sensibilidades particulares (Maffesoli, 2007). 
As experiências em associações por vínculos de afinidade 
e identidade, que Maffesoli (2007) denomina neotriba
lismo, reforçariam a dimensão imaginária e narcísica do 
indivíduo recalcando as pulsões dissidentes e genuina
mente criativas. A fragmentação se manifesta como perda 
de individualidade para o grupo que confere identidade 
ao indivíduo, ainda que ele transite por várias comunida
des e reconheça, em todas elas, a sua “essência”, a sua ver
dade efemeramente eterna. Centramento e fragmentação, 
portanto, são fenômenos correlatos.
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Por sua vez, a subjetivação exige, de acordo com 
Touraine, a conquista do Id pelo eu, “o controle exercido 
sobre o vivido para que tenha um sentido pessoal, para 
que o indivíduo se transforme em ator que se insere nas 
relações sociais, transformandoas, sem jamais identificar
se completamente com nenhum grupo, com nenhuma 
coletividade” (Touraine, 1995, p. 220). É sujeito aquele 
que transforma “o ambiente material e social no qual está 
colocado, modificando a divisão do trabalho, as formas de 
decisão, as relações de dominação ou as orientações cultu
rais” (Touraine, 1995, p. 220). Desse modo, o sujeito não se 
confunde com a comunidade, a nação, a etnia, a empresa, a 
sexualidade, a religião, o consumo, o partido etc. Ele é sem
pre um “mau sujeito” pela liberdade e resistência ao poder 
(Touraine, 1995, p. 233); um sujeito é sempre descentrado.

Contudo, os termos descentramento e fragmentação são 
entendidos, por vezes, como de sentidos equivalentes, 
quando não sinônimos. Em algumas obras de referência, 
ambos designam a “perda de um sentido de si estável” e 
a “crise de identidade” características da pósmodernidade. 
Hall, por exemplo, em um momento de sua produção, con
siderou que as identidades modernas têm sido “descentra
das, isto é, deslocadas, fragmentadas” (Hall, 2011, p. 12). 
Porém, se a fragmentação é um sintoma da pósmoderni
dade, o descentramento seria próprio da modernidade e, 
ao mesmo tempo, universal, condição da constituição subje
tiva. Quando as sociedades deixam de ser percebidas como 
dotadas de um princípio articulador e como algo que se 
desdobra progressivamente no transcurso do tempo, o indi
víduo também deixa de ser concebido como em processo 
de individuação.

A fragmentação indica a submissão individual a uma 
multiplicidade de unidades culturais, comunidades étnicas, 
nacionais e intercontinentais (Smart, 1993) em um mundo 
tomado como conjunto de espaços e temporalidades 
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heterogêneos. O descentramento, por seu turno, referese 
ao movimento próprio do indivíduo no sentido da subjeti
vação, potencialidade que se manifesta mais ou menos de 
acordo com as circunstâncias históricas. O conceito de des
centramento foi introduzido pelo pósestruturalismo com 
pretensões universalizantes: não para diagnosticar a con
temporaneidade, mas para explicar a constituição subjetiva. 
É um conceito filosófico, que se contrapõe ao subjetivismo 
fenomenológico e às filosofias centradas na consciência, 
e rejeita a crença de que o mundo social seja habitado por 
indivíduos autoconscientes (Lemert, 1994). Nessa esteira, 
o inconsciente se revela o objeto por excelência das ciências 
humanas7 (Foucault, 2016, pp. 504505), em continuidade à 
sociologia durkheimiana, que privilegia a porção coletiva e 
não consciente do indivíduo.

O descentramento pressupõe uma cisão entre o social e 
o particular no indivíduo, algo que apenas pôde ser “desco
berto”, na modernidade, a partir da linguística de Saussure, 
da noção de inconsciente de Freud e de representações 
sensíveis e coletivas de Durkheim. O descentramento é, 
simultaneamente, moderno e antimoderno. Enquanto a 
modernidade iluminista identifica o sujeito à consciência, 
a virada linguística na modernidade de fins do século XIX 
decompõe a razão em dimensões que ultrapassam a noção 

7 “No horizonte de toda ciência humana, há o projeto de reconduzir a consciência 
do homem às suas condições reais, de restituíla aos conteúdos e às formas que a 
fizeram nascer e que nela se esquivam; é por isso que o problema do inconsciente – 
sua possibilidade, seu estatuto, seu modo de existência, os meios de conhecêlo e de 
o trazer à luz – não é simplesmente um problema interior às ciências humanas e que 
elas encontrassem ao acaso de seus procedimentos; é um problema que é, afinal, 
coextensivo à sua própria existência. Uma sobrelevação transcendental revertida 
num desvelamento do não consciente é constitutiva de todas as ciências do homem. 
Aí talvez se encontrasse o meio de demarcálas no que elas têm de essencial. O que 
manifesta, em todo caso, o específico das ciências humanas, vêse bem que não é esse 
objeto privilegiado e singularmente nebuloso que é o homem. Pela simples razão 
de que não é o homem que as constitui e lhes oferece um domínio específico; mas, 
sim, é a disposição geral da epistemê que lhes dá lugar, as quer e as instaura – permi
tindolhes, assim, constituir o homem como seu objeto” (Foucault, 2016, p. 504).
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de consciência individual para descobrir a lógica impes
soal das classificações, dos sistemas de troca, dos mitos, da 
linguagem e do inconsciente (Touraine, 1995). Conforme 
Foucault, “dirseá, pois, que há ‘ciência humana’ não onde 
quer que o homem esteja em questão, mas onde quer que 
se analisem, na dimensão própria do inconsciente, normas, 
regras, conjuntos significantes que desvelam à consciência 
as condições de suas formas e de seus conteúdos” (Foucault, 
2016, pp. 504505).

Tudo se passa como se houvesse três momentos do 
Sujeito (e de suas respectivas modernidades): o ilumi
nista, o descentrado e o fragmentado. De modo sumário, 
o Sujeito do Iluminismo seria consciente, fixo e estável; 
o Sujeito descentrado, embora não seja consciente, fixo e 
estável como pressupunha o Iluminismo, guarda os ideais 
de liberdade, autonomia de julgamento e universalidade. 
O indivíduo fragmentado, por seu turno, não seria, propria
mente, um Sujeito, mas aquele que habita o tempoespaço 
em que não se distingue público e privado, representação e 
realidade, significado e significante, e de onde o mundo é 
percebido como uma “pluralidade de espaços e temporali
dades heterogêneos” (Heller e Fehér, 1998, p. 11). Os três 
tipos demarcariam, respectivamente, as três modernidades – 
iluminista (modernidade clássica), descentrada (da virada 
linguística) e fragmentada (ou pósmodernidade).

A crise das grandes narrativas modernas é um convite 
à coabitação entre diversas pequenas narrativas (étnicas, 
regionais, religiosas, ideológicas) que falam, em geral, 
do passado e do presente, mas pouco se dedicam ao futuro. 
Em tais narrativas, não haveria uma teleologia secreta, 
um narrador transcendente e onisciente ou a promessa de 
emancipação universal. A crítica às grandes narrativas eman
cipatórias da modernidade se combina ao antiuniversalismo 
político e ao antihumanismo filosófico que correspondem a 
uma outra perspectiva temporal avessa à noção de teleologia 
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e de finalismo histórico. O futuro não é mais um ponto fixo 
ao fim da linha temporal, mas um horizonte que se atualiza, 
desfaz e refaz, a cada momento e lugar.

Descentramento e Modernidade
O descentramento, como potencialidade humana, 

não estaria em desacordo com uma visão teleológica da his
tória. Na teoria marxista, por exemplo, é possível identificar, 
como fez Althusser, o deslocamento da agência individual. 
Na obra de Marx, sobretudo o 18 Brumário de Luís Bonaparte 
(1852), o descentramento seria a condição constitutiva do 
sujeito histórico. Para que os indivíduos transformem a 
história, é preciso que eles se desviem de seu plano ima
nente e encarnem uma espécie de duplo, sua identidade de 
sujeito revolucionário. Essa dupla existência – em uma linha 
temporal (diacrônica), de um lado, e nas batalhas ideoló
gicas (sincrônicas), de outro – caracterizaria a subjetivação 
política. O sujeito se situa entre a localização histórica e a 
estrutura ideológica que o transcende. Em última instância, 
todo sujeito é descentrado.8

Ao investigar o inconsciente, explicitar seus mecanismos 
e decompor suas partes, Freud é quem especialmente con
tribui para a compreensão do humano como descentrado, 
colocando à prova o conceito de indivíduo consciente, 
racional, substantivo, “provido de uma identidade fixa e 
unificada” (Hall, 2011, p. 23). Para Giddens, Freud teria 
sido o primeiro a instituir o “descentramento do sujeito”. 
A psicanálise freudiana mostrara que o eu não é dono de 
si mesmo e que ele se revela por seus contornos, por meio 
do inconsciente e da linguagem que é um sistema sem 
autor (Giddens, 1990, p. 267). Quando atribui à pulsão e 

8 “Penso onde não existo e existo onde não penso” (Lacan, 1992, p. 248). Seria 
um equívoco teórico, desse ponto de vista, entender que uma concepção pósestru
turalista da história seja, necessariamente, “sem sujeito”, quando, pelo contrário, 
revelaria uma outra noção de subjetividade (descentrada).
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ao inconsciente um lugar fundamental no psiquismo, Freud 
coloca o pensamento e a vontade submetidos a esses outros 
registros e “promove, assim, o descentramento do sujeito, 
do eu e da consciência” (Birman, 2012, p. 129). Com a frase 
de Freud, “onde havia o Id, deve entrar o eu”, podese enten
der que o progressivo descentramento do eu em direção ao 
inconsciente é condição da constituição subjetiva.9

A elaboração do conceito de “fato social”, por 
Durkheim, como “coisas” exteriores aos indivíduos dotadas 
de objetividade e poder coercitivo sobre as consciências 
individuais, revela que o descentramento na sociologia é 
seu pressuposto fundante e perfeitamente complementar 
ao descentramento psicanalítico. Como um desdobramento 
do conceito de fato social, temse as noções de consciência 
coletiva e representações coletivas que resultam da interação 
social, além da ideia de que o indivíduo é duplo, de que 
haveria nele uma dimensão coletiva e outra puramente indi
vidual. Talvez seja possível afirmar que nas obras As Regras 
do Método Sociológico (1895), O Suicídio (1897) e As Formas 
Elementares da Vida Religiosa (1912) se encontram os funda
mentos teóricos do descentramento sociológico que sub
sidiará o estruturalismo e o pósestruturalismo de meados 
do século XX, na França. De acordo com Auzias, “o que 
Durkheim descobriu foi o papel inconsciente das represen
tações sociais. Preparava ele o caminho para um confronto 
entre a sociologia e a psicanálise que, um pouco mais tarde, 
Freud, em Totem e Tabu (2013), e Mauss, em sua comuni
cação sobre a Psicologia e a Sociologia (1924),10 efetuarão” 

9   A psicanálise pode ser entendida como um instrumento destinado a tornar 
possível a conquista progressiva do Id por parte do eu, reforçar o eu tornandoo 
mais independente do superego, ampliar o seu campo perceptivo e aperfeiçoar 
a sua organização de modo a poder anexar novas zonas do Id: “uma obra de 
civilização como, por exemplo, o enxugamento do Zuiderzee” (Freud apud 
Galemberti, 2006, p. 181182).
10 Conferência proferida por Marcel Mauss na ocasião de sua posse como presi
dente da Sociedade Francesa de Psicologia, em 1924.
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(Auzias, 1972, p. 49). Embora tenha travado diálogo crítico 
com a psicologia de sua época, Durkheim não incorporou 
a nascente psicanálise freudiana em seus estudos, o que, 
provavelmente, alteraria os termos de seu desenvolvimento 
teórico, sem modificar as hipóteses principais.11

É Lacan quem, depois de Freud, Durkheim e Mauss, 
e em diálogo com LéviStrauss, produz uma síntese origi
nal entre a psicanálise, a filosofia, a sociologia, a antropo
logia e outras disciplinas do conhecimento, como a mate
mática. No XVI Congresso Internacional de Psicanálise, em 
Zurique, a 17 de julho de 1949, Lacan apresenta “O está
dio do espelho como formador da função do eu”.12 Grosso 
modo, a formação do eu seria um processo relacional13 em 
que o bebê consegue reconhecer a si mesmo, no espelho, 
a partir dos seis meses, pelo olhar do outro – da pessoa que 
o acompanha e dos sistemas simbólicos que os atravessam. 
Essa experiência prossegue no exercício da psicanálise. 
O “estádio do espelho” marcaria a inscrição do indivíduo 
nos vários sistemas de representação simbólica, incluindo 
a língua, a cultura e a diferença sexual (Hall, 2011). O eu 
(moi), entretanto, ainda é um ponto de vista parcial; é o 
sujeito do inconsciente e da linguagem que aparece, para 
Lacan, como o sujeito por excelência, distinto do eu, função 
imaginária, mesmo que consciente. Embora a consciência 

11 Sobre os encontros e desencontros teóricos entre Freud e Durkheim, consul
tar o capítulo “Freudismo e Durkheimismo”, de Roger Bastide, em Sociologia e 
Psicanálise (São Paulo: Melhoramentos/Edusp, 1974).
12 “O estádio do espelho como formador da função do eu tal como nos é reve
lada na experiência psicanalítica” é uma comunicação feita ao XVI Congresso 
Internacional de Psicanálise, em Zurique, a 17 de julho de 1949, em que cita o 
texto de LéviStrauss, “A eficácia simbólica”, publicado no mesmo ano.
13 Tal abordagem, embora se assemelhe, distanciase da concepção de espelho de 
Charles Cooley para quem o eu é também interativo, porém a socialização é uma 
aprendizagem consciente, pressuposto que distingue o interacionismo simbólico 
da psicanálise. Enquanto para Freud e Lacan, a subjetividade é o produto de pro
cessos psíquicos inconscientes, descentrados, no interacionismo simbólico e na 
psicologia social norteamericana, não haveria esse descentramento.
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possa apreender a si mesma de modo transparente numa 
reflexão imediata, ela seria sempre muito limitada. É no 
inconsciente, excluído do sistema do eu, que o sujeito pensa 
e fala. O inconsciente se estrutura como linguagem e “é toda 
a estrutura da linguagem que a experiência analítica desco
bre no inconsciente” (Lacan, 1992a, p. 223; 1992b, p. 80).

Essas elaborações teóricas resultam da apropriação da 
linguística saussureana pela antropologia de LéviStrauss. 
A antropologia estrutural e a psicanálise lacaniana desen
volvemse quase simultaneamente e de maneira entrela
çada. A linguagem é um sistema de signos preexistente aos 
indivíduos e acessado por eles de modo inconsciente. Falar 
uma língua não somente ativa uma imensa gama de senti
dos embutidos nas estruturas culturais, como permite que 
os significados sejam descobertos a posteriori, após a análise 
do encadeamento significante. As frases nem sempre tra
duzem, precisamente, o que o eu quis dizer, mas revelam o 
que o sujeito pensa. Deixam escapar ecos de outros signifi
cados impedindo que o falante os fixe de modo definitivo. 
O descentramento da estrutura linguística é a origem dos 
entendimentos e desentendimentos involuntários, dos atos 
falhos, mas, também, da intersubjetividade e dos processos 
de subjetivação. Se “é no inconsciente que o sujeito fala”, 
é no inconsciente que os sujeitos se encontram (entre si 
e consigo). O descentramento se dá por meio do incons
ciente e da linguagem que marcam, como descobertas da 
teoria social, a “virada linguística” da modernidade. A partir 
de então, a metodologia de análise discursiva, nas ciências 
humana, é progressivamente orientada pela arqueologia dos 
textos (privados ou públicos, falados, escritos ou figurados), 
tomados como obras sem autor.

Uma análise dos conteúdos publicados nas diversas 
mídias, sobretudo das conversas espontâneas nas redes 
digitais, não poderia prescindir desses pressupostos teórico
metodológicos. A interpretação literal dos textos não 
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contribui para a apreensão dos interlocutores e de seus con
textos culturais e políticos, pois sobrevaloriza a dimensão 
egoica e imaginária contida nos argumentos e nas emoções 
que eles suscitam. Cabe, nesse sentido, a recuperação dos 
conceitos lacanianos de simbólico e imaginário no âmbito 
da investigação sociológica.14

Simbólico, imaginário e mídias sociais
As mídias digitais têm sido, desde o início, associadas ao 

“virtual” como se o termo fosse autoexplicativo. Mas as defi
nições de real, imaginário e simbólico, propostas por Lacan, 
têm maior relevância que o conceito de virtual do senso 
comum. O real seria a porção inapreensível que escapa 
à simbolização; o imaginário seria a miragem, a imagem, 
a impressão imediata, narcísica; e o simbólico diria respeito 
ao que é apreendido e elaborado pela linguagem no decor
rer do tempo (Lacan, 2005). O virtual estaria, portanto, 
mais próximo do conceito de imaginário, pois se refere ao 
que é reproduzido artificialmente.

Associado ao imaginário, o virtual das mídias digitais 
estaria em oposição ao simbólico (Zizek, 2016) e, por isso, 
muito mais próximo da fragmentação que do descentra
mento. As mídias digitais, como manifestações do imagi
nário, seriam apenas uma das expressões da fragmentação, 
entre outras tantas. Por si mesmas, no entanto, as mídias 
digitais não poderiam ser responsabilizadas por inibir a 
simbolização e o descentramento, visto que esses processos 
decorrem de transformações sociais muito mais amplas e 
profundas. Quando não há temporalidade e simbolização, 
não há sujeito, mas o eu, a persona no sentido original de 
“máscara através da qual ressoa a voz do ator” que tem como 

14 Assim, uma sociologia do inconsciente poderia evitar a colonização da crítica 
social pelas técnicas de pesquisa que tendem a reproduzir valores e visões de 
mundo próprios das empresas que as produziram e cujos interesses são incompa
tíveis com o propósito de pesquisa independente.
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atributo a “propriedade dos simulacros e das imagens” 
(Mauss, 2003, p. 389). É o eu ou a persona, e não o sujeito, 
quem atua, a princípio, no ciberespaço entendido como o 
tempoespaço contemporâneo. Se os indivíduos são tão mais 
sujeitos quanto mais se libertam dos sentidos e são capazes 
de pensar e agir por conceitos, como afirmava Durkheim, 
quando o espaço incide sobre a temporalidade, o simbólico 
dá lugar ao imaginário e o sujeito ao eu. A capacidade de 
apropriação e elaboração simbólicas cede a vez às paixões, 
aos sentidos e sensações individuais. No lugar das represen
tações coletivas (símbolos, conceitos, valores), predominam 
as representações sensíveis (as sensações e as imagens). 
As emoções, impressões e certezas imediatas dos indivíduos 
estariam no plano imaginário que se caracteriza por sua 
efemeridade e particularidade, afastandose da objetividade 
simbólica construída ao longo do tempo e a que chamamos 
realidade (Durkheim, 1989, p. 511).

O sujeito, diferente do indivíduo, é impessoal. É pela 
consciência coletiva que o indivíduo eleva seu ponto de 
vista para se comunicar e fazerse reconhecer por outros. 
O sujeito resulta de um processo de subjetivação que leva 
em conta suas idiossincrasias, não sendo, portanto, a pura 
encarnação da sociedade, mas outra coisa além do eu e do 
outro. Ele se equilibra em um ponto de individualidade 
entre o individualismo narcísico, pessoal e imaginário, e o 
lugar comum das representações coletivas. O imaginário, 
contudo, não designa o mesmo que imaginação. A imagi
nação estaria a favor do sujeito em sua batalha contra os 
limites e armadilhas do imaginário, pois seu trabalho sobre a 
realidade é o de simbolizála por meio da linguagem. A ima
ginação pode ser, por isso, compreendida como o resultado 
da subjetivação, da conquista do inconsciente pelo eu.

Assim como as relações faceaface cotidianas, a con
versação mediada digitalmente é sempre introduzida pelas 
manifestações do imaginário. Os primeiros contatos são 
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orientados por préjulgamentos, fragmentos e sensações 
ainda não confirmados. Nos textos de conversação, estão 
registradas manifestações de narcisismo que apenas podem 
desfazerse no decorrer do diálogo, pela apreensão da sub
jetividade do outro para superar as resistências, identifica
ções negativas e transferências inconscientes que se atua
lizam sobre determinadas imagens e palavras, deslocando 
afetos de uma representação a outra. A intersubjetividade 
não decorre de meras trocas de informações, mas do 
encontro entre os sujeitos em um plano comum que os 
transcende. Esse plano de “negociação de paz”, conforme 
Lacan, está num “terceiro lugar que não é nem minha fala, 
nem meu interlocutor” (Lacan, 1992, p. 276). Dimensão 
social e simbólica que, segundo Durkheim, é o pensa
mento lógico fruto da síntese histórica das consciências 
individuais e das sociedades (Durkheim, 1989). Por meio 
dele, “o indivíduo se dá conta […] de que acima de suas 
representações privadas existe um mundo de noçõestipos 
pelas quais é obrigado a regular as suas próprias ideias; 
entrevê todo um reino intelectual do qual participa, mas 
que o supera” (Durkheim, 1989, pp. 515516).

O diálogo exige que os interlocutores se coloquem num 
terceiro plano acima do “eu que fala” e do “ele que escuta”, 
a dimensão transcendente da linguagem. Essa porção social 
transcendente, o coletivo, é o sujeito do indivíduo,  a razão 
que “tem o poder de ultrapassar o alcance dos conheci
mentos empíricos” (Lacan, 1992, p. 86). Para Durkheim, 
“ela não o deve a uma virtude misteriosa qualquer, mas, 
simplesmente, ao fato de que, segundo uma fórmula conhe
cida, o homem é duplo” (Durkheim, 1989, pp. 4546). 
Há uma porção individual, cujo círculo de ação é muito 
limitado, e uma porção social que é a realidade mais alta na 
ordem intelectual e moral, a sociedade. As palavras ultrapas
sam os limites da experiência pessoal e exprimem significa
dos que fogem ao controle dos falantes (Durkheim, 1989, 
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p. 514). É pelo encontro dos significados que escapam às 
palavras que o indivíduo reconhece o outro e a si mesmo.15 
O que as mídias digitais acrescentariam de novo é, parado
xalmente, a possibilidade do descentramento.

O diálogo é capaz de romper o plano imaginário das 
classificações fixadas no ciberespaço que faz da alteridade 
algo substancializado e anterior à experiência que demanda 
o transcurso do tempo. Se as mídias digitais, ao se ofere
cerem como meios de reprodução artificial e, portanto, 
de produção e disseminação do imaginário, ameaçam a sim
bolização, a conversação possibilitada por elas pode restituir 
a dimensão simbólica que é a base da comunicação. O lugar 
do entendimento está sempre além dos lugares onde o eu se 
manifesta. Para dizer ao outro e para si, é preciso descentrar
se, reconhecer e deixar os lugares socialmente determina
dos. Se os indivíduos se entendem, é porque se descobrem 
ausentes de onde estão e presentes onde não se encon
tram.16 As relações sociais são sempre heterotópicas e hete
rocrônicas, nos termos de Foucault (2013), pois inauguram 
novas espacialidades e temporalidades que se atravessam e 
sobrepõem à cronologia e aos territórios geográficos.

O sujeito está, necessariamente, além do eu, inscrito no 
discurso do outro, mas não seria sujeito se aí permanecesse 
estável. Ele avança sobre a linguagem por meio da fala ou da 
escrita, retorna ao eu e novamente se espraia. O descentra
mento se faz de movimentos espirais, de idas e vindas entre o 
coletivo, o particular e o indeterminável; o simbólico, o ima
ginário e o real; o outro, o eu e o inconsciente; a linguagem, 
a fala e o indizível. A motivação do sujeito é algo que nunca 

15 Na conversação escrita no hipertexto, capaz de registrar e fixar o diálogo no 
tempo, o interlocutor pode ler e reler, editar e reeditar o que escreveu de modo a 
retificar o sentido de uma sentença eliminando as ambiguidades e os atos falhos, 
aquilo que não pretendia dizer e, no entanto, disse de maneira inconsciente.
16 O pensamento independente, aquele que vai além da obediência aos coman
dos, decorre de uma ausência, inversão possível da fórmula cartesiana – penso, 
logo não estou.
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está na superfície do texto, mas no seu próprio movimento, 
e apenas se revela por uma hermenêutica que leve em conta 
os significantes, o contexto em que se encontram os falantes 
e o encadeamento lógicotemporal dos argumentos.

Ainda que um “bom conversador” seja “um sedutor no 
sentido mágico da palavra” (Tarde, 1992, pp. 9596), é pre
ciso que os seus interlocutores partilhem de uma mesma 
estrutura inconsciente. Por isso a conversação, ao colocar 
os indivíduos em contato, “faz com que se comuniquem por 
uma ação tão irresistível quanto inconsciente”, não apenas 
pela linguagem como “pelo tom de voz, olhar, fisionomia, 
os passes magnéticos dos gestos” (Tarde, 1992, pp. 9596). 
A comunicação se dá através de um sistema de códigos 
que ultrapassa os dialetos, as línguas, a própria linguagem 
humana e os domínios da espécie humana.17 Para haver 
diálogo, não é preciso que os indivíduos abandonem suas 
culturas e identidades, porque significaria negar a diversi
dade, mas que façam da diferença o ponto de partida para 
o encontro com o universal, com o que há de comum. 
Uma compreensão substancialista das identidades não 
é a única possível. Nas palavras de Cunha, “temos de exi
mir de culpa a identidade étnica enquanto tal, quanto 
aos crimes que se cometem em seu nome. Algo mais deve 
entrar em cena para explicar os usos e abusos a que levou” 
(Cunha, 2016, pp. 4344).

Para Cohn, tudo depende de como as identidades são 
construídas: se de modo centrado ou descentrado. Inspirado 
em Piaget, o autor preconiza a construção de identidades 
descentradas, voltadas ao ambiente e abertas às outras iden
tidades. As identidades descentradas poderiam estar associa
das, também, à reinvindicação de direitos, porém não mais 
estariam ligadas “a pleitos particulares, e sim a um objetivo 

17 Há diversas formas de comunicação também onde o senso comum não admite 
a existência de cultura, como entre as outras espécies animais e mesmo vegetais.



Ciberespaço e descentramento

Lua Nova, São Paulo, 115: 151-190, 2022

180

mais abrangente e exigente: o da constituição universal de 
formas de convivência civilizada, zelosas não somente por si, 
mas igualmente por todos os demais. Formas de vida, enfim, 
respeitosas da integridade de cada qual sem encapsulála” 
(Cohn, 2016, p. 38).

A identidade pode ser compreendida como perspectiva, 
um conjunto de referências a partir das quais a realidade é 
interpretada, construção simbólicoimaginária atualizada ao 
longo do tempo. O inconsciente, entendido como linguagem, 
seria a estrutura comum a todas as perspectivas. Porém, cada 
uma delas significaria diferentes elementos em seu interior 
de acordo com o seu habitus – no sentido de maneiras de ser, 
perceber e agir (Castro, 2002, p. 380). No âmbito das mídias 
sociais digitais, o habitus aparece como forma de argumentar, 
escrever, falar, utilizar símbolos e imagens, inscrito num qua
dro hierárquico e relacional de perspectivas (Bourdieu, 1983). 
É nesse quadro de perspectivas cruzadas que o sujeito se cons
titui a partir do descentramento. O sujeito, portanto, escapa à 
identidade e é necessariamente descentrado; ele se configura 
nas relações estabelecidas ao acaso que reformulam antigas 
referências. Em contraste à identidade fechada e igual a si 
mesma, o que define o sujeito é o efeito que ele produz. E, para 
situarse na ordem do efeito e não da substância, ele só poderia 
ser relacional e capaz de reconhecer o outro como sujeito.

Conclusão
O descentramento é aqui considerado uma capacidade 

humana universal, condição da constituição subjetiva, que 
se realiza, mais ou menos, a depender do contexto social, 
político e cultural. Em momentos de crises sociais – quando 
se diluem as demarcações entre o público e o privado, as 
religiosidades se fortalecem, a cultura autoritária predo
mina sobre os valores democráticos, a identidade do grupo 
se torna mais viva que a noção de cidadania, os direitos e 
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deveres se esvaem em favor dos afetos –, a polarização polí
tica se acirra e o descentramento dá lugar à fragmentação.

A possibilidade de múltiplas perspectivas, simultâneas 
e relacionais, numa estrutura linguística comum, seria a 
máxima realização do descentramento que pressupõe a reci
procidade do olhar e entende a alteridade como algo além 
do mero reflexo ou extensão do eu. Sujeito, como vimos, 
é aquele capaz de perceber o outro como sujeito. No des
centramento, o outro não se faz da projeção imaginária de 
si, mas consiste em um ponto de vista particular. A intersub
jetividade, então, pode ser compreendida como um entre
cruzamento de perspectivas e o inconsciente como o fundo 
comum da humanidade.

Junto aos instrumentos analíticos que o perspectivismo 
oferece à teoria social está a noção de sujeito: “é sujeito 
[…] quem é capaz de um ponto de vista” (Castro, 2002, 
pp. 372373). A subjetividade está na diferença, mas se ins
creve numa estrutura de relações. Dito de outro modo, o 
eu ultrapassa o particularismo individual e se subjetiva pela 
universalização e pela linguagem. O desprendimento em 
relação a si permitiria a autoprodução do indivíduo como 
singularidade e, ao mesmo tempo, o reconhecimento da 
humanidade do outro. Pois esse ponto de vista não é fixo, 
mas relacional, transferível e convertível. Não é uma linha 
reta, mas um círculo perspectivo que engloba pontos de 
vista e se intersecciona com outros círculos. Apreendêlo 
pressupõe deixarse capturar por ele, personificálo.

É a inscrição do indivíduo como singularidade na estru
tura social e simbólica, no “grande Outro”, que torna possí
vel o estabelecimento de laços de compromisso e a participa
ção em associações, comunidades e sociedades. As relações 
sociais, por si mesmas, alteram a percepção do espaço e 
do tempo em “uma estrutura comum, universalmente 
válida, da atividade inconsciente” que é “o fundamento da 
intersubjetividade, termo mediador numa comunicação”  
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(Bonomi, 1974, pp. 120122). O descentramento pode ser 
definido, em síntese, como a passagem do indivíduo ao 
sujeito por meio do grande Outro no tempo. O indivíduo 
tende a assenhorarse de si na relação com o outro, como 
sujeito, porque é impelido por uma ausência que cabe na 
distância entre ele e o outro quando a distância se esta
belece. O indivíduo acabado e completo seria, portanto, 
um não sujeito,18 estaria sempre por fazerse na contínua 
conquista do inconsciente, ainda que se evada na mesma 
medida em que é alcançado.

O descentramento, todavia, tem sido tomado como sinô
nimo de fragmentação quando, a rigor, seria condição univer
sal da constituição subjetiva. Ao contrário de uma expressão 
da contemporaneidade, como é a fragmentação, o descen
tramento se enfraquece em contextos nos quais predomina o 
espaço sobre o tempo, o imaginário sobre o simbólico, os sig
nificantes sobre os significados, o indivíduo sobre o sujeito. 
O descentramento estaria em oposição direta ao narcisismo. 
Lash observara que enquanto o modernismo deixava espaço 
aberto a uma subjetividade mais flexível, “a cultura pósmo
dernista tende, novamente, a gerar posições fixas de sujeito” 
(Lash, 1997, pp. 3839). A passagem da modernidade à condi
ção pósmoderna corresponde à progressiva preponderância 
da fragmentação sobre o descentramento.

A tecnologia em geral, incluindose as mídias digitais, 
longe de ser o elemento determinante da realidade social, 
materializa as relações sociais e econômicas e adquire 
o significado de seus usos. Ela expressaria, de modo exa
cerbado, o “espírito do (seu) tempo”. As mídias digitais, 
em especial, já se instalam num contexto de fragmentação 

18 O psicótico seria aquele incapaz de realizar esse movimento para si por meio 
da alteridade, pois habita um Outro completo, ao qual falta a inscrição da falta. 
Os que acreditam estar completamente dentro da linguagem são justamente os 
psicóticos que confundem a “ordem das palavras” com a “ordem das coisas” (Zizek, 
2016, p. 11; p. 293).
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da subjetividade que elas podem acentuar ou, em tese, con
tribuir para reverter, pela possibilidade aberta aos encon
tros. Na mesma medida em que manifestam e sintetizam 
as características do presente (primazia da categoria espaço 
sobre a categoria tempo, instantaneidade, simultaneidade, 
onipresença, imanência, fragmentação, ausência de profun
didade), guardam o potencial de transcendêlo.

Entretanto, são as relações sociais que determinam, 
em última instância, as referências tempoespaciais dos 
indivíduos. Se a fragmentação é um dos efeitos da primazia 
do espaço sobre o tempo, o descentramento subjetivo, que 
é sempre relacional, subordina o espaço à temporalidade. 
As relações sociais alteram, de diferentes maneiras, a per
cepção do tempo e do espaço, mesmo que os indivíduos 
não se desloquem espacialmente. São os sentimentos, afetos 
e afecções, o ponto de partida do descentramento subje
tivo: a passagem das representações sensíveis do imaginário 
à subjetivação simbólica, através do tempo – que não é o 
cronológico, mas aquele referido à experiência e à reflexão.

O diálogo motivado pelo entendimento mútuo, não ape
nas pela imposição de uma visão de mundo sobre outra, pres
supõe que os indivíduos se situem no plano transcendente da 
linguagem, dos conceitos, categorias e noções. Mesmo que o 
diálogo se inicie pelas emoções, transferências e identifica
ções, a compreensão mútua ocorre na dimensão simbólica 
que é de ordem lógica, conceitual, e torna possível a comu
nicação. “O conceito, escrevera Durkheim, é uma represen
tação essencialmente impessoal: é através dele que as inteli
gências humanas se comunicam” (Durkheim, 1989, p. 512). 
Os indivíduos apenas se entendem como sujeitos capazes 
de “ir além da experiência, de acrescentar algo ao que lhe 
é dado imediatamente” (Durkheim, 1989, pp. 4344). Sem a 
experiência, no entanto, não haveria como superála.

O sujeito não está no plano do indivíduo, do eu ou do 
ego, mas de um outro para si mesmo; o sujeito é, portanto, 
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um produto do descentramento. A transcendência por 
meio dos símbolos, contudo, apenas se realiza quando há 
noção de futuro, um horizonte de mudanças. “O conceito 
é o tempo” e o futuro é o “termo essencial ao comporta
mento simbólico” (Lacan, 2005, pp. 3538). Pois diferente 
do imaginário, domínio do imediato, as estruturas simbó
licas sedimentamse no transcurso do tempo. Quando o 
tempo incide menos que o espaço na experiência, predo
mina o imaginário sobre o simbólico. Desde a sociologia 
durkheimiana, o “humano”, no sentido de humanidade 
e não de espécie, é tudo o que é conservado na duração 
como símbolo: “o homem faz subsistir, em uma certa perma
nência, tudo o que durou como humano e, antes de tudo, 
ele próprio” (Lacan, 2005, p. 36). A ordem simbólica, para 
Durkheim, seria a própria razão: o conjunto das categorias 
fundamentais, os conceitos mais gerais, independentes de 
qualquer indivíduo, e o ponto comum onde todos os espí
ritos se encontram (Durkheim, 1989, pp. 4243). Quando 
a razão se fragmenta, sobrevêm as sensações, percepções e 
imagens que exprimem estados momentâneos da consciên
cia particular, não superados pela comunicação.

Mesmo que toda relação seja “sempre mais ou menos 
marcada pelo estilo do imaginário” (Lacan, 2005, p. 33), 
e que o primeiro contato com o outro acione e transfira, 
inconscientemente, um leque de preconceitos negativos 
ou positivos, condições ideais à conversação permitiriam 
ultrapassar esse estágio de narcisismo por meio do descen
tramento. Se, contemporaneamente, com frequência se 
advoga em defesa dos limites do entendimento humano e 
da igualdade (algumas vezes, sob o argumento conservador 
da restituição da ordem, outras sob o discurso da diferença), 
reconhecer o outro como sujeito tem sido sempre, em toda 
a história, um gesto de ruptura das formas autoritárias e 
repressoras de organização da sociedade. Porém, o encon
tro entre as diferenças e o reconhecimento do outro como 
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sujeito apenas ocorrem no plano simbólico – entendido 
como estrutura inconsciente e ordem material –, quando o 
indivíduo se faz sujeito para si mesmo e as relações podem 
ser sustentadas a certa distância. Nas relações de amor e ami
zade, esse reconhecimento pode ocorrer espontaneamente, 
mas a cada momento deve ser assegurado pelas instituições 
sociais para que de fato prevaleça, persista no tempo e não 
retroceda à força das conjunturas. Em uma palavra, não há 
verdadeira contestação da ordem simbólica que não se faça 
por meio dela e que nela não inscreva.
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Introdução
No dia 10 de maio de 1988, o plenário da Assembleia 

Nacional Constituinte registrou um de seus quóruns mais ele
vados, com a presença de 531 dos 559 constituintes. Após várias 
negociações, o capítulo sobre reforma agrária seria finalmente 
votado, mas ainda restavam questões a serem decididas. Desde 
o início dos trabalhos constituintes, o tema da reforma agrá
ria dividira a Constituinte e sofrera constantes mudanças nas 
diversas fases de elaboração da nova Constituição. A importân
cia daquela sessão aparece no discurso proferido pelo então 
senador Fernando Henrique Cardoso (à época filiado ao 
PMDBSP), para quem “talvez nenhuma questão tenha cha
mado tanto a atenção desta Casa, tenha despertado tanto o 
interesse do País como a que vamos decidir esta tarde, relativa 
à reforma agrária” (Brasil, 1988, p. 168).

As disputas em torno da reforma agrária demonstram a 
importância que os conflitos distributivos da sociedade brasi
leira tiveram na Assembleia Constituinte. A crise econômica 
vivida pelo país na década de 1980 e o processo por meio 
do qual a nova Constituição foi elaborada contribuíram 
para que a agenda de caráter econômico e social recebesse 
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bastante atenção nos debates constituintes. Como resul
tado, a Constituição de 1988 não se limitou a estabelecer 
normas sobre a organização do Estado e dos poderes, mas 
também incidiu sobre a regulação do poder econômico. 
Além de dedicar a essa matéria seu título “VII – Da Ordem 
Econômica”, o texto constitucional contém várias outras 
disposições que definem as bases do funcionamento da eco
nomia capitalista brasileira. Paralelamente, a Constituição 
consagra direitos sociais universais e ordena a implementa
ção de políticas públicas para garantilos, dispondo inclusive 
sobre seu financiamento.

Essas características tornam o sistema constitucional um 
elemento central na regulação dos conflitos distributivos do 
país. Além de exercer uma influência indireta sobre as rela
ções econômicas por meio das competências que atribui ao 
Poder Público, a Constituição de 1988 regula diretamente 
esses conflitos ao estabelecer normas que tanto podem favo
recer quanto limitar a adoção de políticas redistributivas. De 
maneira similar a outras Constituições do segundo pósguerra 
(Graber, 2018) e da América Latina (Gargarella, 2018), a 
Carta brasileira busca garantir o acesso dos cidadãos aos bens 
essenciais à vida humana. Ao mesmo tempo, ela contém uma 
série de dispositivos que protegem o status quo.

Neste artigo, pretendemos desenvolver um estudo sobre 
a regulação constitucional do direito de propriedade e da 
reforma agrária como um caso exemplar para a compreen
são dos mecanismos pelos quais o sistema constitucional 
afeta a distribuição da riqueza no país. Nossa análise terá 
dois focos: a inclusão de dispositivos no texto constitucio
nal que visam proteger os interesses contrários às políticas 
redistributivas nessa área; e o uso do Poder Judiciário como 
ponto de veto para a operacionalização desses dispositivos.

Apesar das reivindicações e mobilizações ocorri
das durante a Constituinte, a política de reforma agrária 
implantada a partir de 1988 não conseguiu alterar de modo 
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estrutural o quadro de concentração fundiária no Brasil. 
Segundo um estudo recente (Pinto et al., 2020), o Índice de 
Gini de distribuição da posse da terra no Brasil corresponde 
a 0,73 e os 10% maiores imóveis ocupam 73% da área agrí
cola do Brasil, enquanto os 90% menores imóveis ocupam 
somente 27% da área. Outros estudos indicam que as estrutu
ras fundiárias desiguais do Brasil estão associadas a padrões de 
vida mais baixos da população (Valadares et al., 2017). Sob a 
vigência da atual Constituição, o pico de desapropriações 
para reforma agrária ocorreu em 1998, durante o primeiro 
governo de Fernando Henrique Cardoso, quando a área 
desapropriada atingiu mais de 2.250.000 hectares, número 
que foi se reduzindo nos anos seguintes até alcançar um 
novo pico em 2005, com a desapropriação de um milhão de 
hectares. Desde então, a área desapropriada no Brasil vol
tou a cair, limitandose a menos de 250.000 hectares anuais 
desde 2011 (Sá, 2018, p. 179).

Nossa pesquisa busca analisar de que modo as normas 
e instituições constitucionais contribuíram para esse qua
dro ao dificultarem a implementação da reforma agrária 
no Brasil. Na seção seguinte, após um exame da literatura 
sobre o impacto dos conflitos distributivos nos processos de 
democratização, identificaremos como as disputas em torno 
da redistribuição da propriedade da terra se manifestaram 
durante a transição democrática. A análise dos debates e das 
decisões tomadas na Constituinte sobre o direito de proprie
dade e a reforma agrária, e do Poder Judiciário como ponto 
de veto, com foco no papel exercido pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), serão objeto das demais seções.

Conflitos Distributivos e Constituição
A influência que os conflitos distributivos exercem 

sobre os processos de democratização tem sido objeto de 
atenção da literatura especializada. Diversos estudos reco
nhecem que os níveis de desigualdade econômica presentes 
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na sociedade devem ser analisados com uma das variáveis 
que explicam a dinâmica das transições e consolidações 
democráticas. Embora o ponto de partida desses estudos seja 
uma concepção processual de democracia, que a caracteriza 
pela realização de eleições e pela garantia das liberdades de 
expressão e associação, os conflitos sociais por redistribuição 
da renda e da riqueza são abordados como um elemento 
central para compreender o funcionamento das instituições 
e o comportamento dos atores em um regime democrático.

Em seu trabalho sobre democracia e desenvolvimento 
capitalista, Rueschemeyer, Stephens e Stephens (1992) 
apontam que os interesses de classe tanto podem impulsio
nar quanto oferecer resistências aos processos de democra
tização. Segundo esses autores, o fortalecimento das organi
zações políticas das classes subordinadas e, especialmente, 
da classe trabalhadora, é fundamental para a democracia, 
uma vez que são essas classes que demandam direitos políti
cos, como o sufrágio universal, a fim de se contrapor às dife
renças de poder, riqueza e status das classes proprietárias. 
Assim, o avanço da democratização depende da existência 
de um equilíbrio de poder entre as classes, o que ocorre 
quando o desenvolvimento capitalista contribui para o 
aumento do tamanho da classe trabalhadora e da densidade 
de sua organização, ao mesmo tempo em que enfraquece as 
classes que mais resistem à expansão dos direitos políticos, 
tais como os grandes proprietários de terra.

A relação entre democracia e desigualdade também 
constitui um dos focos da teoria formulada por Tilly (2013), 
segundo a qual a democratização depende, dentre outros 
fatores, de que os processos de tomada de decisões políticas 
sejam isolados das desigualdades categóricas existentes na 
sociedade. Tais tipos de desigualdade, como aquelas vincu
ladas a classe, raça e gênero, criam oportunidades de vida 
distintas para conjuntos inteiros de pessoas e podem invia
bilizar a democracia caso gerem diferenças no exercício dos 
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direitos políticos. Para Tilly, a democratização somente pode 
evoluir quando ocorre uma equalização dos benefícios e/ou 
do bemestar entre todas as categorias ou quando são cria
dos mecanismos que limitam o impacto das desigualdades 
sobre o processo político, tais como a ampliação da partici
pação e dos direitos políticos.

Por outro lado, as pressões redistributivas geradas nos 
processos de democratização criam resistências nos setores 
economicamente dominantes e podem leválos a apoiar 
uma resposta autoritária a esses conflitos. Para Acemoglu e 
Robinson (2006), a universalização do sufrágio que carac
teriza as democracias favorece a adoção de políticas mais 
vantajosas à maioria, cujo efeito redistributivo pode vir a ser 
tolerado pelas elites quando elas não dispõem de meios para 
reprimir as mobilizações populares ou quando se encontram 
sob a ameaça de uma revolução. Nessa situação, as elites 
admitem fazer concessões à maioria, ao mesmo tempo em 
que buscam organizar instituições que restrinjam o alcance 
da redistribuição, seja por meio da proteção do capital ou 
da criação de instituições políticas que limitem o poder 
da maioria. Para esses autores, as sociedades com níveis 
médios de desigualdade são mais favoráveis à democratiza
ção, à medida que as classes médias servem de amortecedo
res (buffers) no conflito entre as elites e os demais cidadãos, 
pois essas camadas médias tendem a oferecer suporte a polí
ticas redistributivas que, embora atendam aos pobres, não 
ameaçam os ricos. Tal situação também explica porque as 
elites agrárias tendem a ser mais resistentes à democracia 
que as elites industriais, uma vez que as últimas dispõem 
de mais instrumentos para se proteger da tributação de sua 
riqueza, além de precisarem de um grau maior de coopera
ção de seus trabalhadores.

Boix (2003) desenvolve uma análise similar sobre a 
necessidade de reduzir a resistência das elites, por meio da 
limitação das demandas redistributivas, para que um processo 
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de democratização tenha êxito. Porém, ele conclui que a con
solidação da democracia se torna mais provável quando há 
equilíbrio na distribuição dos ativos e da renda na sociedade. 
Seu estudo destaca ainda que o grau de mobilidade do capital 
é um fator que condiciona a democratização, uma vez que 
as elites podem limitar as pressões redistributivas caso dispo
nham de meios pouco custosos para escapar da tributação ou 
expropriação de sua riqueza. Contrariamente, quando uma 
economia está baseada em ativos fixos, como a terra, tornase 
mais difícil o avanço da democracia. Em outro estudo, Ziblatt 
(2008) também conclui que a desigualdade na distribuição da 
terra impõe dificuldades à democratização.

As reações das elites às lutas por democratização e a 
necessidade de um ponto de equilíbrio nas demandas por 
redistribuição são ainda mais evidentes em processos de 
transição política negociada, tal como ocorreu no Brasil 
ao final da ditadura militar. Nesses processos, os agentes 
autoritários ainda detêm poder suficiente para influenciar 
a organização do novo regime democrático e podem exigir 
da oposição que haja limites à redistribuição para aceitar a 
mudança de governo. Tais exigências tendem a ser incor
poradas na Constituição, cuja supremacia restringe as deci
sões que podem ser tomadas pelos governos democráticos e 
condiciona o funcionamento de suas instituições. Albertus 
e Menaldo (2018, p. 63) indicam que 70% dos casos de 
transições democráticas desde a Segunda Guerra Mundial 
foram realizados sob a égide de uma Constituição autori
tária, de modo a proteger os interesses das elites políticas e 
econômicas. Esse desenho constitucional é composto tanto 
por normas processuais, que definem como o poder é dis
tribuído em termos geográficos e para quais grupos sociais 
e organizações, quanto por normas substantivas, que prote
gem as elites políticas e o patrimônio das elites econômicas.

A inclusão desses tipos de normas na Constituição que 
irá reger o regime democrático significa impor limites às 
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possibilidades redistributivas do novo regime desde seu 
início. Em primeiro lugar, as Constituições costumam ser 
rígidas, estando à salvo de mudanças produzidas pelas 
maiorias legislativas ordinárias. Dado o caráter de norma 
suprema que a Constituição assume no ordenamento jurí
dico, sua reforma somente pode ser feita por meio de pro
cessos mais exigentes do que aqueles previstos para a elabo
ração das demais leis. Esses processos agravados incluem, 
dentre outros, a exigência de maiorias qualificadas, um 
número maior de votações e a participação de órgãos dis
tintos do parlamento. No caso brasileiro, a aprovação de 
emendas constitucionais requer, de acordo com o art. 60 
da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), 
maioria qualificada de 3/5 dos membros da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, em dois turnos de votação.

Além desse ônus que a Constituição impõe aos atores que 
pretendam modificar suas normas, o desenho da divisão de 
poderes oferece instrumentos para que um poder do Estado 
impeça que outro poder ultrapasse os limites constitucionais. 
Assim, a dispersão constitucional do poder político cria pon
tos de veto nas instituições, os quais oferecem aos oposito
res oportunidades para bloquear reformas redistributivas e 
obter a proteção do Estado para a manutenção do status quo 
(Huber e Stephens, 2012; Immergut, 1992). A existência des
ses pontos de veto no processo de deliberação sobre as políti
cas públicas tende a dificultar a expansão das políticas sociais, 
mesmo quando uma coalizão favorável à redistribuição se 
encontra à frente do governo, tal como demonstram estu
dos recentes sobre a América Latina (Cornia, 2010; Huber e 
Stephens, 2012; SánchezAncochea, 2020).

O caso brasileiro é um exemplo do uso da Constituição 
como instrumento dos conflitos distributivos. Por um lado, 
as demandas por redistribuição foram acolhidas no texto 
constitucional sob a forma de uma abrangente regulação 
dos direitos sociais e das políticas que lhe correspondem, 
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o que conferiu ao Poder Público diversas competências e 
vários instrumentos para atuar nesse campo. Por outro 
lado, as elites econômicas também conquistaram vitórias na 
Constituinte, aprovando normas que protegem seus inte
resses ao impor limites às ações do Estado na ordem eco
nômica e tributária. Por essas razões, parte significativa do 
texto constitucional é composta por disposições que tratam 
de políticas públicas (Couto e Arantes, 2006) e muitas das 
emendas aprovadas à Constituição de 1988 envolvem maté
rias referentes à tributação e ao orçamento público.

Além dessas características, a Constituição de 1988 orga
niza o sistema político brasileiro de acordo com um modelo 
consensual de democracia (Lijphart, 2003), o qual inclui um 
sistema multipartidário com representação proporcional, 
a federação, o bicameralismo e a já mencionada rigidez consti
tucional, todos eles operando de modo a favorecer a dispersão 
do poder político. Sem embargo, a principal inovação do sis
tema político pós1988 verificouse no fortalecimento do Poder 
Judiciário, cujas competências foram ampliadas, juntamente 
com sua independência em relação aos demais poderes.

Sob o atual regime, o Poder Judiciário dispõe de dife
rentes instrumentos para fiscalizar os atos dos Poderes 
Legislativo e Executivo, convertendose em um ponto de 
veto de suas decisões. Além de proteger os direitos funda
mentais reconhecidos pela Constituição, por meio de um 
conjunto amplo de instrumentos processuais, como o man
dado de segurança, a ação civil pública e o habeas corpus, 
o STF e os demais juízes e tribunais do Brasil também pos
suem competência para exercer o controle de constitucio
nalidade das leis em sua aplicação a casos concretos. Ao lado 
desse controle de tipo difuso, o STF – a quem compete a 
“guarda da Constituição” (art. 102, caput, da CRFB) – ainda 
possui a atribuição de decidir sobre a compatibilidade das 
leis com as normas constitucionais por via direta, sem que 
seja necessária a existência de um litígio particular sobre 
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sua aplicação. Ao ser dotado de competências para julgar 
com base na Constituição e não apenas nas leis, o Poder 
Judiciário passa a dispor de vários meios para impedir que 
decisões tomadas pelos demais poderes sejam implementa
das, colocandose como uma arena política que pode favo
recer alguns grupos em detrimento de outros.1

A construção desse arcabouço constitucional não pode
ria deixar de ter um forte impacto sobre o modo como o 
sistema político brasileiro passou a lidar com os conflitos dis
tributivos. No campo da reforma agrária, o período final da 
ditadura militar foi marcado pelo acirramento desses con
flitos, demonstrando os limites das políticas implementadas 
com base no Estatuto da Terra, que buscavam a moderniza
ção capitalista do campo (Martins, 1980; Pinto, 1995).

Durante a década de 1980, além do fortalecimento da 
Confederação Nacional do Trabalhadores na Agricultura 
(CONTAG), houve o surgimento de novos movimentos 
sociais no campo: posseiros na Amazônia, comunidades 
afetadas pela construção de hidrelétricas, agricultores 
semterra e seringueiros. Esses movimentos desenvolve
ram novas formas de luta, como a resistência na terra, os 
embargos de barragens, as ocupações de áreas improdu
tivas e os “empates” para proteger seringais nativos, além 
de criarem entidades representativas, como o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais SemTerra (MST), o Movimento 
dos Atingidos por Barragens (MAB) e o Conselho Nacional 
dos Seringueiros (CNS) (Medeiros, 1993; Reis, 2012). Na 
mesma época, os povos indígenas e as comunidades quilom
bolas ampliaram suas reivindicações por direitos. A reação 
dos grandes proprietários rurais a essas ações não tardou a 
ocorrer. Em 1986, foi criada a União Democrática Ruralista 
(UDR), que passou a comandar diversas iniciativas de defesa 

1 A partir do trabalho pioneiro de Vianna (1999), os estudos sobre a judicialização 
da política no Brasil tornaramse crescentes. Para uma análise do debate acadêmico 
sobre o tema, ver Koerner (2013).
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dos interesses contrários a mudanças na estrutura fundiária, 
incentivando até mesmo o uso de armas para defender a 
propriedade privada.2

Antes mesmo do início dos trabalhos da Constituinte, 
organizações como a CONTAG, o MST e a Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) elaboraram propostas 
para a nova Constituição. A reforma agrária também inte
grava o programa da Aliança Democrática, cujos candidatos 
Tancredo Neves e José Sarney foram vitoriosos no Colégio 
Eleitoral. Em 1985, o novo governo civil cria o Ministério da 
Reforma e do Desenvolvimento Agrário (MIRAD) e aprova 
o Plano Nacional de Reforma Agrária, que pretendia assen
tar 1,4 milhão de famílias até o final de 1989.

Já no decorrer do processo constituinte, duas emendas 
populares tiveram como objeto a reforma agrária, capita
neadas pela Campanha Nacional pela Reforma Agrária 
(CNRA) e pelo MST. A emenda patrocinada pela CNRA 
era composta por 17 itens, dentre os quais os mais inovado
res eram a criação do Instituto da Área Máxima de imóveis 
rurais e, em caso de seu abandono, do Instituto da Perda 
Sumária; a imissão automática na posse dos imóveis rurais 
desapropriados para fins de reforma agrária; e a adoção 
do valor declarado pelo proprietário, para fins tributários, 
como limite máximo do valor da indenização, em substi
tuição ao valor de mercado do imóvel. Além disso, a pro
posta buscava constitucionalizar disposições já previstas na 
legislação infraconstitucional, como os critérios de cum
primento da função social da terra. Já a proposta do MST 
acrescentava artigos prevendo o instituto da concessão de 
uso, a participação dos trabalhadores rurais nas decisões 
sobre a reforma agrária e limitações aos benefícios do cré
dito rural (Silva, 1989, cap. 10).

2 Segundo um relatório publicado pela Anistia Internacional, mais de mil trabalhado
res rurais haviam sido assassinados no Brasil desde 1980 (Amnesty International, 1988).
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Na seção seguinte, veremos como esses conflitos foram 
processados na Constituinte e o texto constitucional que 
deles resultou.

A Propriedade na Constituição
A importância do direito de propriedade é reconhe

cida pelas Constituições modernas, que o consagram como 
um direito individual. No Brasil, a propriedade é garantida 
desde a Constituição de 1824, porém, no século seguinte, 
as Constituições brasileiras passaram a declarar que esse 
direito estaria condicionado pelo “interesse social ou cole
tivo” (1934) e pelo “bemestar social” (1946). Essas disposi
ções, embora manifestassem uma mudança de paradigma 
no que se refere aos limites impostos pelo Poder Público 
à propriedade (Marés, 2003), não tiveram impacto sobre 
a concentração fundiária no Brasil, pois a Constituição 
de 1946 exigia que a desapropriação fosse indenizada de 
maneira prévia e justa em dinheiro (Bercovici, 2020). Sob a 
ditadura militar, as Constituições de 1967 e 1969 incorpora
ram o princípio da “função social da propriedade” e adota
ram regras específicas que autorizavam a União a indenizar 
a desapropriação da propriedade rural por meio de títulos 
da dívida pública. Juntamente com o Estatuto da Terra, 
essas normas propiciaram a implementação de políticas de 
reforma agrária no período.

A constitucionalização da reforma agrária ocorrida na 
década de 1960 criou o precedente para que o tema voltasse 
a ser debatido na Assembleia Constituinte. Os movimentos 
sociais do campo compreenderam que a aprovação de nor
mas constitucionais favoráveis à reforma seria um meio efi
caz para eliminar as barreiras legais existentes e, tal como 
vimos, mobilizaramse para apresentar propostas à nova 
Constituição. Paralelamente, os grandes proprietários rurais 
também se organizaram para evitar que o arcabouço legal 
herdado da ditadura militar fosse alterado.
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O acirramento desses confrontos, aliado ao caráter frag
mentado do processo constituinte brasileiro de 19871988, 
contribuiu para que houvesse muitas mudanças nas regras 
sobre o direito de propriedade e a reforma agrária durante 
a elaboração da Constituição de 1988. Embora o Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), beneficiado 
pelo Plano Cruzado, houvesse obtido maioria na Constituinte, 
esse partido não possuía unidade política, pois congregava 
parlamentares de direita, esquerda e centro, representando 
setores muito distintos da sociedade. Além disso, o processo 
de elaboração da nova Constituição foi particularmente com
plexo, de modo a garantir a participação ativa de todos os 
deputados e senadores constituintes. Sem contar com um 
projeto base, a Constituinte foi dividida em 24 subcomis
sões temáticas, oito comissões temáticas e uma comissão 
de sistematização, cujos trabalhos precederam as votações 
em Plenário.

A demora na elaboração da Constituição também decor
reu da alteração regimental promovida pelo bloco conserva
dor conhecido como “Centrão”, que se articulou para modi
ficar elementos progressistas do projeto de Constituição 
aprovado pela Comissão de Sistematização.3 Por meio dessa 
alteração regimental, emendas coletivas apresentadas pelo 
Centrão tiveram prioridade em relação ao texto aprovado 
pela comissão, o que reabriu o processo de negociação 
durante a fase da votação em Plenário (Pilatti, 2008).

Assim, a Constituinte ofereceu várias oportunidades 
para que as diferentes partes em conflito buscassem garan
tir seus interesses no texto constitucional, buscando utilizar 
a rigidez constitucional para limitar as opções políticas do 
legislador ordinário. Dadas as características desse processo, 
a formação de maiorias para aprovar a nova Constituição 

3 Munhoz (2011) identifica 22 membros do Centrão que foram apoiados pela 
UDR em sua eleição para a Constituinte.
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dependeu em grande parte de concessões mútuas fei
tas entre os grupos políticos. Por meio dessas concessões, 
a regulação constitucional de uma determinada matéria 
busca atender a interesses divergentes ou leva um grupo a 
ceder em um tema em troca da proteção de seus interesses 
em outro (Maués; Santos, 2008).

Nas situações em que acordos baseados em concessões 
mútuas são inviáveis, os constituintes podem optar por não 
tomar decisões sobre determinadas matérias. Nesses casos, 
a Constituição atribui expressamente ao legislador ordinário 
a competência para regular os assuntos sobre os quais não 
foi possível chegar a um acordo no processo constituinte. 
Segundo Dixon e Ginsburg (2011), essa delegação da deci
são ao Legislativo pode assumir as seguintes formas:

a. delegação forte: disposições constitucionais que facul
tam ao legislador a regulação de determinadas maté
rias, a quem caberá decidir sobre o exercício dessa 
competência;

b. delegação fraca: disposições constitucionais que obri
gam o legislador a regular determinadas matérias, 
impondolhe o exercício dessa competência;

c. delegação ampla: disposições constitucionais que 
conferem discricionariedade ao legislador para deci
dir sobre como regular determinada matéria;

d. delegação estrita: disposições constitucionais que 
estabelecem limites substantivos e processuais sobre 
como o legislador deverá regular determinada 
matéria.

Tal como veremos, tanto concessões mútuas quanto dele
gações ao legislador foram utilizadas como meios para obter 
maiorias na Constituinte em torno da regulação do direito 
de propriedade e da reforma agrária. O saldo desse processo, 
contudo, foi contraditório. Por um lado, a Constituição de 
1988 inscreveu a reforma agrária como uma política pública 
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que impõe deveres ao Estado e criou os instrumentos para 
sua consecução; por outro lado, o direito de propriedade 
recebeu novas garantias no texto constitucional e, no que se 
refere à propriedade rural, retrocedeu até mesmo em relação 
à legislação aprovada durante o regime autoritário.

Embora o capítulo sobre os direitos individuais da 
Constituição de 1988 (art. 5º) tenha resultado de um pro
cesso de negociação que contou com a adesão da ampla 
maioria dos constituintes, alguns de seus dispositivos não 
obtiveram consenso e foram decididos na votação em plená
rio, dentre eles, as normas sobre o direito de propriedade.

A emenda coletiva apresentada pelo Centrão, que servia 
de base para a votação da matéria, continha a seguinte redação: 

É assegurado o direito de propriedade. A lei estabelecerá 
o procedimento para a desapropriação por necessidade 
ou utilidade pública ou por interesse social, mediante 
justa e prévia indenização em dinheiro. Em caso de perigo 
público iminente, a autoridade competente poderá 
usar propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior se houver dano.

O setor progressista, formado por constituintes do 
PMDB e dos partidos de esquerda, conseguiu derrubar esse 
texto por 248 votos contra 236, mas não conseguiu alcançar 
a maioria de 280 votos para aprovar suas próprias emendas, 
o que gerou a situação conhecida como “buraconegro”. 
De acordo com as normas regimentais aplicáveis a esses 
casos, o relator apresentou a seguinte proposta de concilia
ção, formulada após sucessivas reuniões das lideranças:

É garantido o direito de propriedade. A propriedade 
atenderá sua função social, a lei estabelecerá o procedimento 
para desapropriação por necessidade e utilidade pública ou, 
por interesse social, mediante justa e prévia indenização em 
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dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. 
Em caso de perigo público iminente a autoridade 
competente poderá usar propriedade particular, assegurado 
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. 

Nos termos desse acordo, que é a base dos atuais inci
sos XXII a XXV do art. 5º da Constituição de 1988, os pro
gressistas cediam à consagração da propriedade como um 
direito fundamental e à garantia de indenização prévia e 
justa em dinheiro em troca da aceitação, pelos conservado
res, do princípio da função social da propriedade e da pos
sibilidade de excetuar a regra da indenização em dinheiro 
na própria Constituição, o que aproveitaria às políticas de 
reforma agrária e urbana.

A decisão da Constituinte resultou em uma proteção 
robusta do direito de propriedade no Brasil. A Constituição 
de 1988 não se limitou a oferecer uma garantia genérica desse 
direito, mas incluiu disposições específicas que não podem 
ser alteradas pela legislação ordinária. Assim, as hipóteses 
legais de desapropriação restringemse àquelas previstas na 
Constituição e a indenização justa e prévia em dinheiro man
témse como regra constitucional que não pode ser excetuada 
pelo legislador. Ademais, ao impor proibições ao Estado, a 
Constituição atribui ao Poder Judiciário competências para 
fiscalizar e restringir ações dos demais Poderes que visem à 
redistribuição da propriedade.

Como se nota, o acordo sobre o direito de propriedade 
não abarcava todas as questões referentes à propriedade rural, 
uma vez que as normas sobre essa matéria seriam objeto de 
deliberação no título da ordem econômica. O debate sobre a 
reforma agrária na Constituinte iniciouse na Subcomissão da 
Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, que inte
grava a Comissão da Ordem Econômica. Nessa Subcomissão, 
a presença de dois blocos opostos em relação à reforma agrá
ria já se expressara claramente: enquanto os progressistas 
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indicaram o relator da comissão, os conservadores indicaram 
seu presidente. Nessa etapa, o projeto do relator foi derrotado 
em favor de um projeto apresentado pelo setor conservador, 
que, dentre outros dispositivos, impedia a desapropriação da 
propriedade produtiva, limitava a reforma agrária a “zonas 
prioritárias”, e estabelecia o critério da “justa indenização”. 
Por sua vez, a Comissão da Ordem Econômica introduziu 
poucas modificações no projeto aprovado pela subcomissão.4

Já na Comissão de Sistematização, controlada pelos 
setores progressistas, houve mudanças no texto produzido 
nas etapas anteriores. Dentre as mais importantes, cabe des
tacar: a proibição de desapropriação passavase a aplicar 
somente aos pequenos e médios imóveis rurais; o resgate 
dos títulos da dívida agrária teria um prazo de carência de 
dois anos; e incorporaramse à Constituição os requisitos de 
cumprimento da função social da propriedade, previstos no 
Estatuto da Terra. Ao mesmo tempo, foram mantidos dis
positivos defendidos pelos setores conservadores, tais como 
a fixação anual dos limites da emissão de títulos da dívida 
agrária e o processo judicial de desapropriação.

Embora as propostas aprovadas na Comissão de 
Sistematização resultassem em sua maioria de acordos 
entre setores progressistas e conservadores, o ponto relativo 
à desapropriação da propriedade produtiva permaneceu 
polêmico. Na emenda coletiva apresentada pelo Centrão ao 
capítulo da política agrícola e fundiária e da reforma agrá
ria, previase a imunidade da propriedade produtiva e da 
parte produtiva da propriedade, limitando a desapropria
ção, nesse último caso, ao máximo de 75% da área total, a 
critério do proprietário. Essa proposta do Centrão, contudo, 
não obteve a maioria de 280 votos, o mesmo ocorrendo com 
o texto aprovado pela Comissão de Sistematização, gerando 

4 A análise dos debates sobre a reforma agrária nas fases iniciais da Constituinte 
baseiase nos dados apresentados por Silva (1989)
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outro buraco negro na Constituinte (Sá, 2018; Silva, 1989). 
Assim, o relator apresentou uma nova emenda, que foi apro
vada nos seguintes termos:

Art. 219. São insuscetíveis de desapropriação para fins de 
reforma agrária:
I – a pequena e média propriedade rural, assim definida em 
lei, desde que seu proprietário não possua outra;
II – a propriedade produtiva.
Parágrafo único. A lei garantirá tratamento especial à 
propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento 
os requisitos relativos à sua função social, cuja inobservância 
permitirá a sua desapropriação, nos termos do art. 218.5

Como se nota, esse dispositivo abria a possibilidade de 
que a propriedade produtiva viesse a ser desapropriada para 
fins de reforma agrária. Contudo, a parte final do parágrafo 
único foi objeto de destaque de votação em separado, que exi
gia maioria absoluta para a manutenção do texto destacado. 
Embora obtivesse 267 votos a favor, o trecho “cuja inobservân
cia permitirá a sua desapropriação, nos termos do art. 218”, 
ficou aquém dos 280 votos necessários. Esses treze votos fize
ram muita diferença, pois a derrubada da parte final do dis
positivo resultou na criação de uma garantia constitucional 
da propriedade rural produtiva inexistente nas constituições 
anteriores, a qual iria se somar à proteção geral do direito 
de propriedade para ampliar as possibilidades de recurso ao 
Poder Judiciário contra medidas de desapropriação.

A dificuldade de firmar acordos nas matérias refe
rentes à propriedade rural e à reforma agrária também 
levou os constituintes a remeterem sua regulação à legis
lação ordinária. Porém, essa atribuição de competên
cia ao legislador assumiu a forma de delegações fracas e 

5 Esse texto corresponde atualmente ao art. 185 da Constituição de 1988.
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estritas. Por meio delas, a Constituição obriga o Congresso 
Nacional a editar as normas sobre desapropriação para fins 
de reforma agrária, ao mesmo tempo em que estabelece 
um conjunto de limites substantivos e processuais que res
tringem a discricionariedade do legislador nessa matéria. 
Assim, a Constituição determina que a indenização pela 
desapropriação para fins de reforma agrária será feita 
mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida 
agrária e define que esses títulos terão cláusula de preser
vação de seu valor real e serão resgatáveis no prazo de vinte 
anos, a partir do segundo ano de sua emissão (art. 184, 
caput); que as benfeitorias úteis e necessárias serão indeni
zadas em dinheiro (art. 184, § 1º); que caberá à lei comple
mentar estabelecer procedimento contraditório especial, 
de rito sumário, para o processo judicial de desapropria
ção (art. 184, § 3º); e que a lei fixará os seguintes requisi
tos para o cumprimento da função social da propriedade: 
aproveitamento racional e adequado; utilização adequada 
dos recursos naturais e preservação do meio ambiente; 
cumprimento das normas que regulam as relações de tra
balho; exploração que favoreça o bemestar dos proprietá
rios e dos trabalhadores (art. 186).6

Os limites criados pela Constituição à regulamentação 
da reforma agrária não apenas restringem as opções de 
que o legislador dispõe para executar sua tarefa como tam
bém abrem a possibilidade de o Poder Judiciário controlar 
a constitucionalidade das decisões do Congresso Nacional. 
Dessa forma, setores contrários à reforma agrária podem 
utilizar os tribunais como ponto de veto para dificultar sua 
implementação, alegando que a legislação não respeitou os 
ditames constitucionais.

6 A Constituição de 1988 ainda previu o uso de terras públicas e devolutas para a 
realização da reforma agrária (art. 188).
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Além de limites substantivos, vale destacar que a 
Constituição de 1988 estabeleceu um limite de caráter pro
cessual ao requerer a elaboração de uma lei complemen
tar sobre o processo de desapropriação. Segundo a própria 
Constituição (art. 69), as leis complementares são aprovadas 
por maioria absoluta, isto é, 50% mais um dos membros da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Essa exigência 
de um quórum superior à maioria simples necessária para 
a aprovação de leis ordinárias significava que, tal como na 
Constituinte, somente um amplo processo de negociação 
entre setores progressistas e conservadores poderia ter êxito 
na regulamentação da reforma agrária.

Com efeito, os processos legislativos que levaram à apro
vação da Lei nº 8.629/93, que regulamenta os dispositivos 
constitucionais sobre a matéria, e da Lei Complementar 
nº 76/93, que dispõe sobre o rito sumário do processo 
judicial de desapropriação, correram em paralelo e 
somente após a aprovação de ambas as legislações foi pos
sível implementar a política de reforma agrária prevista na 
Constituição. Contudo, vários analistas observam que a legis
lação infraconstitucional trouxe novas dificuldades para a 
desapropriação dos imóveis rurais (Brasil, 2011).

Para avaliar os avanços limitados da Constituição de 
1988 no campo da reforma agrária é válido comparála com 
as disposições sobre o tema presentes na Constituição de 
1969, outorgada pela Junta Governativa Provisória, formada 
pelos Chefes Militares, sob o regime do AI5. Assim, o paga
mento em títulos especiais da dívida pública já estava previsto 
naquele texto, que delegava à lei a fixação dos critérios de 
justa indenização (art. 161, caput). Ademais, essa Constituição 
não continha disposição que imunizasse a propriedade pro
dutiva e conferia ao legislador a competência para estabele
cer o conceito legal de “latifúndio”, o qual seria objeto de 
desapropriação para fins de reforma agrária (art. 161, § 3º).
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O STF como Ponto de Veto
A proteção conferida ao direito de propriedade pelo 

texto constitucional não repercute apenas nas delibera
ções do Congresso Nacional sobre a regulamentação da 
reforma agrária. Dado seu caráter de direito fundamen
tal, a propriedade pode ser defendida junto ao Poder 
Judiciário, tanto contra atos do Poder Legislativo quanto 
contra atos do Poder Executivo, o que inclui o controle 
judicial da constitucionalidade das leis. A soma das dis
posições constitucionais sobre o tema e das competências 
atribuídas ao Poder Judiciário o coloca como um ponto de 
veto que pode ser utilizado de maneira estratégica pelos 
setores interessados em manter a estrutura da distribuição 
da propriedade no país.

No âmbito da propriedade rural, as disposições acima 
analisadas reforçam as possibilidades de recurso aos tri
bunais para obstar decisões do Legislativo e do Executivo 
favoráveis à reforma agrária. Tendo em vista sua posição 
de órgão de cúpula do Poder Judiciário, o STF exerce um 
papel privilegiado na fixação da jurisprudência sobre a 
matéria. Além disso, dois fatores processuais contribuem 
para que suas decisões tenham um alto impacto sobre essa 
política pública. De acordo com a lei, compete ao presi
dente da República a edição do decreto que declara o imó
vel rural como de interesse social, para fins de reforma 
agrária, dando início ao processo de desapropriação. 
Tratandose de ato do presidente da República, o decreto 
expropriatório pode ser questionado junto ao STF pela 
via do mandado de segurança (art. 102, inciso I, alínea d, 
da CRFB). Já no campo do controle de constitucionali
dade, o STF possui a competência exclusiva para julgar a 
compatibilidade das leis com a Constituição pela via direta, 
cujo principal instrumento são as ações diretas de inconsti
tucionalidade (ADI). As decisões do STF tomadas por essa 
via produzem eficácia contra todos e vinculam os demais 
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órgãos do Poder Judiciário e da administração federal, 
estadual e municipal. Em todos esses casos, as decisões do 
STF são irrecorríveis.

A pesquisa sobre a jurisprudência do STF7 buscou loca
lizar as decisões mais importantes que trataram dos limites 
constitucionais impostos à reforma agrária. Em três maté
rias, a construção jurisprudencial do Tribunal teve notável 
influência sobre a implementação dessa política no Brasil:

a) propriedade imune à desapropriação:
Tal como vimos, uma das principais vitórias dos setores 

conservadores na Constituinte foi tornar a propriedade pro
dutiva imune à desapropriação, disposição que inexistia em 
textos constitucionais anteriores. Paralelamente, exigiuse a 
aprovação de uma lei complementar para regulamentar o 
processo judicial de desapropriação.

Poucos anos após a promulgação da Constituição, esses 
limites mostraram sua funcionalidade no STF. No Mandado 
de Segurança (MS) nº 21.348, julgado à unanimidade em 
2 de setembro de 1993, o STF anulou o Decreto s/nº, de 2 de 
abril de 1991, do Presidente da República, que havia decla
rado de interesse social, para fins de reforma agrária, imóvel 
rural de 1.504 hectares no Estado de Mato Grosso do Sul, 
admitindo a alegação do autor de que o imóvel em questão 
se qualificava como propriedade produtiva de tipo médio e, 
portanto, estaria constitucionalmente imune à desapropria
ção para reforma agrária.

O cerne da discussão estava na necessidade de regula
mentar o art. 185 da CRFB. Para a ProcuradoriaGeral da 
República, enquanto não houvesse a edição dessa norma, 
que fixaria os parâmetros da pequena e média proprie
dade e da propriedade produtiva, seriam aplicáveis as nor
mas do Estatuto da Terra, que não imunizavam o imóvel do 

7 O levantamento dessas decisões foi feito por meio de pesquisas na página do 
STF na internet, a partir de indicações da bibliografia de referência e do banco de 
jurisprudência “Desapropriação para a Reforma Agrária” (Brasil, 2007)..
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impetrante. Além disso, discutiase a compatibilidade do 
DecretoLei nº 554/69 com a exigência de lei complementar 
sobre o rito sumário do processo de desapropriação, prevista 
no art. 184, § 3º. Para o relator, ministro Celso de Mello, a 
Constituição de 1988, embora houvesse buscado dar um novo 
sentido à propriedade, não deixou de caracterizála como um 
direito individual, do que decorre a imposição de uma série 
de limites à atuação do Poder Público. Assim, apesar de seu 
caráter sancionatório, a desapropriação para fins de reforma 
agrária teria que respeitar a cláusula constitucional do justo 
valor, uma vez que deveria haver equivalência financeira entre 
a compensação paga pelo Estado ao particular e o valor real 
da propriedade atingida pela ação expropriatória.

Além disso, a aferição do grau de produtividade do imó
vel rural seria imprescindível para fins de desapropriação. 
Essa “cláusula de intangibilidade” requeria, segundo o minis
tro, a edição de ato legislativo para regulamentála, uma vez 
que o DecretoLei nº 554/69 era materialmente incompa
tível com a Constituição de 1988. Segundo esse decreto, 
a aquisição da propriedade pela União se fazia initio litis e a 
contestação seguia o rito processual ordinário, enquanto a 
Constituição passou a exigir rito sumário e prévia indeniza
ção, ou seja, somente após o pagamento da indenização em 
títulos da dívida agrária a União estaria autorizada a adquirir 
a propriedade do imóvel. Dessa forma, a lei complementar 
prevista no art. 184, § 3º foi considerada imprescindível pelo 
STF para promover a desapropriação para fins de reforma 
agrária, o que acarretava a nulidade do decreto presidencial 
que declarara o interesse social do imóvel.

O caráter fundamental do direito de propriedade, asso
ciado aos limites materiais e formais da desapropriação, 
seria mais uma vez reforçado pelo STF no julgamento de 
casos gerados pela Medida Provisória (MP) nº 2.02738/00. 
Editada em um período de intensificação das mobilizações 
comandadas pelo MST, com o claro objetivo de desestimular 
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as ocupações de terra, essa medida vedava a vistoria de imó
vel rural que fosse objeto de esbulho possessório ou invasão 
motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter cole
tivo, pelo prazo de dois anos seguintes à desocupação do 
imóvel. Contra esses e outros dispositivos da MP, o Partido 
dos Trabalhadores (PT) e a CONTAG ajuizaram a ADI 
nº 2.213, cujo pedido cautelar foi indeferido em 4 de abril 
de 2002. Para a maioria dos membros do STF, a criação 
desse novo limite material à desapropriação não contrariava 
a Constituição, uma vez que o texto constitucional estabele
cia de modo estrito o processo de expropriação dos bens pri
vados. Assim, além de respeitar o preceito constitucional da 
imunidade da propriedade produtiva, a ação estatal deveria 
observar as formas constitucionais, que também constituem 
garantias do direito de propriedade.8

Essa interpretação foi criticada pela minoria do STF, que 
considerava a MP inconstitucional, por acrescentar uma nova 
hipótese de imunidade ao rol do art. 185. No entanto, para o 
relator, a inocorrência de ocupação ilícita constituía apenas 
mais um requisito do processo de desapropriação estabele
cido por lei, o qual se justificava para não prejudicar a apura
ção da produtividade do imóvel decorrente de sua ocupação.9

Essa polêmica permaneceu em alguns casos seguintes, 
embora sem ter alterado a orientação dominante do STF. 
No MS nº 23.857, julgado em 23 de abril de 2003, o STF che
gou a admitir que a ocupação de uma área pequena do imóvel 
não justificava seu estado de improdutividade, critério que já 

8 A essa intepretação do STF opõese parte da doutrina, que considera que a função 
social limita o próprio direito de propriedade. Assim, a propriedade que descumpre 
sua função social não deveria receber a mesma proteção que o ordenamento jurídico 
garante àquela que a cumpre. Essa interpretação leva a defender que determinados 
institutos não sejam aplicados à propriedade improdutiva, tal como o esbulho pos
sessório (Comparato, 1997).
9 Mesmo antes da edição da MP nº 2.02738/00, o STF já havia proferido decisões 
anulatórias de decreto presidencial em razão de esbulho possessório que prejudi
cara a produtividade do imóvel. Ver MS nº 22.666 e MS nº 22.328.
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havia sido utilizado no julgamento do MS nº 23.054, ocorrido 
em 15 de junho de 2000. Assim, propunhase uma interpreta
ção restritiva da norma legal, a fim de não alargar o critério da 
imunidade da propriedade produtiva. Essa interpretação, con
tudo, não prosperou. No MS nº 24.764, julgado em 6 de outu
bro de 2005, o STF, por maioria, declarou superados esses pre
cedentes para confirmar que, embora ínfima a área invadida 
do imóvel, e mesmo diante de sua improdutividade, a desapro
priação estaria vedada, conforme as disposições legais.

b) indenização:
Ao aplicar o parâmetro da “justa indenização” tam

bém aos casos de desapropriação para reforma agrária, a 
Constituição abriu um outro espaço de controle das deci
sões do legislador pelos juízes. Tendo em vista a abertura 
semântica da palavra “justa”, esse limite constitucional pos
sibilita que os critérios utilizados na legislação, para definir 
o valor da indenização, sejam revistos pelos tribunais e até 
mesmo substituídos por critérios judiciais. Nesse campo, 
a jurisprudência influencia o custo das desapropriações e, 
assim, tem o potencial de afetar o caráter redistributivo da 
reforma agrária.

No âmbito do STF, a discussão sobre o significado da pre
visão constitucional da justa indenização surge poucos anos 
após a aprovação da legislação, por meio da ADI nº 1.187, 
ajuizada pelo procuradorGeral da República. Nessa ação, 
julgada em 27 de março de 1996, por maioria, discutiase a 
constitucionalidade dos arts. 14 e 15 da Lei Complementar 
nº 76/93,10 que previam o pagamento em dinheiro das ben
feitorias e do excedente fixado em sentença do valor da 

10 “Art. 14. O valor da indenização, estabelecido por sentença, deverá ser deposi
tado pelo expropriante à ordem do juízo, em dinheiro, para as benfeitorias úteis e 
necessárias, inclusive culturas e pastagens artificiais e, em Títulos da Dívida Agrária, 
para a terra nua. Art. 15. Em caso de reforma de sentença, com o aumento do valor 
da indenização, o expropriante será intimado a depositar a diferença, no prazo 
de quinze dias”. Esses dispositivos foram posteriormente revogados pela Medida 
Provisória nº 759/16 e pela Lei nº 13.465/17.
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indenização. Para o autor, esses pagamentos deveriam ser 
feitos por meio de precatórios judiciais, seguindo o procedi
mento previsto no art. 100 da CRFB. A ação não foi conhe
cida, tendo em vista que afetaria outros dispositivos legais 
que não foram objeto de questionamento na ADI, o que fez 
com que prevalecesse o dispositivo legal, mais favorável aos 
proprietários de terra.

Alguns anos depois, o STF retornou à questão no 
Recurso Extraordinário (RE) nº 247.866, julgado em 9 de 
agosto de 2000. Nesse caso, por maioria, o Tribunal decla
rou a inconstitucionalidade somente da parte do art. 14 
que estabelecia o pagamento em dinheiro das benfeitorias, 
para submetêlo ao regime de precatórios. No que se refere 
ao pagamento decorrente do aumento do valor da indeni
zação, o STF entendeu que deveria ser feito em títulos da 
dívida pública.11

Embora essa decisão facilitasse o planejamento da 
política de reforma agrária ao vincular os pagamentos em 
dinheiro ao regime de precatórios, maior impacto teve a 
decisão do STF na ADI nº 2.332, cuja cautelar foi defe
rida, por maioria, em 5 de setembro de 2001. Nessa ação, 
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) requereu a declaração de inconstitucionalidade 
dos dispositivos da MP nº 2.02743/00, que acrescentaram 
o art. 15A ao DecretoLei nº 3.365/41, para fixar, dentre 
outras medidas, o máximo de 6% ao ano para os juros 
compensatórios devidos sobre o valor da diferença entre o 

11 Posteriormente, esse tema reapareceu no RE 595.168, julgado em 6 de agosto 
de 2013. Nessa decisão, o STF estabeleceu que, após o decurso do prazo de resgate 
de vinte anos previsto na Constituição, o pagamento complementar da indenização 
fixada na ação de desapropriação deveria ser efetuado por meio de precatório, e 
não em títulos da dívida agrária complementares.
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preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na senten
ça.12 Após sucessivas reedições, essa medida provisória rece
beu o número 2.18356, e mantevese em vigor por força da 
Emenda Constitucional nº 32/01.

A discussão nessa ADI envolvia o valor da taxa dos juros 
compensatórios e a base de cálculo desses juros, bem como 
sua vinculação aos graus de utilização e eficiência no uso da 
terra. Opondose ao relator, ministro Moreira Alves, a maioria 
do STF entendeu que deveria prevalecer, contra a disposição 
legal, a Súmula 618, aprovada pelo Tribunal em outubro de 
1984, que estabelecia o valor de 12% ao ano como critério de 
“justa indenização”. Assim, a constitucionalização desse crité
rio foi utilizada pelo STF como um limite à discricionariedade 
do legislador, uma vez que o Tribunal entendeu que a inclu
são na indenização de juros cessantes de 12% correspondia a 
uma exigência constitucional. Além disso, o STF suspendeu 
os parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 15A, que também limitavam 
o valor dos juros compensatórios.

O julgamento dessa ADI levou quase vinte anos para 
ser retomado e, até o final do 2021, ainda não tinha sido 
concluído. Em 17 de maio de 2018, o STF julgou o mérito 

12 “Art. 15A. No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessi
dade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, 
havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na 
sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de até seis 
por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da 
imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos.
§ 1º Os juros compensatórios destinamse, apenas, a compensar a perda de renda 
comprovadamente sofrida pelo proprietário.
§ 2º Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir graus de uti
lização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero.
§ 3º O disposto no caput deste artigo aplicase também às ações ordinárias de inde
nização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta, bem assim às 
ações que visem à indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público, 
em especial aqueles destinados à proteção ambiental, incidindo os juros sobre o 
valor fixado na sentença.
§ 4º Nas ações referidas no §3º, não será o Poder Público onerado por juros compen
satórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada 
pelo autor da ação”.
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do caso e, por maioria, alterou o entendimento que preva
leceu na cautelar, declarando a constitucionalidade da taxa 
de 6%. Porém, encontramse pendentes de julgamento os 
embargos de declaração apresentados contra essa decisão.

A mudança na jurisprudência devolveu ao legislador 
maior espaço de decisão sobre os parâmetros da justa inde
nização, que deixaram de ser fixados por uma súmula do 
STF. Segundo o novo entendimento, a escolha do legisla
dor passou a ser considerada legítima e razoável, com base 
no argumento de que a taxa de 6% se tornara compatível 
com as aplicações financeiras disponíveis no mercado, pois 
o fim da instabilidade inflacionária que caracterizava o 
país deixara de justificar os juros compensatórios de 12%. 
Além disso, o STF reconheceu que a elevação do valor das 
indenizações dificultava a política de reforma agrária e 
poderia até mesmo levar ao enriquecimento sem causa do 
expropriado. Segundo dados trazidos pela Advocacia Geral 
da União ao processo, as desapropriações realizadas pelo 
Incra entre 2011 e 2016 implicaram um gasto com juros 
compensatórios em torno de R$ 978 milhões, enquanto o 
valor principal esteve próximo a R$ 555 milhões.

Observese, porém, que a deferência ao legislador ado
tada nessa decisão não foi completa, uma vez que o STF 
declarou inconstitucional, por maioria, a expressão “até”, 
contida no art. 15A, o que impede que os juros compensató
rios sejam inferiores a 6% a.a. Em relação à base de cálculo 
desses juros, o julgamento do mérito manteve o entendi
mento da cautelar, fixandoa com base na diferença entre o 
valor final definido na sentença para o bem expropriado e 
80% do valor depositado em juízo. Por fim, o STF também 
modificou o entendimento da cautelar para declarar a cons
titucionalidade das normas que condicionam a incidência 
de juros compensatórios à comprovação de efetiva perda de 
renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse, 
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à produtividade da propriedade e ao período de aquisição 
da propriedade ou posse titulada.

c) garantias processuais:
A proteção constitucional do direito de propriedade 

incide igualmente sobre os procedimentos, tanto judiciais 
quanto administrativos, que devem ser seguidos no pro
cesso de desapropriação. Nesse ponto, o STF também efe
tuou uma intepretação extensiva das garantias previstas na 
Constituição, em particular no que se refere à exigência de 
notificação e acompanhamento da vistoria prévia do imóvel 
pelo proprietário. Conforme o art. 2º da Lei nº 8.629/93, 
essa vistoria é realizada pelo Incra para levantamento de 
dados e informações sobre o imóvel e seu objetivo é consta
tar se a propriedade cumpre ou não sua função social.

No MS nº 22.164, julgado em 30 de outubro de 1995, o STF 
invocou a garantia constitucional do devido processo legal13 
para afirmar que a notificação do proprietário quanto à reali
zação da vistoria do imóvel deve ser prévia e pessoal. Segundo o 
relator, ministro Celso de Mello, o descumprimento dessa for
malidade leva à nulidade de todas as fases seguintes do procedi
mento de desapropriação, inclusive do decreto expropriatório 
do presidente da República. Esse entendimento do STF levou 
à mudança da legislação, que passou a prever expressamente 
a comunicação escrita prévia ao proprietário, preposto ou seu 
representante (MP nº 2.18356/01).14

Além da notificação prévia, a jurisprudência do STF 
também contém exigências em relação à própria vistoria. 
Assim, o acompanhamento da vistoria pelo proprietário 
é considerado parte de seu direito de defesa e lhe per
mite esclarecer ou desfazer dúvidas perante a autoridade 

13 “Art. 5º, LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal”.
14 Durante a Constituinte, a previsão de vistoria prévia com a presença do pro
prietário ou de seu representante fora derrubada na Comissão de Sistematização 
(Silva, 1989, p. 148).
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pública (MS nº 25.793, julgado em 5 de novembro de 2010), 
e cabe ao proprietário designar a data do procedimento 
(MS nº 25.493, julgado em 14 de dezembro de 2011).

Tal como se observa nos casos descritos acima, o man
dado de segurança tem sido um instrumento frequentemente 
utilizado para questionar os decretos expropriatórios do pre
sidente da República. Em termos quantitativos, nossa pesquisa 
na página da internet do STF identificou, no período entre 
1989 e 2020, 153 decisões do plenário do Tribunal sobre essa 
matéria, que resultaram no deferimento de sessenta pedidos 
(39%) de anulação do decreto presidencial.15

Em relação aos fundamentos adotados por essas deci
sões, a análise apresenta os seguintes resultados:

Tabela 1
Mandados de Segurança Deferidos (Fundamentos)

Ausência ou irregularidade da notificação prévia 21

Área do imóvel16 17

Invasão ou esbulho possessório 12

Outros 10

Total 60

Fonte: Elaboração própria

Embora o número de mandados de segurança deferidos 
seja bastante inferior ao número de decretos expropriatórios 
editados pelo presidente da República no período,17 obser
vase que o STF utiliza sua interpretação das normas 

15 O levantamento foi feito utilizando como buscadores as palavraschave “decreto 
expropriatório” e “decreto reforma agrária não expropriatório” e foram excluídos os 
resultados que não se enquadravam no objeto da pesquisa. Além das decisões plená
rias, no mesmo período, houve decisões monocráticas (liminares e terminativas) em 
272 mandados de segurança, dentre as quais 71 (26%) foram favoráveis à parte autora.
16 Os casos classificados como “área do imóvel” dizem respeito a pequenas e 
médias propriedades, oriundas, na maioria das vezes, do desmembramento do 
imóvel rural efetuado antes da edição do decreto expropriatório. De acordo com 
a norma constitucional, esse tipo de propriedade é imune à desapropriação.
17 Segundo dados do Incra, 5.760 imóveis foram objeto de desapropriação entre 
1995 e 2019 (Brasil, 2020).



Constituição e Desigualdade

Lua Nova, São Paulo, 115: 191-224, 2022

220

constitucionais sobre propriedade e reforma agrária para 
anular dezenas desses decretos, demonstrando que, tanto 
pela via do controle de constitucionalidade das leis, quanto 
pela via do controle dos atos administrativos, os atores con
trários à implementação da reforma agrária têm sabido acio
nar o Tribunal como ponto de veto. O êxito dessas ações, 
seja em casos particulares, seja no juízo de constitucionali
dade, leva à criação de jurisprudência que deve ser utilizada 
por outros juízes e tribunais do país, abrindo novas oportu
nidades para dificultar a implementação da reforma agrária.

Conclusão
Este trabalho buscou demonstrar de que modo as nor

mas e instituições constitucionais limitam a redistribuição da 
propriedade rural no Brasil. As disputas em torno da maté
ria na Constituinte resultaram na proteção da propriedade 
como um direito fundamental e na vedação da desapropria
ção da propriedade produtiva para fins de reforma agrária. 
Assim, embora a Constituição de 1988 ofereça as bases para 
a implementação dessa política, ao prever o pagamento da 
indenização em títulos da dívida agrária e definir os critérios 
de cumprimento da função social do imóvel rural, outras de 
suas disposições atuam em sentido contrário. Além disso, 
a Constituição se vale de delegações estritas para conferir 
competência ao legislador nessa matéria, o que limita sua 
discricionariedade na regulamentação da reforma agrária.

A contenção inscrita nas normas constitucionais é ope
racionalizada pela utilização do Poder Judiciário como 
ponto de veto, o qual possui competências para contro
lar tanto os atos do Poder Executivo quanto do Poder 
Legislativo. A análise da jurisprudência do STF sobre a 
matéria demonstra essa operacionalização, uma vez que o 
Tribunal controla os decretos expropriatórios do presidente 
da República e a constitucionalidade das leis que regula
mentam a reforma agrária. Nesses casos, o STF reforça a 
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proteção da propriedade rural prevista no texto constitucio
nal, especialmente no que se refere às propriedades imunes 
à desapropriação, ao valor da indenização e às garantias pro
cessuais do proprietário, o que influencia ou mesmo vincula 
todos os demais juízes e tribunais do país.

Essas conclusões são importantes para compreender 
que, mesmo em um regime democrático, as normas e ins
tituições constitucionais podem servir como obstáculo às 
políticas redistributivas. Os recursos de poder com os quais 
as classes sociais contam para alterar ou manter o padrão 
distributivo devem ser analisados levandose em considera
ção de que modo elas utilizam os pontos de veto criados 
pela ordem constitucional. O estudo da reforma agrária 
no Brasil pós1988 demonstra que as vitórias obtidas pelos 
setores conservadores na Constituinte e a atuação do STF 
dificultaram a alteração da estrutura fundiária do país, pro
tegendo a propriedade rural das pressões redistributivas e, 
consequentemente, favorecendo a manutenção do poder 
político dos grandes proprietários rurais.
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Introdução
Na tradição do pensamento político, a democracia cor

responde genericamente a uma forma de organização polí
tica que expande até o limite factível as oportunidades de 
os cidadãos viverem sob leis que eles mesmos escolheram 
(Dahl, 1989). Em um arranjo político democrático, o poder 
deve emergir das decisões coletivas tomadas pelos membros 
da comunidade sobre a qual recairão tais decisões: é facul
tado aos cidadãos, portanto, decidir a respeito dos valores 
e das leis e políticas públicas que organizam a estrutura 
básica da sociedade. Na democracia, a construção da opi
nião pública e a formação da vontade democrática ocorrem 
mediante processos, nos quais todos devem desfrutar de 
oportunidades equitativas de participação (Habermas, 1998).

O debate na teoria política contemporânea sobre os 
sentidos da democracia suscitou uma série de interpretações 

1 Agradeço aos colegas Lucas Petroni e Rúrion Melo pela leitura atenta e os 
comentários a versões anteriores do artigo. Não poderia deixar de mencionar 
também a contribuição substantiva dos pareceristas anônimos da Lua Nova para 
o aprimoramento do trabalho.

https://orcid.org/0000-0003-2789-457X
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distintas do ideal de autogoverno. Um pressuposto fundamen
tal da ideia de democracia é o de que o exercício do poder 
político deve ser autorizado pelos cidadãos, entendidos como 
pessoas livres e iguais. A partir dessa formulação abstrata, para 
dar forma a uma concepção de democracia, precisamos definir 
os critérios para se reivindicar o pertencimento à cidadania e, 
nesse aspecto, o que torna uma decisão propriamente coletiva 
(Cohen, 1998, p. 185). Reconhecendo o fato do pluralismo 
razoável – “o fato de que [sob instituições livres] há concep
ções de valor distintas, incompatíveis, cada uma razoável, 
segundo as quais as pessoas se sentem sob condições favoráveis 
para o exercício de sua razão prática” (Cohen, 2007, p. 117) –, 
as diversas interpretações na teoria democrática procuram dar 
conteúdo à ideia de autorização para o exercício da autoridade 
coletiva mediante uma base ora mais voltada ao procedimento 
por meio do qual as decisões são tomadas, ora se referindo ao 
conteúdo substantivo dessas decisões.

Nesse sentido, a ideia de legitimidade2 se fundamenta, 
seja em valores procedimentais (quem pode reivindicar 
autoridade e por qual o método as decisões devem ser 
tomadas), seja em princípios substantivos (qual o conteúdo 
justo ou correto das decisões). As diferentes concepções na 
teoria democrática se sustentam em modelos distintos de 
legitimidade política. Os critérios de legitimidade incorpo
ram uma dimensão prática e, em certo sentido, uma pres
crição políticomoral. Quando afirmamos que uma decisão 
é legítima, fica implícito que ela engendra certo dever de 
obediência, mesmo que não se esteja plenamente de acordo 
com o seu conteúdo (Martí, 2006). Em outras palavras, 
poderíamos dizer que uma decisão pode reivindicar auto
ridade na medida em que ela seja justificável aos olhos dos 
membros da associação (Gutmann e Thompson, 2004).

2 Segundo Martí (2006, p. 136), o objeto da legitimidade política são as decisões 
políticas (cada uma delas, individualmente); uma estrutura institucional será legí
tima na medida em que seja capaz de gerar decisões consideradas válidas.
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Neste trabalho, pretendo debater a ideia de legitimidade 
a partir de duas perspectivas normativas concorrentes quanto 
ao que assegura que as decisões coletivas sejam publicamente 
justificáveis. De um lado, uma visão procedimentalista, segundo 
a qual a democracia se configura como uma série de disposi
tivos decisórios sustentados em uma concepção de autonomia 
moral e na proteção estrita dos direitos e liberdades integrais 
à institucionalidade democrática (Dahl, 1989; Waldron, 1999); 
de outro, uma visão substantivista, orientada para os resultados 
do processo político, que afirma a necessidade de um controle 
contramajoritário dos procedimentos e decisões como forma 
de assegurar a moralidade democrática (Dworkin, 2010).

A primeira perpectiva parte de uma premissa poderosa, 
a de que, seja o que for considerado o bem comum, os valores 
da justiça ou da autonomia, devemos olhar com cautela redo
brada para argumentos que sugiram o domínio de um conhe
cimento objetivo sobre o que é mais valioso para a associação 
política.3 Quando decisões coletivas são tomadas, as reivindi
cações de cada cidadão são igualmente válidas e devem ser, 
portanto, equitativamente consideradas (Dahl, 1989; Waldron, 
1999). Já a segunda, igualmente eloquente, sugere que  
a combinação de uma legislação democrática, direitos cons
titucionais e revisão judicial é a melhor maneira de assegurar 
a manutenção e a realização contínua dos direitos relativos ao 
autogoverno. Nessa perspectiva, um sistema que relega a pro
teção dos direitos individuais ao sabor de consensos populares, 
inevitavelmente sujeitos ao sabor de ondas movidas por crises 
econômicas e políticas, não pode ser considerado realmente 
democrático, pois não respeita o princípio fundamental da 
igual consideração e respeito por todos (Dworkin, 2010).

Não obstante o que as distancia, as duas perspectivas 
parecem convergir para a conclusão de que uma instituição 

3 Essa premissa é uma releitura do princípio rousseauniano da equidade, 
de acordo com o qual leis não podem ser impostas às pessoas por indivíduos que 
não estão, eles mesmos, sujeitos a essas leis (Dahl, 1989).
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do corpo político deveria ter a última palavra nas deci
sões coletivas. Ao constituir um arranjo institucional para 
a tomada de decisões capaz de reivindicar obediência, 
deverá ser conferida prioridade ao procedimento mais afeito 
à soberania popular ou ao conteúdo substantivo das decisões 
proferidas. Nesse aspecto, simplificando muito as coisas, 
a legitimidade seria assegurada por meio de uma estrutura 
que assegure, seja ao corpo de representantes eleitos, o legis
lativo, seja ao fórum da razão pública, o judiciário, a prer
rogativa de proferir um juízo definitivo sobre os direitos e 
liberdades fundamentais. Grosso modo, então, poderíamos 
dizer os sistemas que privilegiam o Parlamento favoreceriam 
o aspecto procedimental, ao passo que o estabelecimento de 
um mecanismo judicial de controle de constitucionalidade 
conferiria prioridade a uma concepção substantivista.

Parte da literatura argumenta que deveríamos con
ferir paridade aos valores procedimentais e substantivos. 
Um regime democrático se constitui de princípios formais 
(como a reciprocidade, a publicidade e o accountability) e subs
tantivos (como as liberdades básicas e a igualdade de oportu
nidades) (Gutmann e Thompson, 2004). Em outra formula
ção conhecida, afirmase que não haveria um conflito entre 
procedimento e substância, ou entre democracia e direito, 
pois, conceitualmente, a soberania popular e os direitos e 
liberdades básicos seriam cooriginários (Habermas, 1998).

Nesse sentido, se consideramos que a autonomia pública 
e privada são componentes fundamentais da democracia, 
para que seja capaz de reivindicar legitimidade, um sistema 
institucional não poderá renunciar a nenhum desses ideais. 
No entanto, ainda que possamos reconhecer a mútua pressupo
sição entre os valores procedimentais e substantivos, eles farão, 
eventualmente, reivindicações conflitantes em relação ao arranjo 
institucional. Se não podemos abrir mão de forma definitiva 
de princípios que poderão ocasionalmente estar em conflito, 
sob pena de desfigurar o caráter legítimo da ordem institucional, 
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fazse necessário elaborar uma estratégia teóricopolítica sobre 
como lidar com esse paradoxo (Martí, 2006).

Gostaria de sustentar, neste trabalho, que, a abordagem 
dos sistemas deliberativos pode nos oferecer uma alternativa 
para evitar a escolha de Sofia entre procedimento e substância. 
A visão dos sistemas deliberativos, que deu novos contornos 
à teoria deliberativa da democracia, sugere que o processo 
decisório seria uma atividade comunicativa que se espraia em 
múltiplas arenas e espaços, cada qual com características parti
culares e uma forma peculiar de comunicação. (Elstub, Ercan 
e Mendonça, 2016; Mansbridge et al., 2012;). Essa posição, 
que não situa a reivindicação de legitimidade em instituição 
específica (Mansbridge et al., 2012), sugere que, em vez de 
pensar em quem deve ter a “última palavra” nas decisões cole
tivas, seria mais adequado nos voltarmos à ideia de um “diálogo 
interinstitucional” (Mendes, 2008). Desse modo, um diálogo 
aberto e prolongado entre as instituições do sistema político e 
os fóruns públicos da sociedade civil, e não a atribuição a uma 
instituição específica da prerrogativa de definir a configuração 
das normas, aparece como fundamento para a construção de 
decisões capazes de reivindicar legitimidade.

O trabalho está organizado de acordo com a ordem 
sugerida acima. Na primeira parte examino a abordagem 
procedimentalista, que destaca a importância da autonomia 
moral e sugere a primazia das instituições representativas 
no veredicto final sobre as decisões políticas mais importan
tes. No segundo tópico, analiso a perspectiva substantivista, 
lançando luz sobre o conteúdo das decisões políticas e susten
tando a importância de se proteger, via controle de constitu
cionalidade, mesmo os direitos não associados diretamente 
ao procedimento democrático tradicional. A terceira seção 
será dedicada à tese da cooriginalidade, segundo a qual as 
autonomias pública e privada estariam em uma relação de 
mútua pressuposição, não sendo adequado, portanto, esta
belecer uma forma de hierarquização entre procedimento e 
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substância. Por fim, na última parte, a partir do reconheci
mento dos conflitos entre os valores procedimentais e subs
tantivos, discuto o argumento do diálogo interinstitucional, 
que rechaça a ideia de “última palavra”, realçando, a partir 
da perspectiva dos sistemas deliberativos, o dinamismo do 
sistema político democrático, cujas decisões, seja em qual ins
tância venham a ser tomadas, são sempre provisórias e sujeitas 
a revisões. Desse ponto de vista, os sistemas legal e político, 
bem como a sociedade civil e a esfera pública, cumprem 
papeis distintos e que, em uma configuração ideal, seriam 
capazes de se articular em um concerto institucional em que 
os resultados alcançados em termos de decisões, leis e políti
cas públicas estão continuamente abertos ao julgamento da 
sociedade e podem ser revisados e modificados no futuro.

A versão procedimentalista
Sem a pretensão de sustentar a homogeneidade das pers

pectivas reunidas sob esta denominação, pareceme plausível 
afirmar que, de acordo com os autores que aderem a essa 
posição, afora a eliminação dos mecanismos que compõem 
o núcleo do arranjo político democrático – eleições livres 
e igualitárias, direitos à associação e à liberdade de expres
são política –, não devem haver limites à vontade democrá
tica aferida mediante o processo de competição pela opi
nião pública e o voto. Em uma das formas de apresentar 
o argumento, sustentase que “nenhum princípio deve ser 
inviolável além daqueles que são integrais ao processo demo
crático” (Dahl, 1989, p. 182, tradução livre).4 Fora desse 
domínio, cujas fronteiras cambiantes não podem ser esta
belecidas de antemão por critérios substantivos – ainda que 
sujeitos ao desacordo razoável –, a sociedade deve ser livre 
para escolher as políticas que lhe convenham, decidir acerca 

4 No original: “no principles should be inviolable beyond those integral or essential to the 
democratic process”.
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do equilíbrio entre liberdade e controle e sobre as melho
res formas de solucionar os conflitos que inevitavelmente 
irão emergir em uma sociedade marcada por uma diversi
dade de concepções distintas sobre os valores fundamentais. 
Admitir que o processo democrático não predetermina seus 
resultados e que, em muitos casos, são tomadas decisões que 
não satisfazem um critério de justiça, não deve nos levar 
imediatamente a estabelecer restrições à autolegislação. 
Decisões coletivas que geram resultados injustos ou que res
tringem direitos e liberdades externos ao núcleo da demo
cracia, desde que tenham sido aferidas em procedimentos 
democráticos, são plenamente legítimas e não podem ser 
proscritas em nome de critérios de avaliação independentes.

Pela firme adesão à vontade popular tal como gerada 
pelas regras do jogo político, o procedimento é conside
rado, em si, um bem valioso, que merece proteção acima 
daquela conferida a valores que podem ser objeto de desa
cordo razoável entre os membros da associação política. 
É o que nos diz Dahl no trecho abaixo.

Se pessoas adultas devem participar das decisões coletivas 
no intuito de proteger seus interesses pessoais, incluindo 
os seus interesses como membros de uma comunidade, 
para desenvolver as suas capacidades humanas e para agir como 
seres autodeterminantes e moralmente responsáveis, então, 
o processo democrático é necessário para tais fins. Visto sob essa 
luz, o processo democrático não é apenas essencial para um dos 
bens políticos mais importantes – o direito de governarem a si 
mesmos – como é também um pacote rico de bens substantivos. 
(Dahl, 1989, pp. 174175, tradução livre)5

5 No original: If adult persons must participate in collective decisions in order to protect 
their personal interests, including their interests as members of a community, to develop 
their human capacities, and to act as self-determining, morally responsible beings, then the 
democratic process is necessary to these ends as well. Seen in this light, the democratic process 
is not only essential to one of the most important of all political goods – the right of people to 
govern themselves – but is itself a rich bundle of substantive goods.
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De acordo com essa versão do argumento procedimen
talista, portanto, a autoridade para tomar decisões vinculan
tes se conecta com a questão da justiça na medida em que 
os cidadãos lançam mão de seu poder político para criar 
normas para si mesmos. Isto é, a ação política direcionada 
a promover a justiça na sociedade (ou reduzir as injustiças 
de todos os gêneros) depende de os cidadãos estarem con
vencidos de que essa é a coisa certa a fazer (Vita, 2007).6 
É preciso, dessa maneira, observar com cautela redobrada 
argumentos que nos sugiram a conveniência de se res
tringir os procedimentos democráticos ou seus resultados 
em busca de um ideal de bem comum que não emerja da 
própria sociedade mediante processos políticos que asse
gurem a todos os direitos de participação política. O reco
nhecimento da autonomia moral dos cidadãos, conforme 
nos diz Dahl (1989), requer que seja ampliada até o limite 
a área em que os indivíduos realizam a autodeterminação. 
Mesmo em situações, sobremaneira comuns, em que nos 
deparamos com conflitos irreconciliáveis de valores e esco
lhas últimas, o julgamento acerca dos trade-offs depende de 
acesso privilegiado a particularidades ou singularidades que 
só podem ser identificadas pelo indivíduo sobre quem recai
rão as suas consequências. Apenas os procedimentos demo
cráticos stricto sensu são capazes de maximizar as oportuni
dades de que os indivíduos devem desfrutar de tomar essas 
decisões por si mesmos – o núcleo da legitimidade política 
encontrase, assim, na prerrogativa conferida aos cidadãos 
(ou ao órgão representativo eleito e controlado por eles) de 
definir as normas que vão regular a sua conduta. Na medida 
em que a barganha de interesses parciais não restringe as 

6 Uma variação desse argumento surge na literatura que distingue “democracia 
política” de “sociedade democrática”. De acordo com essa compreensão, a legitimi
dade política seria garantida pelos procedimentos formais da competição política – 
entre outros, a depender da versão da teoria democrática –, ao passo que uma 
sociedade democrática seria um ideal mais abrangente, que envolve uma noção 
de justiça substantiva. Ver, por exemplo, Vita, 2007.
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liberdades integrais ao procedimento político, não há défi
cits democráticos significativos ou que nos devam levar 
a optar por estabelecer amarras constitucionais à soberania 
popular (Dahl, 1989).

Seria equivocado, portanto, descartar a soberania popu
lar apenas porque, em algumas circunstâncias, ela não nos 
leva aos melhores resultados do ponto de vista de uma con
cepção substantiva de justiça. Embora certas formas de regu
lação das liberdades dos modernos possam ser consideradas 
injustas, elas não seriam, necessariamente, ilegítimas. Seria ile
gítimo, isto sim, estabelecer limites à autolegislação com base 
no argumento da Odisseia, de Ulisses (Elster, 2009). Ou seja, 
deveríamos considerar inadequado restringir os resultados 
aferidos pelos mecanismos tradicionais do autogoverno cole
tivo devido a uma descrença nas capacidades morais dos cida
dãos que participaram das decisões de resistir ao canto das 
sereias. Nesse aspecto, a decisão tomada pelos cidadãos suíços 
em 2009,7 por meio de um plebiscito, de proibir a construção 
de novos minaretes não poderia ser considerada ilegítima, 
pois o que torna uma decisão política e moralmente justi
ficável é o procedimento mediante o qual foi construída e, 
no exemplo em questão, ele obedeceu estritamente aos ritos 
legais da fórmula democrática – especialmente se considera
mos ter sido uma decisão tomada diretamente pelos cidadãos 
por meio de consulta direta à população.

Essa posição se baseia em ao menos duas premissas teó
ricopolíticas de enorme potencial heurístico, quais sejam: 
(1) todos os membros possuem uma qualificação mínima 
para participar das decisões coletivas; e (2) nenhum parti
cipante é tão bem qualificado/informado a ponto de lhe 

7 Em plebiscito realizado no dia 29 de novembro de 2009, a maioria (57,5%) dos 
eleitores suíços que foram às urnas (o voto não é obrigatório no país) endossaram 
a iniciativa popular “Contra a construção de minaretes”, proposta pelo SVP 
(Partido Popular Suíço), legenda de orientação conservadora. Além de ter contado 
com a maioria dos votos, a proposta ainda cumpriu a necessidade de ser respaldada 
pela maioria em 22 dos 26 cantões.
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confiarmos decisões que recaem sobre todos nós. Ser moral
mente autônomo, nesse sentido, é autogovernarse no domí
nio das escolhas moralmente relevantes. Qualquer limite às 
oportunidades de se viver sob leis que nós mesmos escolhe
mos restringe, por extensão, o alcance da autonomia moral.8 
De acordo com essa visão, portanto, a “última palavra” em 
um arranjo democrático deve recair sobre uma instituição 
responsiva aos titulares do autogoverno. Nesse argumento, 
a comunidade respeita a independência moral de seus 
membros à medida que permite a eles reconciliarem o seu 
pertencimento à associação com um componente de autor
respeito, entendido como a igual liberdade de escolher e 
seguir as suas convicções éticas, além de defendêlas publi
camente. Embora a restrição de liberdades adjacentes aos 
mecanismos políticos consagrados na institucionalidade 
tradicional das democracias liberais possa ser considerada 
injusta, imoral, inadequada, ela não deveria ser, por isso, 
revista por mecanismos que se contraponham ao autogo
verno (Dahl, 1989).

Na perspectiva pluralista apresentada, um arranjo insti
tucional legítimo é aquele que confere igual consideração 
aos interesses de todos. O argumento procedimentalista 
recebe uma leitura particular em Waldron (1999). Segundo 
o autor, a democracia não é incompatível com a existência 
de direitos individuais. Haveria mesmo uma relação natural 
entre democracia e direitos, pois o reconhecimento de um 

8 É interessante notar que essa linha de argumentação rompe com as teorias 
democráticas que marcaram o início do século XX. O “elitismo democrático”, 
como ficou popularmente conhecida essa vertente teórica, buscando uma solução 
para a estabilidade política em um contexto marcado pela ampliação do mercado 
político, sustentava, “realisticamente”, a necessidade de se reconfigurar a ideia de 
democracia: ao invés de um método de decisões políticas por meio do qual os cida
dãos governam a si mesmos, Schumpeter (1961, p. 328) afirma que a democracia 
consiste em um “sistema institucional, para a tomada de decisões política, no qual 
o indivíduo adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos 
do eleitor”. A vertente pluralista retoma a ideia de autogoverno a partir de uma 
visão normativa da autonomia moral, o que o “elitismo democrático” considera 
incongruente com as capacidades e interesses dos indivíduos.
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indivíduo como portador de direitos expressa o respeito da 
sociedade por suas capacidades morais, em especial pela sua 
capacidade de formar um senso de justiça e se adequar às 
decisões coletivas, mesmo que em desacordo com a sua pró
pria concepção política de justiça. Essa crença na competên
cia das pessoas para participar das decisões coletivas a partir 
de critérios razoáveis é a mesma convicção na qual se assenta 
a atribuição igual de direitos (Waldron, 1999).

O autor reconhece, no entanto, a existência de uma via 
de mão dupla entre o procedimento político majoritário e 
a garantia dos direitos individuais. Uma concepção adequada 
da democracia é incongruente com uma visão dos cidadãos 
como indivíduos meramente egoístas e irresponsáveis, assim 
como não admite a indiferença pela sorte dos direitos indivi
duais em um sistema majoritário de decisão coletiva. Muitos 
direitos, incluindo aqueles não relacionados diretamente ao 
processo democrático, são baseados no respeito à agência moral 
individual, que é inerente à democracia (Waldron, 1999).

Poderíamos pensar, assim, em dois tipos de direitos, 
a saber: (1) direitos constitutivos dos procedimentos demo
cráticos; e (2) direitos que, embora não sejam formalmente 
constitutivos desses procedimentos, são condição necessá
ria à sua realização. Embora não haja consenso acerca do 
procedimento ideal – ou mesmo se a democracia seria tão 
somente um procedimento ideal –, a literatura tende a con
cordar que a democracia exige que, nas decisões vinculan
tes, seja oferecido a todos direitos iguais de participação. 
No caso de (2), considerase que a relação entre a demo
cracia e a regra da maioria só faz sentido, do ponto de vista 
moral, dadas certas condições, dentre as quais, a mais óbvia 
é a garantia dos direitos “liberais” à liberdade de expres
são e de associação, necessários ao estabelecimento de um 
contexto comunicativo para a tomada de decisões políticas 
formais. Outras liberdades menos claramente procedimen
tais podem estar associadas ao pertencimento dos cidadãos, 
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na qualidade de membros livres e iguais, à comunidade polí
tica (Waldron, 1999).9

Portanto, Waldron (1999) considera que o exercício 
legítimo dos direitos que recaem em (1) pressupõe a exis
tência de alguns direitos que pertencem à rubrica (2), isto é, 
o segundo conjunto de direitos é condição necessária à reali
zação a contento dos primeiros. A questão da legitimidade tor
nase central à medida que os direitos de participação não são 
inócuos e, assim, não podem ser apenas uma questão de liber
dade individual. O exercício dessas liberdades é capaz de alte
rar o próprio status legal dos demais membros da sociedade, 
por vezes em sua desvantagem, em certos casos contra a sua 
vontade. Destarte, “ter esse impacto sobre o outro é permissível 
apenas sob certas condições, e tais condições podem ser repre
sentadas como direitos assegurados a qualquer um que possa 
estar sujeito a este impacto” (Waldron, 1999, p. 284).10

Essa perspectiva implica algo como o que Estlund (2000) 
chamou de “procedimentalismo equitativo”, que apresenta 
basicamente duas asserções sobre a ideia de legitimidade 
política, uma positiva, outra negativa. A primeira delas 
sugere que a autoridade política deriva a sua legitimidade 
de um procedimento equitativo para todos os indivíduos e 
pontos de vista de uma sociedade. A segunda, por sua vez,  
sustenta que nenhuma concepção sobre os ideais de demo
cracia, justiça ou legitimidade está além do desacordo 

9 Argumento semelhante pode ser encontrado no debate sobre a liberdade 
de expressão entre “coletivistas”, como Alexander Meiklejohn, e “liberais”, 
como Robert Post. Não terei tempo para entrar nesse debate no momento, mas 
acredito ser válido o registro de tal semelhança. O debate sobre a melhor interpre
tação do princípio da liberdade de expressão, de forma análoga à discussão entre 
procedimentalistas e substantivistas, opõe, de um lado, aqueles que sustentam 
a importância de uma proteção estrita à liberdade de expressão, desde que o que 
se expressa represente uma contribuição para o debate político, ao passo que, 
de outro lado, situase a posição segundo a qual não se deveria fazer tal distinção 
no que tange à garantia dos direitos expressivos, ver Meiklejohn, 1948 e Post, 1995.
10 No original: “having this impact on other is permissible only under certain conditions, 
and those conditions may be represented as rights held by anyone who is liable to be subject 
to such impact”.
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razoável. Tomadas separadamente, as duas posições pare
cem plausíveis e condizem com um ideal forte de igual
dade política. Em conjunto, todavia, elas soam incoerentes 
pois expressam uma espécie de “anarquismo filosófico” ou, 
simplesmente, a afirmação de que nenhuma reivindicação 
à autoridade pode reivindicar legitimidade. Se o desacordo 
razoável se encontra em um nível tão profundo quanto 
parece sugerir esse argumento, sendo as próprias regras do 
jogo democrático passíveis de dissenso razoável, tornase 
impossível determinar em que medida o próprio procedi
mento seria passível de aspirar legitimidade (Estlund, 2000).

Uma alternativa, sugerida por Estlund, seria simples
mente sustentar que a equidade do procedimento está 
além dos limites do desacordo razoável, de modo a salvar 
o “procedimento equitativo” como fonte geradora de auto
ridade legítima. Um exemplo de um procedimento como 
esse seria a regra da maioria, que oferece ao voto de cada 
um o mesmo peso. Contudo, para além dos problemas prá
ticos enfrentados na materialização desse ideal em socieda
des complexas, essa seria apenas uma entre outras formas 
de procedimento equitativo. Arranjos aleatórios, como 
o sorteio – rejeitado por Waldron, vale dizer –, também 
podem ser considerados equitativos por esse mesmo crité
rio. A única conclusão plausível seria, assim, a de que o pro
cedimentalismo equitativo não seria capaz de produzir, por 
si mesmo, leis legítimas (Estlund, 2000, p. 119120).

O procedimento “legítimo”, obtido mediante um processo 
justo de agregação de interesses, poderá promover decisões 
que nós, democratas genuínos, consideraríamos repugnantes. 
Não seria necessário pensar em temas que suscitam forte 
desacordo moral, o caso mais típico sendo a discussão sobre 
o aborto legal. Em determinadas circunstâncias, como em con
textos de grave crise econômica ou de legitimidade, a socie
dade pode ser levada a tomar decisões de restringir direitos 
de minorias étnicas ou de imigrantes – como, aliás, tem sido 
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o caso nas democracias iliberais11 que vem se constituindo 
desde o início dos anos 2010 – por meio seja de representantes 
eleitos, seja por consultas públicas feitas diretamente à popu
lação. Deveríamos, apesar disso, considerálas legítimas e rea
firmar o dever de obediência sob o argumento de que foram 
geradas democraticamente ou, como Waldron aposta, por 
serem erros cometidos por nós mesmos, os titulares do auto
governo? Formas profundas de injustiça, sobretudo quando 
são o resultado frequente de determinados arranjos políticos, 
acabam por solapar a própria validade procedimental de um 
sistema institucional, com consequências nefastas até mesmo 
para a sua estabilidade (Martí, 2006, p. 157).

Pareceme que a objeção apresentada por Estlund 
expõe uma lacuna considerável no que estou chamando 
aqui de procedimentalismo. Dada a impossibilidade de sus
tentar a autoridade política na equidade do procedimento, 
seria necessário reelaborar a questão da relação entre proce
dimento e substância na promoção da legitimidade política. 
A aposta de Estlund seria considerar o caráter epistêmico de 
determinados procedimentos políticos, de forma a estabele
cer uma relação de mútua pressuposição entre o conteúdo e 
a forma da legislação, inferindo a capacidade desses processos 
de produzir resultados legítimos. A pergunta, nesse aspecto, 
remete a uma questão de antiga cepa filosófica: como aumen
tar a possibilidade de que os procedimentos democráticos, 
marcados inevitavelmente pela incerteza e o pluralismo, 
produzam resultados justos? Está implícita nessa pergunta, 
porém, que questões de correção substantiva são importan
tes para a legitimidade política. Apenas se admitimos haver 
certo padrão de adequação substantiva das decisões políticas, 
podemos pensar em arranjos institucionais que nos aproxi
mem de decisões que estejam de acordo com esse padrão. 
Nesse aspecto, os próprios procedimentos poderão ser 

11 Para uma discussão sobre as democracias iliberais, ver Mounk (2019).
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valorizados, segundo o grau em que nos aproximam de uma 
concepção política de justiça (Martí, 2006, p. 156).

Waldron poderia objetar que o fato de haver um desa
cordo razoável entre concepções de justiça tornaria logica
mente impraticável estimar, nesses termos, a capacidade de 
um procedimento qualquer de gerar resultados que não 
sejam razoavelmente rejeitáveis. Todavia, se assumimos um 
princípio liberal de legitimidade política, saída aventada 
por Estlund, não podemos, ao mesmo tempo, afirmar que 
o desacordo razoável alcança toda e qualquer base de legi
timidade da autoridade política. O princípio liberal repre
senta um lance claramente mais alto nos requisitos necessá
rios ao acordo razoável, que talvez nos encaminhe para uma 
proposta que não esteja ao alcance do procedimentalismo 
puro (Estlund, 2000, p. 122123).

Uma “posição mista” em relação à legitimidade (Martí, 
2006) reconhece a validade de concepções substantivas de 
justiça como parte importante do critério de legitimidade 
política, o que pressupõe admitir um conjunto de critérios 
substantivos que precede e é independente do procedimento 
para a tomada de decisões. Estão descartadas, nesse aspecto, 
as posições metaéticas mais radicais que defendem qualquer 
espécie de ceticismo moral. O recurso a critérios substantivos 
não implica, como sugere Waldron, a adesão a uma forma de 
objetivismo em sentido forte: “nada nos obriga a aceitar que 
a dita existência deva ser real” (Martí, 2006, p. 163). A indepen
dência dos critérios substantivos se apresenta como uma auto
nomia em relação aos “procedimentos reais concretos de toma
das de decisões e das preferências e crenças reais dos cidadãos” 
(Martí, p. 164). Os valores substantivos podem ser constituídos 
intersubjetivamente, sendo a sua validade fundada, em última 
instância, nas atitudes e na vontade dos cidadãos.12

12 Os valores intersubjetivos se distinguem, ainda, dos valores meramente sub
jetivos absolutamente dependentes das atitudes e da vontade dos indivíduos, 
ver Martí, 2006, p. 163.
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A versão substantivista
A segunda posição teórica a ser considerada aqui faz 

uma aposta no sentido contrário. Isto é, para a perspectiva 
substantivista, o principal critério para avaliar a legitimidade 
de uma decisão não seria o procedimento por meio do qual 
a decisão foi tomada, mas se o seu conteúdo não vai de 
encontro aos valores fundamentais de uma sociedade justa. 
O “substantivismo”13 sustenta que a moralidade da demo
cracia pressupõe a proteção a certos direitos e liberdades 
que não se restringem às regras da competição política. 
Ainda que pessoas razoáveis discordem a respeito das con
dições necessárias e suficientes à democracia, mesmo que, 
na comunidade política, não haja – e seja mesmo difícil 
alcançar – um consenso acerca dos direitos que formam 
o núcleo da moralidade política, é possível estabelecer cri
térios a partir dos quais julgar as decisões políticas que pos
sam ser objeto de acordo entre pessoas que professam dife
rentes concepções abrangentes do bem (Rawls, 2008; 2011). 
Se admitimos a plausibilidade de definir tais critérios, 
tornase importante estabelecer mecanismos institucionais 
que sejam capazes de assegurar a proteção aos direitos e 
liberdades considerados fundamentais, direitos que ultra
passam o rol de características associadas estritamente aos 
procedimentos democráticos (Dworkin, 2010).

Aceitando essa premissa, se nos apresenta a necessi
dade de moldar procedimentos e arranjos, eventualmente 
(ou provavelmente) contramajoritários, que incidam mais 
diretamente sobre a substância das decisões coletivas, 
de modo a evitar decisões que, embora formalmente res
peitem os elementos formais de uma ordem política demo
crática, resultem na violação de certos aspectos mais subs
tantivos de uma concepção de justiça – digamos, algumas 

13 Desnecessário ressaltar que, assim como na perspectiva procedimentalista, 
tampouco pretendo afirmar que haja um consenso absoluto sobre as características 
do arranjo político defendido pela vertente ora em exame.
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liberdades fundamentais que não compõem o rol de liber
dades integrais ao que a posição analisada na seção anterior 
atribui à democracia. Uma forma de conceber esse ideal é 
formatar uma distinção analítica entre democracia e justiça, 
atribuindo prioridade. Vejamos o que nos diz Van Parijs na 
passagem a seguir:

Se não podemos supor uma harmonia preestabelecida 
entre a justiça e a democracia – se, ao contrário, há razões 
profundas para esperar conflitos agudos entre elas –, 
então temos que perguntar qual delas é preferível sacrificar. 
A minha resposta a essa questão é clara. Vamos aderir à 
justiça e sacrificar a democracia. Pois esta última não é um 
ideal importante por si mesmo. Ela constitui somente um 
instrumento institucional, do qual é legítimo se afastar se 
a busca do ideal assim o exigir (Van Parijs, 1995, p. 118)14

Poderseia argumentar que as condições da democracia 
constituem, em si, uma condição necessária à implementa
ção de certos critérios de justiça, como quando Rawls (2008) 
inclui o valor equitativo das liberdades políticas em seu pri
meiro princípio de justiça. A questão central, nesse sentido, 
seria estabelecer quais instrumentos de decisão coletiva 
satisfariam melhor essas condições, de modo a possibilitar 
a implementação dos princípios, tal como determinado 
pelos critérios estabelecidos por uma concepção de justiça. 
Segundo Van Parijs (1995, p. 119120), “a engenharia demo
crática pode ser vista como a busca de melhores trade-offs 
entre a independência e a submissão dos eleitos à sua base 
eleitoral; ou entre a regra da maioria e as limitações consti
tucionais; ou ainda entre a estabilidade política e a expres
são da opinião da maioria”. Ao buscar a melhor forma de 

14 Percebase que, nesse caso, a discussão se afasta da legitimidade para se dirigir 
a um ideal, por certo mais exigente, de justiça.



Democracia, legitimidade e justiça

Lua Nova, São Paulo, 115: 225-270, 2022

242

organização institucional, no entanto, o norte deve ser um 
ideal de justiça, ao qual a democracia serve tão somente 
como um instrumento importante.

Ao contrário do que sugere Van Parijs, não parece evi
dente que, ao nos perguntarmos sobre a melhor forma de 
realizar a justiça, seja necessário considerar a democracia um 
mero instrumento ou mesmo renunciar ao autogoverno se 
for esse o único caminho para a constituição de uma socie
dade justa – entre outras razões, pelo fato de os critérios de 
justiça serem objeto de desacordo razoável entre posições 
comprometidas com um ideal de democracia. Os arranjos 
democráticos de que dispomos não consistem em mais do 
que um esforço capaz de realizar uma forma de “justiça pro
cedimental imperfeita” (Rawls, 2008). A pergunta que fica 
é como proceder para aperfeiçoarmos esses mecanismos – 
sem, é claro, abrir mão daqueles que consideramos mais 
importantes – no intuito de nos aproximarmos, tanto quanto 
possível, da constituição de uma sociedade mais justa ou 
menos desigual, sem fazer exigências excessivas em relação 
à virtude dos cidadãos.15

Em uma interpretação algo diversa sobre essa questão, 
argumentase que a melhor estratégia para evitar que os 
direitos fundamentais sejam violados por meio de procedi
mentos majoritários seria a sua proteção por meio de instru
mentos de controle de constitucionalidade (Vita, 2007).16 
De acordo com essa posição, não se pode relegar a pro
teção de certos direitos ao sabor de maiorias cambiantes 
sob o risco de se constituir uma estrutura básica que não 

15 Vita (2007) encara tal desafio contrapondo propostas mais participativas a ver
sões competitivas da democracia.
16 Segundo Vita (2007), quando se trata de “elementos constitucionais essenciais” 
e “questões de justiça básica”, deveríamos optar pelo estabelecimento de princípios 
constitucionais ou cartas de direitos, que retirem da legislação ordinária a prerro
gativa de restringir liberdades consideradas fundamentais. Para as demais decisões, 
como sobre os instrumentos de tributação e outras formas de política econômica, 
restam os mecanismos de representação tradicional.
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respeita o princípio de igual consideração e respeito por 
todos, condição necessária para um regime democrático. 
Tais direitos podem ser considerados como parte cons
tituinte de uma concepção mais robusta de democracia. 
Nesse aspecto, a norma de igual consideração e respeito pre
cede normativamente as ideias de representação de interes
ses e do consenso popular, pois está inscrita na moralidade 
do próprio regime democrático (Dworkin, 2010).

Contra uma visão que olha com desconfiança para as 
decisões judiciais que removem certas questões dos fóruns 
sob influência direta da sociedade civil, argumentase que 
as cortes constitucionais melhoram a qualidade do debate 
público e a própria representação política. Quando um 
tema é considerado por essas instâncias, a argumentação 
perpassa questões de moralidade política que dificilmente 
emergiriam nos debates parlamentares que estão mais envol
vidos em questões de eficiência, no retorno político de cer
tas decisões e na articulação de interesses do que em ques
tões de princípio. Ademais, a notoriedade que assumem na 
opinião pública a partir de então eleva tais debates a um 
patamar de destaque na comunicação pública, tornandoos 
temas de intensa discussão nas diversas arenas da comunica
ção mediada, nas universidades e nos diálogos interpessoais, 
como sói acontecer nos regimes políticos democráticos nos 
quais o exercício do poder encontrase sob escrutínio cons
tante da esfera pública. Quando as decisões são submetidas 
às cortes constitucionais, o debate público tornase mais con
gruente com a ideia de razão pública. É importante perce
ber que essa posição não estipula, com isso, que as decisões 
judiciais sejam legítimas per se, mas, antes, que as caracterís
ticas do processo decisório nas cortes aumentam a probabili
dade de que as decisões tomadas nesse fórum se aproximem 
de um critério substantivo de justiça definido independente
mente do processo em si. É por entender que a democracia 
não pode prescindir de uma pretensão epistêmica que se 
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defende a importância de instituições que ampliem a pro
babilidade de decisões corretas. As escolhas institucionais 
recorrem, assim, a uma espécie de “juízo probabilístico”, 
ou seja, deverão ser acolhidas na estrutura constitucional 
aqueles arranjos que mais nos aproximem da probabilidade 
de decisões que estejam de acordo com os princípios de jus
tiça17 (Dworkin, 2010; Rawls, 2008; 2011).

Em qualquer sociedade é necessário reconhecer a possi
bilidade perene de que a distribuição desigual de recursos – 
econômicos, sociais, cognitivos e outros – acabe se transfor
mando em desigualdade política. Ademais, não podemos 
deixar de lado a vicissitude, para a qual nos alertam auto
res de Tocqueville à Mill, de que maiorias morais venham 
a fazer valer a força do maior número em questões que 
dizem respeito aos valores e opiniões que cultivamos e que 
participam da constituição das normas que regulam a nossa 
conduta. A dinâmica que organiza as sociedades pluralistas 
torna as dimensões socioeconômica, política e moral conti
nuamente intercambiáveis, permitindo que o autointeresse 
ou a força moralizante da opinião pública se afirmem por 
meio da barganha entre grupos de interesses e partidos polí
ticos ou mesmo nos fóruns da cultura pública de fundo e 
da cultura política nãopública (Rawls, 2011). Há situações 
em que não se trata sequer da apropriação do poder polí
tico mediante o uso de recursos econômicos, o que seria 
condenável, mesmo na visão mais procedimental da demo
cracia. Sem esse escrutínio contramajoritário, a democra
cia poderia dar sustentação a decisões baseadas na força da 
maioria ou na organização de minorias politicamente ativas 
com preferências intensas. E, como nos alerta Vita (2007), 

17 Não seria, portanto, uma simples subordinação do procedimento à substância. 
Mais importante do que a instituição a quem se confere a prerrogativa de decidir, 
é que tenhamos uma decisão que se aproxime tanto quanto for possível de um 
ideal estabelecido por princípios de justiça. As cortes, segundo Rawls (2011a), 
podem se valer do ideal da “razão pública” a fim de impedir que consensos popu
lares transitórios desfigurem a estrutura constitucional.
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isso poderá ocorrer mesmo nas instâncias que permitem 
uma participação mais efetiva da sociedade civil organizada, 
também afeita às formas de desigualdade que se reprodu
zem no sistema legislativo tradicional.

Compreendendo a capacidade que os procedimentos 
corretos têm de levar a decisões que violem, por exemplo, 
o direito à livre expressão da religiosidade (como no caso 
suíço mencionado anteriormente, mas poderíamos pensar 
também no veto ao uso do véu na França), tornase neces
sário, segundo Dworkin, construir diques contramajoritá
rios que impeçam que o populismo moral, inevitavelmente 
presente no debate político, venha a restringir liberdades 
ou direitos fundamentais. Impor tais restrições seria uma 
forma de proteger liberdades e direitos importantes à 
construção de uma sociedade plenamente democrática 
(Dworkin, 2010). Nesse aspecto, seria plenamente justificável,  
do ponto de vista político e moral – seria plenamente legí
timo, portanto –, interpor barreiras à vontade da maioria 
no intuito de proteger valores considerados fundamentais, 
conferindo às cortes de controle de constitucionalidade 
a última palavra quando se trata de temas relativos aos já 
mencionados elementos constitucionais essenciais e às ques
tões de justiça básica (Dworkin, 2010; Vita, 2007).

Como na versão procedimental sustentada no ideal 
de autonomia moral, haveria razões fortes para endossar 
o argumento aqui exposto. Democratas convictos, de diver
sas matrizes ideológicas, reconhecem a inevitabilidade do 
conflito entre os reclamos do autogoverno e as exigências 
da liberdade, da tolerância e da justiça. O que talvez não 
apareça como absolutamente evidente é a plausibilidade 
da virada estabelecida pelos autores da visão substantivista. 
Reconhecer, por um lado, a necessidade de certos direitos 
como condição de possibilidade de um sistema democrático 
e a fragilidade do apelo às decisões majoritárias em questões 
sobre as quais não existe acordo na sociedade, não implica, 
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por outro, que a escolha por procedimentos contramajoritá
rios ou orientados para o conteúdo das decisões não padeça 
de fragilidades correlatas, com implicações diretas sobre 
o fundamento das decisões coletivas. Se desconfiamos da 
capacidade dos cidadãos e de seus representantes eleitos de 
tomarem decisões sobre liberdades fundamentais, por que 
haveríamos de confiar essas mesmas decisões àquelas que 
são, em geral, as instituições mais aristocráticas e herméticas 
do sistema institucional? Não corremos o risco, ao adotar tal 
estratégia, de conferirmos espaço demasiado para que cortes 
(idealmente) independentes do escrutínio público possam 
paulatinamente ampliar seu raio de influência relativamente 
às instituições de representação da cidadania, fundamentais 
à legitimidade democrática? (Machado, 2015).

É preciso questionar as implicações de um sistema no 
qual as condições da democracia, seja o sistema de direi
tos que assegura as autonomias pública e privada, sejam 
os procedimentos políticos por meio dos quais se conduz 
o autogoverno, são definidas em arranjos institucionais cujos 
titulares estão fora do alcance do poder soberano do povo. 
Quando um grupo de atores, autodenominados imparciais 
e neutros frente ao jogo político, decide denegar uma legis
lação construída mediante um procedimento democrático, 
estamos sempre em um limiar tênue e impreciso do sentido 
do autogoverno – a despeito dos méritos da decisão, que são, 
eles mesmos, objetos de desacordo razoável em uma socie
dade pluralista. A lógica do poder democrático, em sua ori
gem plebeísta (Araújo, 2004), sugere que sejam atribuídos 
aos titulares do autogoverno os direitos de participação, 
seja em questões de princípio, seja em temas envolvendo os 
arranjos políticos e constitucionais. Há algo de democratica
mente incompleto em um sistema político que confere a um 
grupo de atores, sejam juízes ou não, imunes ao controle 
político dos cidadãos, a autoridade de rejeitar leis que são as 
respostas do corpo político a questões sujeitas à contestação 
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em bases razoáveis. Essa estratégia, além disso, pode dar ori
gem a decisões incapazes de reivindicar o consentimento 
informado dos cidadãos, que percebem serem o resultado 
de um processo do qual foram excluídos (Waldron, 1999).

De um lado temos, portanto, uma compreensão da 
democracia como “um cenário buliçoso no qual homens e 
mulheres ousados discutem apaixonada e veementemente 
sobre que direitos nós temos, sobre o que exige a justiça 
e sobre o que corresponde ao bem comum” (Waldron, 
1999, p. 305).18 Levar os direitos a sério, como pretende 
Dworkin, exige uma determinada postura frente ao desa
cordo; postura que se desdobra no comportamento dos 
membros da comunidade política perante o choque ine
vitável entre diferentes filosofias de vida e interesses. 
Para Waldron (1999), as liberdades de consciência e 
expressão, bem como outros direitos associados à democra
cia e à justiça, são mais respeitadas quando prevalece um 
espírito de liberdade entre os cidadãos e os legisladores 
do que quando são impostos por declarações formais ou 
qualquer outro arranjo institucional destinado a proteger 
os cidadãos deles mesmos.19

De outro, temos uma posição que, ou bem distingue 
democracia e justiça, conferindo prioridade à justiça, 

18 No original: “noisy scenario in which men and women of high spirit argue passionately 
and vociferously about what rights we have, what justice requires, what the common good 
amounts to”.
19 Empiricamente, Waldron compara o debate público em países que não adotam 
as cortes constitucionais com aquele que se dá nos Estados Unidos. Segundo ele, 
em diversas ocasiões, não parece haver melhor qualidade na discussão pública 
estadunidense em relação, por exemplo, à Nova Zelândia e à Inglaterra, países 
que não possuem um sistema de controle de constitucionalidade nos mesmos ter
mos. Além disso, ainda que se pudesse comprovar o efeito esperado por Dworkin, 
não parece haver uma razão de fundo para sustentar que o debate promovido por 
juízes isolados do quadro político possa substituir ou guiar as práticas discursivas 
dos que deverão tomar decisões vinculantes nas sociedades democráticas: “podese 
esperar, decerto, que o exercício do poder por algumas celebridades togadas 
fascine uma população articulada. Mas isso dificilmente corresponde à essência da 
cidadania ativa” (Waldron, 1999, p. 291).
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ou bem pretende proteger valores substantivos relacionados 
a uma compreensão sobre a moralidade da democracia ou 
a critérios independentes de correção – estendendo a prote
ção contramajoritária a direitos e liberdades “liberais”, que, 
embora não se localizem no núcleo da política democrática, 
assegurariam as condições necessárias à sua realização. 
Seja como for, para a versão substantivista, a prerrogativa do 
consenso popular construído pelos procedimentos demo
cráticos tradicionais pode – e deve – ser restrita no intuito 
de salvaguardar certos direitos e liberdades, estabelecidos 
por critérios de justiça, contra a possibilidade de que maio
rias eventuais ou minorias dotadas de recursos distribuídos 
desigualmente venham a restringir direitos fundamentais 
de outros membros da comunidade política. Sugerese que, 
em um arranjo que confere às cortes constitucionais a última 
palavra, protegese, de forma mais apropriada, as condições 
procedimentais e substantivas do autogoverno.

Procedimento e substância da legitimidade
O debate apresentado até aqui procurou evidenciar 

a dificuldade para sustentar a validade de normas e polí
ticas em valores puramente procedimentais ou puramente 
substantivos. Resta claro, a partir dos argumentos expos
tos acima, que não há um consenso na teoria democrá
tica acerca dos ideais que asseguram a justificabilidade das 
decisões coletivas. Por um lado, considerando o fato do 
pluralismo, há boas razões para questionar a plausibilidade 
de encontrarmos uma base compartilhada de valores a par
tir dos quais tais decisões possam ser justificáveis para todos 
os cidadãos. Por outro, decisões tomadas pelo procedimento 
correto podem ser rejeitadas por violarem certos valores 
substantivos fundamentais à democracia ou mesmo certas 
liberdades não vinculadas diretamente à soberania popular. 
A questão a ser enfrentada nesta seção é, portanto, a de com
preender em que medida faz sentido separar reivindicações 
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procedimentais de reivindicações substantivas, e investigar 
a possibilidade de articular esses ideais e escapar da neces
sidade de conferir prioridade a um deles na constituição de 
uma estrutura institucional que produza decisões válidas de 
um ponto de vista políticomoral.

Na famosa formulação de Cohen (2007, p. 115), 
“[a] ideia fundamental da legitimidade democrática é a de 
que a autorização para exercer o poder estatal deve surgir 
das decisões coletivas dos membros da sociedade que são 
governados por tal poder”. Diferentemente das concepções 
minimalistas da democracia, na democracia deliberativa 
não basta, para justificar as decisões, que elas sejam o resul
tado de uma agregação justa de interesses. Como afirma 
Habermas (1998, p. 107, tradução livre), em uma socie
dade democrática, “apenas serão válidas aquelas normas de 
ação com as quais todas as pessoas possivelmente afetadas 
poderiam concordar como participantes em discursos racio
nais”. A democracia deliberativa impõe, então, um dever de 
se apresentar razões para as decisões coletivas que estejam 
sustentadas em valores que os membros de uma associação 
política não poderiam razoavelmente rejeitar (Gutmann e 
Thompson, 2004, p. 3). A pretensão dessa formulação seria 
solucionar o dilema exposto nas seções anteriores, que nos 
levaria à escolha de Sofia entre princípios procedimentais 
ou substantivos como critério último para avaliar a legitimi
dade das decisões políticas.

Em uma visão deliberativa da democracia, a legitimi
dade não pode prescindir dos direitos políticos formais 
nem tampouco das condições efetivas ao seu exercício por 
todos – o que pode implicar, eventualmente, a admissão de 
normas que se interponham à autolegislação coletiva, no 
intuito de oferecer a todos o que Warren denomina “auto
ridade da voz” (1996, p. 50)20 ou mesmo o que se conven

20   No original: authority of voice.
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cionou denominar “as liberdades dos modernos”,21 garantia 
que não seria diretamente política, mas remete à extensão 
do reconhecimento público de que todos são membros 
iguais do corpo político soberano (Cohen, 2007, p. 128).22 
Em uma ordem política democrática, agência, consenti
mento e autoridade estão sempre em uma relação de pro
ximidade, pois, sem os primeiros, o pressuposto moral da 
obediência não encontra fundamento lógico ou normativo.

Podemos perceber, portanto, que a justificação de um 
Estado constitucional democrático encontrase inevitavel
mente submetida a uma lógica circular entre a democracia e 
os requisitos institucionais da soberania popular, de um lado, 
e os direitos fundamentais, incluindo um sistema de normas 
que os proteja do consenso popular eventual, de outro:

o princípio da democracia só pode aparecer como o coração de 
um sistema de direitos. A gênese lógica desses direitos conforma 
um processo circular no qual o código legal, ou a forma 
legal, e o mecanismo para produzir leis legítimas – portanto, 
o princípio democrático – são constituídos cooriginariamente 
(Habermas, 1998, p. 122123, tradução livre)

Nesse aspecto, seriam cooriginárias as autonomias 
pública e privada, a autodeterminação política e os direi
tos individuais que protegem os cidadãos contra a autori
dade arbitrária da comunidade. O arranjo institucional e 
as decisões por ele propaladas serão consideradas legítimas 
quando reconhecidas pelos membros da associação política 
como o resultado de um acordo baseado em razões aceitá
veis (ou não rejeitáveis) e discursos em que os sujeitos estão 
incorporados. Como complemento lógico da identifica
ção dos cidadãos como autores das normas sob as quais se 

21 É claro que a expressão originalmente remete ao discurso proferido por 
Benjamin Constant, no Athenee Royal de Paris, em 1819.
22 Ou o “princípio da inclusão deliberativa” (Cohen, 2007, p. 128).
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encontram, devem serlhes assegurada uma proteção estrita 
da autonomia privada. O medium do direito seria, portanto, 
a um só tempo, um constrangimento ao alcance do autogo
verno e um instrumento necessário à sua plena realização. 
As normas legais são engendradas na prática da autolegisla
ção de cidadãos livres e iguais, mas operam também como 
limites fundamentais a fim de evitar que a democracia pro
duza os instrumentos de sua própria derrocada (Habermas, 
1998, p. 263264).

A legitimidade política, por esse ângulo, apresenta rei
vindicações que vão além do procedimentalismo que sub
jaz à ideia de democracia política, mas que não exigem, 
como fundamento da autoridade legítima, o respeito a uma 
concepção substantiva de justiça, que pode ser objeto de pro
fundo desacordo na sociedade. Nessa concepção, a lógica 
que subjaz à proteção das liberdades não diretamente asso
ciadas à autodeterminação pública, que recai sob o “prin
cípio da inclusão deliberativa”, não é nem estritamente 
política, nem, tampouco, antipolítica. A ideia é que restri
ções a essas liberdades comprometem a posição dos cida
dãos como membros iguais do povo soberano, pois impõem 
a negação da força de razões para as decisões coletivas que, 
à luz de concepções do bem razoáveis por eles endossadas, 
são convincentes. Uma sociedade cujos princípios constitu
cionais se orientam pela mútua pressuposição dos ideais de 
democracia e direitos encontrase aberta às diversas concep
ções razoáveis do bem e oferece oportunidades equitativas 
aos membros de todos os grupos e associações que eventual
mente se formarão em seu interior (Cohen, 1998; 2007).

A definição de democracia aqui apresentada toma como 
sua orientação fundamental a ideia de uma comunidade 
autoorganizada de cidadãos livres e iguais. Nessa visão, 
o fato fundamental da sociologia política é a relação hori
zontal, comunicativa, entre cidadãos que se reconhecem 
e agem enquanto tais; a democracia estabelece o arranjo 
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institucional que torna o exercício do poder sensível a essa 
relação. Tal concepção de democracia tem dois componen
tes: o primeiro associase à definição, em termos abstratos, 
de uma associação autoorganizada de cidadãos livres e 
iguais cujo exercício do poder coletivo é sensível ao processo 
comunicativo entre os titulares do autogoverno;23 o segundo 
é uma consideração sobre as condições de possibilidade de 
tal sociedade, ou seja, é uma pergunta a respeito da medida 
ou do grau em que o ideal normativo que se desenvolve 
a partir de determinadas suposições sociopolíticas pode se 
aplicar às sociedades contemporâneas dadas as motivações 
humanas plausíveis (Habermas, 1998).

Embora as concepções deliberativas aqui examinadas 
sejam estritamente procedimentais, elas o são de um modo 
diferente daquele assumido por concepções fundadas na 
competição política e na formação de equilíbrios contingen
tes a partir da defesa de interesses particulares. Seria incor
reto dizer que a legitimidade das decisões se refere em última 
instância ao próprio procedimento político baseado no prin
cípio majoritário. Tampouco poderíamos dizer que ela se 
sustenta em uma noção metafísica de justiça ou em uma con
cepção fundacionalista de “direitos naturais”. Assim sendo, 
o exercício do autogoverno, o processo de autodeterminação 
pública, vale dizer, está inevitavelmente ancorado nos direitos 
e liberdades comumente associados à proteção da autonomia 
privada. É nesse sentido que podemos afirmar a cooriginali
dade entre autonomia pública e privada e a mútua pressu
posição entre a proteção, eventualmente contramajoritária, 
das liberdades, de um lado, e o fundamento da autolegislação 
democrática dos cidadãos livres e iguais, de outro.

23 É preciso assumir, primeiramente, que tal concepção é dirigida a uma sociedade 
pluralista, que desfruta de uma cultura reflexiva que conscientemente aceita uma 
distinção entre o fato de que uma prática é socialmente aceita e a legitimidade 
dessa prática (entre facticidade e validade, vale dizer), cuja complexidade impede 
que a sua coordenação seja realizada tão somente por meio da comunicação, 
tomada como distinta das trocas de mercado e do poder administrativo.
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Emerge da formulação apresentada acima uma 
posição intermediária entre o procedimentalismo e 
o substantivismo puros. De acordo com essa formulação, 
uma decisão será legítima na medida em que seja o resul
tado de um procedimento reconhecido como válido e 
respeite, em algum sentido, certos valores substantivos 
(Cohen, 2007; Gutmann e Thompson, 2004; Habermas, 
1998). Todavia, afirmar que os valores procedimentais e 
substantivos são cooriginários (ou mesmo que, portanto, 
sejam ambos irrenunciáveis) não leva a que desapareçam 
por completo os dilemas advindos dos conflitos práticos 
entre eles. A tese da cooriginalidade evidencia que não se 
trata de uma situação em que tenhamos de escolher em 
definitivo entre um ideal e descartar por completo o outro. 
Contudo, admitindo que, em sociedades marcadas pelo 
pluralismo razoável, teremos de lidar concretamente com 
as tensões permanentes envolvendo reivindicações opostas, 
somos forçados a pensar em saídas teóricopolíticas capazes 
de evitar o “pluralismo ontológico” ou a conclusão de que 
não podemos encontrar nenhum critério válido de legiti
midade (Martí, 2006, p. 159). Nas palavras de Martí,

[o] paradoxo, concretamente, consiste em que dois 
conjuntos de valores que se implicam mutuamente podem 
entrar em conflito entre si. O resultado do paradoxo em 
termos práticos é que quando tentamos articular sistemas 
institucionais legítimos de tomada de decisões em algumas 
ocasiões nos vemos obrigados a priorizar um valor sobre 
o outro ou, em outras palavras, a sacrificar um deles 
(Martí, 2006, p. 154)

Não basta, portanto, afirmar teoricamente a relação 
entre esses valores sem apontar o modo por que a socie
dade se organiza institucionalmente no intuito de asse
gurar que o processo de autodeterminação pública não 
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ponha em risco os direitos e liberdades necessários à sua 
própria realização.24 Na próxima seção, pretendo argu
mentar que uma saída possível para o paradoxo enun
ciado acima deve se afastar das teorias da “última palavra” 
e reconsiderar o espaço em que se produz a legitimidade 
das decisões. Sem que tenhamos de rejeitar por completo 
a tese da cooriginalidade ou o fato de que as autonomias 
pública e privada se pressupõem mutuamente, pretendo 
sustentar que, de uma perspectiva do processo deliberativo 
ampliado no espaço e no tempo, as instituições que se vin
culam aos princípios procedimental e substantivo encon
tramse em constante interação entre si.

Gostaria de sugerir, na próxima seção, que a ideia 
normativa da sociedade como um sistema deliberativo, tal 
como vem sendo discutida pela quarta geração das teorias 
deliberativas (Elstub, Ercan e Mendonça, 2016), pressu
põe a existência de um processo aberto e contínuo em que 
a legitimidade das decisões políticas não depende exclu
sivamente de um fórum específico. Essa visão será arti
culada com as teorias do diálogo interinstitucional, que 
rechaçam as concepções da “última palavra”, ampliando 
o fundamento do diálogo para os fóruns políticos públicos 
e a cultura de fundo.

24 Dentre os recursos institucionais essenciais ao exercício do autogoverno estão 
tanto os direitos à liberdade de expressão e associação política quanto também 
o que Rawls (2011a) denominou as “bases sociais do autorrespeito”. O exercí
cio das liberdades políticas está associado de forma impositiva às bases sociais 
do autorrespeito, à medida que são entendidas como condições necessárias às 
capacidades morais de exercer um senso de justiça e de professar uma concep
ção abrangente da boa vida. O autorrespeito aparece como um bem fundamental 
por ser uma précondição para que as pessoas possam perseguir seus objetivos. 
Ele se ancora, em parte, no reconhecimento que o indivíduo tem de si mesmo 
como um membro igual que compartilha a responsabilidade de fazer julgamen
tos, com autoridade, sobre questões sociais e políticas. Quando os demais com
partilham com o indivíduo essa percepção, eles confirmam a ele o senso de seu 
valor igual. Isso ocorre quando os demais membros de uma sociedade reconhecem 
e protegem o direito do indivíduo de usar o seu senso de justiça em decisões sobre 
as questões que são postas à associação política.



Renato Francisquini   

Lua Nova, São Paulo, 115: 225-270, 2022

255

O argumento do diálogo interinstitucional
A apreensão sistêmica que vem ganhando espaço na teo

ria política contemporânea sugere que a sociedade demo
crática pode ser pensada em termos das funções normativas 
a serem atribuídas a cada uma das instâncias deliberativas, 
cada qual contribuindo para a conformação de um sistema 
deliberativo, em que a interação discursiva na sociedade civil 
e no Estado, e entre a sociedade civil e o Estado, não con
diz com a atribuição, seja às instâncias de representação da 
vontade popular, seja às cortes de controle de constituciona
lidade, da palavra final no processo de autogoverno (Elstub, 
Ercan e Mendonça, 2016; Mansbridge et al., 2012).

De modo geral, as teorias do diálogo interinstitucional25 
acolhem a ideia de que a deliberação envolve não apenas 
indivíduos e grupos em instituições, mas pode ser pensada 
também entre instituições. Frequentemente, as imagens 
construídas por essa perspectiva tomam os três poderes 
consagrados na institucionalidade política moderna – 
Legislativo, Executivo e Judiciário – como os protagonistas 
dessa interação. A despeito das variações no escopo da ver
tente dialógica, há ao menos dois pontos que parecem pací
ficos nessas teorias: (1) o rechaço ao monopólio do Poder 
Judiciário como intérprete das normas constitucionais; e 
(2) a rejeição à própria ideia de “última palavra” como prer
rogativa exclusiva das cortes (Mendes, 2008, pp. 105106). 
Há ao menos duas formas de olhar para o diálogo interins
titucional. A primeira, de caráter normativo, sustenta que 
as cortes, ao exercer o controle de constitucionalidade, 
devem considerar a interações com o poder legislativo. 
Já a segunda, que toma como ponto de partida uma análise 

25 Para os propósitos deste artigo, vou discutir as teorias do diálogo interinstitu
cional como um bloco, em que pese as inúmeras divergências e descontinuidades 
entre elas. Uma excelente revisão pode ser encontrada na tese de Conrado Hubner 
Mendes, defendida em 2008, no DCPUSP. Tese da qual, em boa medida, me valho 
para a reconstrução a seguir.
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empírica, afirma que a interação institucional decorre do 
próprio desenho institucional que força os tribunais a dialo
gar com os legisladores (Mendes, 2008, p. 106).

Para as teses do diálogo interinstitucional, as cortes 
realizam um papel importante na democracia deliberativa. 
As decisões proferidas (ou não proferidas), todavia, ao invés 
de encerrarem uma resposta definitiva aos problemas colo
cados, concorrem para o espraiamento da comunicação 
pública sobre uma temática levada ao pronunciamento 
das instâncias do Poder Judiciário. Seja por meio do silên
cio ou da nãodecisão, seja por uma estratégia mais ativa, 
de aconselhamento e tematização do debate, a função 
dos instrumentos contramajoritários é promover a virtude 
democrática da interação comunicativa entre instituições. 
Interpretada nessa chave, a revisão judicial é plenamente 
compatível tanto com a perspectiva procedimentalista 
quanto com a leitura substantivista. As cortes que realizam 
o controle de constitucionalidade, nesse sentido, ocupam 
um lugar de destaque não apenas ao proferir decisões com 
base na interpretação de princípios constitucionais substan
tivos, mas contribuem também para aprimorar a qualidade 
epistêmica do procedimento legislativo.

Na interpretação dialógica, afirmase, ademais, que as 
manifestações dos juízes das cortes superiores, longe de 
consistirem em uma norma afastada da política ordinária 
mediante sua consideração como instâncias isoladas do jogo 
político, que paira sobre o conflito ideológico inerente às 
sociedades plurais, configuram uma espécie de “constru
ção coordenada” (Mendes, 2008, p. 125), cujo texto pode 
e deve ser continuamente revisitado e discutido pela socie
dade e os demais poderes. Dessa forma, as decisões das ins
tâncias judiciais tendem a ser repetidamente desafiadas, 
em um jogo iterativo no qual dificilmente podemos vislum
brar o início ou o fim. Qualquer acordo, nesse aspecto, será, 
via de regra, provisório e sujeito a revisões pelo movimento e 
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a interação dos atores políticos e sociais. Ademais, de acordo 
com essa abordagem, as instâncias jurídicas de controle 
de constitucionalidade dificilmente estão de todo aparta
das da sociedade que lhes deu origem e que lhes conferiu 
poder. Na medida em que as decisões tomadas pelas cortes, 
ao menos idealmente, se afastam das construções e opiniões 
públicas, a despeito do mérito de seu conteúdo, essas insti
tuições, que de alguma maneira já estão em dissonância com 
a discussão pública cotidiana, perdem ainda mais aderência 
com a sociedade, enfraquecendo a crença mesmo na validez 
de suas manifestações (Mendes, 2008, pp. 104109).

Nessa visão deliberativa sobre a democracia, as leis e 
políticas públicas serão o resultado do diálogo e da nego
ciação entre os poderes – e entre eles e a sociedade à qual 
estão inevitavelmente ancorados –, que fazem um esforço 
no sentido de prever e antecipar a reação uns dos outros, 
manejando o seu próprio posicionamento em função das 
expectativas mútuas que se estabelecem em sua relação ao 
longo do tempo. Em oposição ao que se poderia esperar 
das teorias que identificam a oposição e o confronto direto 
entre as posições do judiciário e do legislativo, o que a pers
pectiva em tela sugere é a existência de uma acomodação 
e de uma influência recíproca, em que nenhum dos lados 
irá ser submetido pelo outro em um horizonte mais amplo.

De acordo com essa versão, a separação dos poderes 
seria o reconhecimento da complementaridade e do equi
líbrio entre diferentes instituições, que operam a partir de 
uma linguagem distinta. Quando observamos com mais 
cautela, notamos um papel importante da revisão judicial, 
distinto daquele que esperam as teorias da supremacia das 
cortes em termos da qualidade da deliberação e do conteúdo 
de suas decisões. Ao reconhecermos os limites às prerroga
tivas decisórias dos juízes, como o colegiado, as instâncias 
inferiores e até a opinião pública, percebemos a constitui
ção de ciclos de aproximação e afastamento entre as cortes 
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e a deliberação pública no que Rawls (2011) denominou de 
“cultura pública de fundo”. As cortes, o legislativo e a socie
dade civil oscilam entre momentos de maior “liderança” e 
o exercício de um papel mais passivo ou reativo.

Diversos instrumentos, como as normas de argumen
tação, o status e a própria tradição que se consolida pau
latinamente, conferem aos juízes certo capital político, 
que os protegem em decisões eventualmente impopulares. 
Mas esse capital não é absoluto e infindável, o que de certo 
modo mantem os juízes sob alguma forma de escrutínio da 
sociedade e de seus representantes eleitos. Nesse aspecto, 
as cortes cumprem um importante papel na legitimidade 
das decisões coletivas, pois cobram o exercício da respon
sabilidade dos demais atores e, por seu ritmo diferenciado, 
permitem a elaboração interpretativa mais detida e, por isso, 
menos sujeita ao impulso de maiorias eventuais motivadas 
por um contexto político específico. A função dos vetos e 
da revisão judicial tornase mais afeita ao debate na medida 
em que notamos que, ao invés de encerrar, ela possibilita 
e até estimula a resposta legislativa, dos fóruns políticos 
nãopúblicos e da cultura pública de fundo, que questio
nam não apenas as decisões em si, mas também a própria 
validade de um instrumento contramajoritário como esse, 
fomentando o surgimento de uma temática que, de outra 
forma, sequer figuraria no debate parlamentar e na esfera 
pública (Mendes, 2008, p. 147).

Essa argumentação, pareceme, ao lado dos experimentos 
institucionais que têm buscado reconstruir o diálogo interins
titucional no âmbito do sistema político formal26 – afastando, 
portanto, uma compreensão da revisão judicial como bas
tião da moralidade democrática e como titular inquestioná
vel da “última palavra” –, reforçam uma compreensão da 

26 O exemplo que surge inevitavelmente é o canadense, que estabeleceu, em 1980, 
uma Carta de Direitos, mas que submeteu as decisões das cortes ao escrutínio do 
Parlamento (Mendes, 2008, pp. 14453).
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democracia como um sistema deliberativo. A concepção sis
têmica da democracia deliberativa avança nessa interpretação 
ao afirmar que os procedimentos deliberativos – e não cada 
instância deliberativa em si – devem ser avaliados pelo crivo 
da legitimidade discursiva (Mansbridge et al., 2012).

Os arranjos institucionais das sociedades democráticas 
são constituídos com alguma pretensão epistêmica, isto é, 
buscando encontrar um método de organização do processo 
decisório que seja capaz de levar aos melhores resultados 
possíveis. A ideia de “melhores resultados” poderia se referir 
a uma concepção qualquer de justiça (à ideia rawlsiana de 
justiça como equidade, por exemplo). Para os nossos pro
pósitos aqui, contudo, não precisamos ir tão longe, embora 
tampouco precisaríamos nos contentar com uma estrutura 
institucional capaz de assegurar uma estabilidade no sen
tido de um modus vivendi ou um equilíbrio contingente 
como suposto pelas teorias minimalistas da democracia. 
Basta dizer que os “melhores resultados” correspondem aos 
resultados que poderiam ser aceitos como razoáveis pelos 
cidadãos considerados como pessoas livres e iguais, conside
rando não apenas o procedimento por meio do qual as deci
sões foram proferidas, mas incorporando também as razões 
substantivas que devem ser mobilizadas para tais decisões.

Pareceme que uma boa forma de fazer avançar a pers
pectiva do diálogo interinstitucional para a reconstrução 
de uma teoria normativa da democracia deliberativa possa 
recorrer à concepção de “sistema deliberativo”, que vem 
ganhando corpo nos últimos anos entre autores inseridos 
em alguma das perspectivas da democracia deliberativa. 
Embora haja, nas últimas décadas, uma acentuação da 
importância de um processo deliberativo de qualidade para 
a legitimidade das decisões políticas, notamos em geral duas 
estratégias distintas para promover a deliberação: a primeira 
delas lança luz sobre a deliberação que ocorre nas institui
ções deliberativas tradicionais e nos processos que elegem os 
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seus participantes; a segunda está preocupada mais direta
mente com a criação, o desenho institucional e o empodera
mento promovido por iniciativas deliberativas mais restritas, 
nas quais os cidadãos são capazes de discutir sob condições 
mais favoráveis. Um elemento central na abordagem dos 
sistemas deliberativos se refere a certa divisão do trabalho 
deliberativo. Isto é, os critérios para avaliar a qualidade deli
berativa não se aplicam igualmente a cada parte, mas devem 
ser observadas pelo Sistema como um todo (Elstub, Ercan e 
Mendonça, 2016, p. 144).27 Segundo Mansbridge et al.,

Para entender o objetivo mais amplo da deliberação, 
sugerimos que é necessário ir além do estudo de instituições 
e processos particulares a fim de examinar a sua interação 
no sistema como um todo. Reconhecemos que a maioria 
das democracias são entidades complexas nas quais uma 
ampla variedade de instituições, associações e espaços de 
contestação realizam tarefas políticas – incluindo redes 
informais, os meios de comunicação, grupos organizados de 
defesa de interesses, escolas, fundações, instituições privadas 
e nãolucrativas, legislaturas, agências executivas, e as 
cortes. Sustentamos, portanto, o que poderia ser chamado 
de uma abordagem sistêmica da democracia deliberativa. 
(Mansbridge et al., 2012, p. 12, tradução livre)28

Antes de tudo, essa abordagem nos permite pen
sar a democracia deliberativa para a sociedade de modo 

27 As diversas partes do sistema seriam responsáveis por suplementar e corrigir 
as falhas eventuais que poderiam ocorrer em cada uma delas (Elstub, Ercan e 
Mendonça, 2016).
28 No original: “To understand the larger goal of deliberation, we suggest that it is necessary 
to go beyond the study of individual institutions and process to examine their interaction 
in the system as a whole. We recognize that most democracies are complex entities in which 
a wide variety of institutions, associations, and sites of contestation accomplish political 
work – including informal networks, the media, organized advocacy groups, schools foun-
dations, private and non-profit institutions, legislature, executive agencies, and the court. 
We thus advocate what may be called a systemic approach to deliberative democracy”.
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mais amplo. A deliberação faceaface só é possível, de fato, 
em pequena escala, ao tempo que a deliberação nas instâncias 
tradicionais está confinada às formas de deliberação estrutu
ralmente organizadas. Em nenhum desses casos há uma ela
boração sobre a possibilidade de a sociedade como um todo, 
a comunidade política, se engajar em um processo delibera
tivo conjunto. Além disso, uma abordagem como a proposta 
pela tese dos sistemas deliberativos é coerente com posição 
do diálogo interinstitucional, ampliando o seu escopo para 
incorporar também as diversas instâncias da sociedade civil.

A premissa básica dessa concepção tem como raiz 
o reconhecimento de que a modernidade se caracteriza 
por uma intensificação da distinção entre domínios de 
atividades e organizações em termos dos valores a que ser
vem. Assim, a diversidade funcional ganha legitimidade na 
medida em que serve também a valores diversos. Em termos 
práticos, isso significa que conferimos autoridade aos arran
jos políticos por sua capacidade de realizar as funções a eles 
designadas e em virtude das possibilidades que oferecem de 
justificação da autoridade exercida. Essa abordagem apre
senta uma noção, inspirada em Habermas, de sociedade 
descentralizada, que não confere a qualquer instituição em 
particular a prerrogativa de superioridade decisória sobre as 
demais – consistente com a vertente do diálogo interinstitu
cional, mas alargando o seu escopo para incorporar elemen
tos que ultrapassam o sistema político formal. No modelo 
sistêmico, as instituições são avaliadas levandose em conta 
a sua capacidade de realizar as funções necessárias ao cum
primento dos objetivos atribuídos normativamente pela 
teoria ao sistema democrático. Seriam três as funções rela
tivamente comuns em sua aplicação geral e que podem ser
vir para ilustrar a abordagem sistêmica, a saber, as funções 
epistêmica, ética e democrática (Mansbridge et al., 2012).

A função epistêmica do sistema deliberativo consiste em 
engendrar opiniões, interesses e decisões políticas bem 



Democracia, legitimidade e justiça

Lua Nova, São Paulo, 115: 225-270, 2022

262

fundamentados em informações relevantes e na considera
ção adequada das razões apresentadas: “um sistema delibera
tivo saudável é aquele em que considerações relevantes são 
trazidas à luz de todos os cantos, transmitidas, discutidas e 
apropriadamente pesadas” ( Mansbridge et al., p. 11). Já a sua 
função ética consiste, prioritariamente, em encorajar o senso 
de pertencimento dos cidadãos, fomentando as condições 
para que se estenda o respeito mútuo entre eles. Essa forma 
de respeito mútuo é o que permite que o sistema continue 
em funcionamento; eticamente, ele é um bem em si mesmo 
e um requisito básico do ideal de igualdade que está no 
núcleo de qualquer sociedade que se pretenda democrá
tica. A sua base moral está no dever de tratar a todos como 
autores das normas que distribuem os encargos e benefí
cios da cooperação social.29 Por fim, a sua função democrática 
consiste na promoção de um processo político inclusivo em 
termos do oferecimento de oportunidades equitativas de 
influência política. Percebase que o imperativo de incluir 
uma diversidade de vozes, interesses e pontos de vista não 
é apenas uma exigência ética, mas é o que torna o sistema 
deliberativo propriamente democrático. A dinâmica de 
inclusão e exclusão confere a alguns a oportunidade de 
influir sobre o alcance e o sentido da deliberação. Quando 
parte da sociedade é privada do acesso às oportunidades 
deliberativas, o sistema tornase menos legítimo aos olhos 
dos excluídos. O sistema deliberativo deve ser inclusivo de 
duas formas: ele não deve excluir qualquer cidadão sem 
uma razão legítima, além de ativamente promover e asse
gurar oportunidades iguais de participação a todos – o que 
envolve os direitos e liberdades necessários à participação, 

29 Ainda que a base moral não seja objeto imediato de controvérsia, a interpreta
ção da ideia de respeito mútuo está aberta à discussão pública: “teóricos e cidadãos 
igualmente discordam sobre o que significa o mútuo respeito, o que constitui a sua 
bemsucedida realização e quão importante é em comparação com outras conside
rações” (Mansbridge et al., 2012, p. 11).
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bem como as bases sociais do autorrespeito, ou o senso, 
individual e coletivo, de que somos membros plenamente 
iguais e livres da sociedade, que compartilham os mesmos 
direitos e deveres associados às decisões coletivas. Segundo 
os autores, “a realização bemsucedida de todas as três fun
ções [epistêmica, ética e democrática] promove a legitimi
dade da tomada de decisões razoavelmente sólidas em um 
contexto de mútuo respeito entre os cidadãos e um pro
cesso inclusivo de escolha coletiva” (Mansbridge et al., 2012, 
pp. 1112, tradução livre).30

A ruptura mais importante da perspectiva dos sistemas 
em relação às teorias deliberativas que a precederam con
siste, de um lado, em uma compreensão ampliada do que 
pode ser propriamente identificado como deliberação, e, 
de outro, em certo relaxamento dos critérios para avaliar 
a sua qualidade.  Os críticos dessa abordagem sugerem que 
a atenuação dos elementos que compõem o ideal delibe
rativo poderia acarretar em uma redução de seu potencial 
normativo, que retira sua força justamente da possibilidade 
de contrastar a interação deliberativa com outras formas de 
interação política (Neblo apud Elstub, Ercan e Mendonça, 
2016, p. 146). Portanto,

Se a abordagem sistêmica torna a democracia deliberativa 
mais prática e fácil de se realizar (mediante a divisão do 
trabalho entre as partes; a aceitação de nem que todas as 
normas da democracia deliberativa serão ativadas em um 
lugar; o argumento de que algumas partes não deveram 
incorporar nenhum elemento da deliberação; a sugestão de 
que processos que são deletérios à qualidade deliberativa 
podem ainda ser características essenciais do sistema e 

30 Decerto que poderá haver tensões, em qualquer sistema deliberativo, entre as 
três funções enumeradas acima. Conflitos acerca da prioridade de cada uma delas 
deverão ser solucionados, provisoriamente, por meio dos próprios instrumentos 
deliberativos disponíveis.
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o afrouxamento geral dos critérios do que conta como 
deliberação), é ainda importante lembrar que a democracia 
deliberativa é um ideal regulatório. (Elstub, Ercan e 
Mendonça, 2016, p. 146)

A legitimidade das normas construídas no sistema 
deliberativo, nesse sentido, continua dependendo de que 
sejam consideradas, pelos membros da comunidade polí
tica, como decorrentes de um acordo livre e racional entre 
eles, como participantes plenamente iguais de um discurso 
público que oferece a todos oportunidades equitativas de 
engajamento.31 No sistema deliberativo, de um modo geral, 
emergem as razões que são consideradas aceitáveis para sus
tentar as decisões coletivas. A legitimidade política é deter
minada, portanto, (1) por oportunidades institucionalizadas 
de desafio discursivo e (2) por uma cultura pública crítica, 
institucionalizada em esferas públicas autônomas em inter
câmbio comunicativo (Warren, 1996, p. 55).32

Considerações finais
Onde, portanto, podemos encontrar o substrato 

da autoridade legítima se não pretendemos abrir mão, 
em definitivo, dos valores procedimentais ou substanti
vos que conformam a validade das normas autorizadas 
pelo corpo político? As teorias da democracia sustentam 
que a legitimidade das decisões coletivas está ancorada na 
autorização conferida pelos cidadãos que estão sujeitos à 

31 O Estado constitucional, todavia, segue como um projeto em aberto. A consti
tuição, em todos os casos, continua sendo um processo de construção permanente, 
no qual a sociedade democrática interpreta, revisa e reinterpreta o sistema de 
direitos, buscando institucionalizálo e tornálo continuamente mais amplo e radical.
32 A legitimidade democrática é corroída por dentro quando os “contextos de 
desafio crítico” (Warren, 1996, p. 56) são marcados por desigualdades estruturais, 
de status etc. Nesse sentido, a influência do dinheiro, por exemplo, tornase um 
problema grave à medida que restringe a capacidade do público de impor ques
tionamentos críticos às autoridades responsáveis por tomar decisões vinculantes.
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autoridade política (Cohen, 1998; 2007). Como vimos, no 
entanto, essa ideia fundamental é objeto de profunda diver
gência na literatura, variando de noções que afirmam a prio
ridade do procedimento como critério impositivo de aferi
ção da validade das decisões (Dahl, 1989; Waldron, 1999), 
até uma perspectiva que confere primazia ao seu conteúdo, 
que deve ser analisado por meio de um critério substantivo 
de justiça independente (Dworkin, 2010).

A visão deliberativa da democracia fundamenta o ideal 
de igual pertencimento na necessidade de oferecer razões 
para as decisões coletivas que possam ser aceitas por todos 
os membros da comunidade entendidos como pessoas livres 
e iguais. Ela se estrutura, portanto, a partir da exigência 
de justificação política como pressuposto da validade das 
normas. A teoria deliberativa afirma que a base da legiti
midade se encontra no processo discursivo estruturado em 
condições sociais e institucionais que oferecem condições 
adequadas para o debate público livre entre cidadãos iguais 
(ou, como prefere Cohen, para o “raciocínio público”). 
O poder político se justifica, dessa forma, na medida em 
que está ancorado nessa interação argumentativa ao nível da 
sociedade civil (Cohen, 1998; 2007; Gutmann e Thompson, 
2004; Habermas, 1998;).

Esse modelo se afastaria da dicotomia apresentada ante
riormente, uma vez que permite a reconciliação da democra
cia com os direitos e liberdades fundamentais. A deliberação 
pública, sugerem os autores, incorpora não apenas os valores 
democráticos associados ao livre debate entre os cidadãos, 
mas prescinde também de condições substantivas que viabili
zam a sua plena realização (Cohen, 2007; Habermas, 1998). 
Nesse aspecto, se estende uma proteção estrita igualmente às 
“liberdades dos modernos” (o “princípio da inclusão delibe
rativa”) e às “liberdades dos antigos” (o “princípio de parti
cipação”). O processo deliberativo não pode legitimamente 
restringir nem o exercício das liberdades não vinculadas 
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diretamente à participação na deliberação pública, como 
a livre expressão de um credo religioso, o que implicaria 
uma negação da própria condição de igualdade, nem os 
direitos de participação, em condições efetivamente iguais, 
das decisões políticas (Cohen, 2007). Constituirseia, assim, 
uma forma de paridade entre os princípios procedimentais e 
substantivos (Gutmann e Thompson, 2004).

O argumento exposto no artigo sugere que, embora 
possa haver uma relação de mútua pressuposição entre os 
princípios democráticos do autogoverno e os direitos fun
damentais, não podemos deixar de considerar as circuns
tâncias em que eles se colocam em tensão. Decisões proce
dimentalmente corretas podem violar valores substantivos 
importantes, como a igual dignidade e a autonomia indi
vidual. Da mesma forma, poderíamos pensar também na 
situação inversa, ou seja, uma decisão tomada mediante pro
cedimento não democrático poderia ser adequada segundo 
critérios substantivos – essa seria a situação, por exemplo, 
em que um governo não eleito implementa normas que 
concorrem para a realização da justiça social (Martí, 2006).

Estamos, portanto, diante do seguinte dilema: reco
nhecemos, por um lado, que não podemos renunciar em 
absoluto nem aos valores procedimentais, nem aos prin
cípios substantivos, uma vez que constituem em conjunto 
o ideal de legitimidade política; por outro, somos forçados, 
em algumas ocasiões, a renunciar a um deles em favor do 
outro. Posto nessas condições, sugeri que uma estratégia para 
lidar com esse dilema teóricopolítico seria recusar as teorias 
da última palavra em favor de uma perspectiva que ponha 
em evidência o diálogo interinstitucional (Mendes, 2008). 
De acordo com as teses do diálogo interinstitucional, a gra
mática da estrutura institucional das democracias modernas, 
para além da virtude da moderação, realiza uma importante 
função de relativizar a “última palavra” (Mendes, p. 194). 
Ora, se procedimento e substância, em conjunto, são os 
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elementos fundamentais da legitimidade, a estrutura ins
titucional se fortalece ao incorporar essa tensão inerente. 
A existência de um conjunto de instituições que interagem 
por meio do discurso poderá estimular uma tensão mais vir
tuosa entre valores que são a um só tempo complementares 
e concorrentes (Mendes, p. 209210).

A política democrática, nessa concepção, estendese 
no espaço e no tempo. Quando pensamos a democra
cia como um processo contínuo de troca de razões em 
público, é possível identificar o seu caráter eminentemente 
aberto ao debate, ao julgamento, à crítica e ao desacordo. 
Reconhecendo a inevitabilidade do diálogo, percebemos 
que a dinâmica política não se encerra em uma decisão 
específica, seja das instâncias representativas, seja das cor
tes de controle de constitucionalidade. Além disso, ademais 
das instituições políticas formais, os diversos fóruns que se 
multiplicam na estrutura básica contribuem para que a polí
tica ultrapasse a temporalidade restritiva exposta nas teses 
da última palavra, promovendo as práticas do julgamento 
fundamentado e do debate político iterativo. Assim, a cons
trução da opinião pública e da vontade democrática emerge 
ao palco central da política, surgindo como elemento essen
cial de um regime que oferece condições formais e efetivas 
ao exercício das liberdades políticas de forma equitativa 
a todos os membros da sociedade.

A extensão espaçotemporal da democracia, conforme 
sugeri acima, nos leva, finalmente, à teoria dos sistemas deli
berativos. A ideia normativa de que a sociedade se constitui 
como um sistema deliberativo consiste na afirmação de que 
os sistemas político e judicial, assim como a sociedade civil e 
a esfera pública, podem exercer, em conjunto, funções epis
têmicas, éticas e democráticas fundamentais. Nesse aspecto, 
a constante interação entre o parlamento, as cortes e a esfera 
pública promove um teste contínuo da justificabilidade das 
decisões coletivas, impactando não apenas as decisões em 
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si, mas as expectativas mútuas de cada uma dessas esferas 
e, como não poderia deixar de ser, seu comportamento nas 
rodadas futuras.

Sustentei no trabalho que um sistema deliberativo 
complexo e multifacetado permite a construção de deci
sões coletivas congruentes com uma noção de legitimidade 
que abarca a tensão entre o procedimento e a substância 
dessas decisões. Conforme nos dizem Mansbridge et al. 
(2012, p. 5), “normativamente, na abordagem sistêmica, 
todo o peso da tomada de decisões e da legitimidade não 
recai sobre um fórum ou instituição, mas é distribuído entre 
diferentes componentes em diferentes casos”.

Quando uma associação política, tendo em vista o fato 
do pluralismo razoável, está em desacordo acerca dos 
valores que justificam as decisões coletivas, que alterna
tiva lhes resta, senão continuar dialogando? (Martí, 2006, 
p. 172) Não se trata, convém esclarecer, de negar o dever 
de obediência com base em um desacordo moral. As deci
sões seguem sendo obrigatórias, sobretudo quando resul
tam de um processo democrático e deliberativo. Tratase, 
na verdade, de afirmar que todo resultado a que chega
mos nos processos deliberativos, todas as decisões toma
das e as razões oferecidas para justificálas, mesmo que 
consideradas politicamente legítimas e passíveis de rei
vindicar obediência, são provisórias, pois a deliberação se 
estende temporalmente e está fundamentalmente aberta 
ao julgamento da cidadania.
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Introdução
A criação do Tribunal Penal Internacional (TPI), 

um tribunal permanente e independente para julgar indiví
duos pelos mais graves crimes contra os direitos humanos, 
contou com a ativa participação e pronta mobilização e ade
são de vários Estados africanos. Seus representantes ocupa
ram posições de presidência e vicepresidência do comitê 
preparatório do Estatuto de Roma, contribuíram em sua 
construção e foram seus primeiros signatários. Apesar da 
pretensão de universalidade, a adesão dos Estados ao docu
mento constitutivo do TPI não foi maciça. Ausências de 
peso merecem registro: Estados Unidos, China, Rússia, 
Índia e Israel. O Estatuto entrou em vigor em 2002, o que 
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só foi possível após o instrumento alcançar o número de 
60 ratificações, 22 das quais de países do continente africano.

Além disso, foram Estados africanos, como Uganda, 
Mali e República Democrática do Congo, que referencia
ram os primeiros casos para análise do Tribunal, o que de 
um lado, pode ser interpretado como o reconhecimento 
da instância como, de fato, complementar à jurisdição 
doméstica, ou como a instrumentalização do mecanismo 
jurídico para responsabilizar criminalmente rebeldes e opo
nentes políticos ou pressionar grupos armados a participar 
de negociações de paz.

Parte da literatura que analisa a relação entre os Estados 
Africanos e o TPI no período inicial da sua criação sugere 
que algumas das lideranças estatais percebiam que a vincu
lação com o novo instrumento poderia ser benéfica para 
a inserção internacional, entre outras razões, pelo fato de 
o comprometimento com a impunidade de crimes contra os 
direitos humanos acenar para um cenário de estabilidade e 
cooperação, o que poderia melhorar a relação com Estados 
fora da África. Como os Estados do continente tiveram parti
cipação nos contornos do mecanismo, esse vínculo era tam
bém uma maneira de fortalecer a própria luta africana pelo 
bemestar, pela paz e pelos direitos humanos no continente 
(Ba, 2017; Elaigwu e Mazrui, 2010; Jeffery, 2019; Kodjo e 
Chanaiwa, 2010).

Os primeiros casos abertos pela promotoria do 
TPI (liderada por Luis Moreno Ocampo) e dois casos 
de iniciativa do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSONU) também tiveram como alvo situações 
de crimes cometidos em países da África. O indiciamento 
de duas lideranças estatais, Omar alBashir (do Sudão) 
e Uhuru Kenyatta (Quênia) e seus desdobramentos 
em outros espaços de cooperação internacional marca
ram o início do movimento de alguns Estadosmembros 
de rechaço ao mecanismo. Com esse objetivo, foram 



Marielle Maia e Taynara Dias   

Lua Nova, São Paulo, 115: 271-298, 2022

273

mobilizados argumentos que passaram, inclusive, a susten
tar propostas de retirada em massa do Tribunal.

Nesse contexto, esta pesquisa busca evidenciar as razões 
mobilizadas para a mudança de uma postura de suporte para 
uma postura de rechaço ao mecanismo por parte de algumas 
lideranças africanas críticas ao papel que o TPI desempenha 
no continente. Para tanto, foi realizado um levantamento de 
fontes primárias e secundárias sobre Estados africanos que 
passaram a se manifestar contrariamente à jurisdição do TPI 
(em seus discursos, iniciativas políticas e normativas, entre 
outros). O material coletado a partir de páginas de órgãos 
dos diferentes níveis institucionais e de outras organizações 
internacionais foi interpretado à luz da literatura recente 
sobre o tema, que coloca no centro da reflexão a natureza 
do Tribunal e sua dupla agência jurídica e política, mas tam
bém a discussão sobre a colonialidade do direito.

Do apoio ao rechaço ao TPI
Com efeito, Estados africanos estiveram fortemente 

envolvidos nas reuniões preparatórias que antecederam 
a conferência diplomática de criação do TPI. Várias ativi
dades foram organizadas no continente para a discussão da 
minuta do Estatuto. Estimase que mais de noventa organi
zações governamentais e não governamentais baseadas no 
Quênia, África do Sul, Ruanda, Etiópia, Nigéria e Uganda 
foram parte da coalização que atuou no lobby para o esta
belecimento da Corte. Em setembro de 1997, quatorze 
estados membros da Southern African Development 
Community (SADC) delinearam dez princípios básicos 
para inclusão no Estatuto do TPI. Em 1998, representantes 
de 25 Estados Africanos produziram uma resolução intitu
lada Dakar Declaration, com um chamado unânime para 
o estabelecimento de um tribunal penal internacional. 
Países como Lesoto, Malawi, Senegal, África do Sul e 
Tanzânia estiveram envolvidos diretamente nas discussões 



A dupla agência do Tribunal Penal Internacional e a resistência africana

Lua Nova, São Paulo, 115: 271-298, 2022

274

da Comissão de Direito Internacional nas Conferências 
Preparatórias do Estatuto do TPI (19931996). Em 1998, 
47 países africanos compareceram à Conferência de 
Plenipotenciários, e a maioria votou pela adoção do Estatuto. 
Assim que o Estatuto foi aberto à ratificação, Senegal foi 
o primeiro Estado a depositar seu instrumento vinculativo.

Grupos da sociedade civil na África foram muito ati
vos na defesa do estabelecimento da Corte, inclusive pro
movendo coalizões que atuaram encorajando os governos 
a ratificar o Estatuto de Roma. Os fatos acima menciona
dos são evidências do apoio dos Estados Africanos ao TPI. 
No âmbito da União Africana, espaço que posteriormente se 
transformou no principal espaço de manifestações de gover
nos de rechaço ao TPI, houve muitas declarações de apoio 
à criação e ao funcionamento do mecanismo. Além disso, 
os primeiros casos analisados pelo Tribunal foram autorre
ferenciados por Estados africanos.

Os anos iniciais de funcionamento do Tribunal tiveram 
como marco uma atuação quase que exclusiva de análise de 
situações no continente. O problema é que os casos referen
ciados pelo CSONU e os casos abertos pela capacidade autô
noma da promotoria também tiveram como alvo cidadãos de 
Estados africanos. Cardoso (2012) comenta em seu estudo 
que o primeiro promotorchefe do TPI justificou o foco na 
África com o princípio da complementaridade. A fragilidade 
das instituições jurídicas do país, segundo Ocampo, fez com 
que ele priorizasse a abertura de casos no Congo, “que não 
tinha condições de fazer justiça com os próprios meios”, e não 
na Colômbia (situação de gravidade semelhante), onde o país 
iniciou investigações (Cardoso, 2012).

Manifestações dessa natureza, e o que a União Africana 
chamou de “inclinação do gabinete da promotoria para 
chamar atenção da mídia antes mesmo de iniciar processos 
judiciais” (Clothia, 2011), foram mobilizadas por lideran
ças que passaram a criticar o TPI. Vozes na União Africana 
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passaram a questionar por que não ocorria o referencia
mento ou início de investigações em situações como as do 
Afeganistão, Geórgia, Iraque, entre outros, onde era possí
vel identificar interesses geopolíticos de potências (Clothia, 
2011; Hirsch, 2012; Lamu, 2011). O Tribunal não deixou de 
se manifestar sobre as críticas. A também exchefe da pro
motoria Fatou Bensouda (gambiana), na ocasião membro 
da equipe do gabinete de Ocampo, se manifestou de forma 
a tentar apaziguar os ânimos, afirmando que o tribunal não 
tinha a intenção de concentrar suas ações exclusivamente na 
África (Cardoso, 2012).

Os principais Estados que passaram a encabeçar 
o movimento de rechaço ao TPI são Quênia, África do Sul, 
Burundi, Gâmbia, Uganda, Sudão, Costa do Marfim, Etiópia 
e Tunísia. A União Africana passou a ser um espaço impor
tante dessas manifestações, mas também de ações diplomá
ticas concretas. Como será abordado a seguir, em ação iné
dita, a organização regional buscou aprovar uma medida 
de denúncia em massa do Estatuto de Roma. A mobiliza
ção de países africanos para o questionamento ou mesmo 
o rechaço ao TPI ganhou seus contornos especialmente nos 
debates no âmbito da União Africana em duas situações: 
(1) o encaminhamento pelo Conselho de Segurança do 
caso Omar alBashir; (2) o início das investigações pela pro
motoria no caso Uruhu Kenyatta.

O caso contra Omar al-Bashir e suas repercussões
A situação de Darfur (Sudão) é considerada emblemá

tica por três razões: por ser a primeira a ser referenciada 
para o Tribunal Penal Internacional pelo Conselho de 
Segurança das Nações Unidas; por ser a primeira investiga
ção do Tribunal no território de um Estado não membro do 
Estatuto de Roma; e por conter o primeiro caso do órgão 
a lidar com acusações de crime de genocídio.
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Em 30 de julho de 2004, o Conselho de Segurança 
adotou a Resolução 1556, que declarou que a situação em 
Darfur constituía uma ameaça à paz, segurança e estabili
dade na região. Além disso, solicitou o desarmamento da 
milícia Janjaweed e o julgamento dos responsáveis pelas 
atrocidades. Dois meses depois, a Resolução 1574 deman
dou que as partes do conflito interrompessem qualquer 
tipo de violência. A Resolução 1564 criou a Comissão de 
Investigação com o objetivo de relatar as violações de direito 
internacional humanitário e de direitos humanos no con
flito, bem como de identificar os perpetradores. Os resul
tados das investigações embasaram o encaminhamento da 
situação para o TPI (United Nations Security Council, 2004).

A moção para o encaminhamento do caso ao TPI 
foi proposta pela França em março de 2005. Os Estados 
Unidos buscaram outra solução, inclusive sugerindo a cria
ção de um tribunal de exceção ou misto, coerente com 
a política de combate ao órgão promovida pelo governo 
W. Bush. No entanto, o país se absteve na votação, o que 
permitiu a aprovação da Resolução 1593, de endereça
mento do caso ao TPI. A não oposição da potência à reso
lução foi justificada pela “necessidade de a comunidade 
internacional trabalhar em conjunto para pôr fim à impu
nidade no Sudão” (Maia, 2012, p. 1888). Mas foi justifi
cada, também, pelo fato de a resolução retirar (parágrafo 6 
do documento) a possibilidade de investigação de cidadãos 
de Estados nãomembros e que estivessem atuando no país 
sob mandato da ONU.

A resolução foi aprovada por onze votos favoráveis 
(Argentina, Benin, Dinamarca, França, Grécia, Japão, 
Filipinas, Reino Unido, Romênia, Rússia e Tanzânia) e 4 abs
tenções (Argélia, Brasil, Estados Unidos e China). A razão 
da abstenção da Argélia foi o reconhecimento do papel 
da União Africana no monitoramento e no cessarfogo. 
Na visão declarada no Conselho de Paz e Segurança da 
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União Africana, somente a União Africana seria capaz de 
persuadir as partes do conflito para que buscassem uma 
solução pacífica. Criticouse também o padrão duplo do 
Conselho de Segurança em seu discurso de justiça universal. 
O Sudão recusou a decisão do Conselho de Segurança e 
criticou o TPI como um mecanismo para o exercício da cul
tura da superioridade e para impor a superioridade cultural 
ocidental (United Nations Security Council, 2004).

Com efeito, o referenciamento do caso para o TPI 
foi uma das muitas medidas direcionadas ao Sudão pelo 
Conselho de Segurança com a justificativa do caso “constituir 
uma ameaça à paz e a segurança” (Conselho de Segurança 
das Nações Unidas, 2005). Inclusive, muitas sanções foram 
endereçadas ao país. No entanto, as soluções do Conselho 
de Segurança para o caso, com impacto para o papel do 
tribunal, não eram comungadas por parte da comunidade 
internacional, especialmente por parte de países membros 
da União Africana que, em âmbito regional, também colo
caram o problema como relevante em sua agenda política.

As investigações foram iniciadas pelo TPI em 2005. 
Entre 2008 e 2009, o Conselho de Paz e Segurança da 
União Africana requisitou três vezes que o Conselho de 
Segurança usasse sua prerrogativa para suspender o pro
cesso no Tribunal sob a justificativa do imperativo da paz. 
Contatouse também a promotoria do TPI com o mesmo 
propósito. Defendiase que o processo contra alBashir pre
judicaria os esforços de negociação de paz entre o governo 
e os grupos rebeldes. As repercussões poderiam se espalhar 
para além da região do Darfur, agravando o conflito den
tro do país e causando ainda mais sofrimento (Mills, 2012, 
pp. 420421). De outro lado, vale lembrar que, à ocasião, 
alBashir era presidente do Sudão e participava ativamente 
dos debates nos foros internacionais.

A estratégia do Conselho de Paz e Segurança da 
União Africana remete a uma tática utilizada pelos Estados 
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Unidos com vistas ao bloqueio de indiciamento de oficiais 
norteamericanos pelo mesmo órgão jurídico. A questão 
merece uma breve digressão. Logo que assumiu seu pri
meiro mandato, George W. Bush adotou uma política de 
forte oposição ao mecanismo, que foi seguida de políticas 
domésticas e externas que tinham como objetivo blindar ofi
ciais do país. Três medidas merecem atenção: (1) tratados 
bilaterais de não entrega de oficiais norteamericanos para 
o TPI; (2) legislação que previu cortes de ajuda militar e 
ajuda externa para países membros do TPI, especialmente 
para os que recusassem os acordos de não entrega; (3) medi
das no Conselho de Segurança de bloqueio do indiciamento 
de oficiais norteamericanos.

As primeiras duas medidas levaram inúmeros países afri
canos a acordarem uma espécie de imunidade especial para 
norteamericanos.1 As primeiras negociações no Conselho 
de Segurança visando imunidade para norteamericanos tive
ram como pano de fundo negociações para renovação das 
missões de paz no TimorLeste e na Bósnia e Herzegovina 
em junho de 2002. Os Estados Unidos declararam que não 
apoiariam novas missões de paz e a ampliação das existen
tes enquanto oficiais dessas operações não recebessem imu
nidade em face do TPI. Essa posição gerou controvérsia. 
Como tentativa de solução da questão, os representantes dos 
Estados Unidos sugeriram o uso do artigo 16 do Estatuto, 
que prevê direitos especiais ao Conselho de Segurança, 
inclusive de suspender julgamentos por períodos renováveis. 
Em julho de 2002 os Estados Unidos conseguiram 

1   Os Estados Africanos que assinaram esses acordos são: Argélia, Angola, Benin, 
Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Congo, 
Comores, Costa do Marfim, Djibuti, Egito, Eritréia, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, 
Guiné, GuinéBissau, Guiné Equatorial, Madagascar, Marrocos, Moçambique, 
Nigéria, República CentroAfricana, República Democrática do Congo, Ruanda, 
Serra Leoa, Seychelles, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia. África do Sul, Namíbia, 
Niger, Quênia e Tanzânia manifestaramse abertamente contrários ao acordo 
norteamericano (Maia, 2012).
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a aprovação por unanimidade da Resolução 1422 que blo
queou antecipadamente o indiciamento de cidadãos prove
nientes de Estados que não ratificaram o TPI.

Durante a renovação do mandato da missão de paz 
híbrida em Darfur, foi aventada a possibilidade de suspensão 
dos procedimentos. O Conselho chegou a tomar nota de um 
comunicado da União Africana. Os Estados Unidos foram 
contrários. China e Rússia expressaram sérias preocupações 
com desdobramentos negativos da decisão da promotoria 
de indiciar o chefe de Estado do país. Reino Unido e França 
chegaram a cogitar uma negociação para a interrupção tem
porária do processo contra alBashir em busca de medidas 
cooperativas do governo.

Em reunião posterior da Assembleia Geral da ONU, 
a abordagem do tema gerava desconforto, uma vez que pas
sou a ser interpretado como um item de negociação política 
entre os países do Ocidente e o Sudão. A falta de consenso 
gerou uma manifestação do Reino Unido, que afirmou não 
haver razões naquele momento (2008) para a suspensão dos 
trabalhos do tribunal. De toda forma, os Estados Unidos já 
haviam sinalizado que iriam vetar os esforços de membros 
do Conselho de Segurança que adiassem a prisão do presi
dente sudanês (Maia, 2012; Cardoso, 2012).

A decisão do TPI de emitir o mandado de prisão con
tra Omar alBashir no ano de 2009 irrompeu uma crise nas 
relações entre Estados Africanos e o TPI. No mesmo ano, 
Gaddafi (então chefe de Estado líbio) declarou que o meca
nismo era uma tentativa do Ocidente de recolonização e 
atuou propondo uma medida de não cooperação cole
tiva com o TPI no âmbito da União Africana com base 
no artigo 98. A decisão de não cooperação com o TPI, 
justificada pelos acordos de imunidade no âmbito da União 
Africana, foi discutida novamente em 2010 na Conferência 
de Revisão do TPI em Kampala, ocasião em que se discutiu 
também a definição do crime de agressão.
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Na ocasião, Estados não membros do TPI já haviam 
recebido alBashir em seus países. A promotoria do TPI 
informou ao Conselho de Segurança a recusa da coopera
ção por parte desses países. O presidente sulafricano Jacob 
Zuma afirmou que prenderiam o mandatário sudanês em 
situação de visita ao país com base no entendimento de 
que os termos aprovados no âmbito da União Africana não 
alterariam as obrigações dos países membros. Anos depois, 
esse entendimento não prosperou.

Em junho de 2015, uma crise diplomática que teve 
como centro a recusa da África do Sul em entregar Omar 
alBashir para o TPI acirrou ainda mais os ânimos. O país, 
considerado uma importante democracia no continente e 
um dos mais fortes defensores do TPI, passou a se manifes
tar sobre falhas do mecanismo. Em 19 de outubro de 2016, 
o governo enviou uma carta à ONU iniciando um processo 
de retirada no TPI. Em 21 do mesmo mês, o anúncio do 
Ministro da Justiça do país enfatizou que o TPI criou um 
impasse ao “inibir as capacidades da África do Sul de hon
rar as suas obrigações relativas à imunidade diplomática” 
(Govender, 2017). Afirmou também que: “a solução de con
flitos internacionais é incompatível com as atuações do tri
bunal”. Em outra manifestação, ressaltou que “há a visão na 
África de que o TPI, na escolha de quem processar, aparen
temente prefere líderes africanos”.

A decisão do governo sulafricano gerou controvérsias 
internas importantes. Em 2017, a Suprema Corte do país 
considerou inconstitucional a ação unilateral do executivo, 
sem ouvir o parlamento. A ação na Suprema Corte do país 
foi iniciada pela Aliança Democrática, formação política 
de oposição ao governo. Várias organizações não governa
mentais internacionais e de países africanos se manifesta
ram contrárias à decisão e preocupadas com o impacto para 
a realização da justiça internacional do ponto de vista das 
inúmeras vítimas (Govender, 2017).
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De todo modo, a África do Sul se somou a outros ato
res regionais em fortes manifestações de oposição ao TPI, 
especialmente no âmbito da União Africana. As reações aos 
mandados de prisão contra alBashir variaram entre pressão 
para que Estados denunciassem o tratado (feita por Líbia, 
Camarões e Djibouti, por exemplo), apoio aos apelos de 
suspensão dos mandados de prisão e apoio ao direito de 
alBashir transitar nos territórios africanos.

O governo sudanês passou a defender que o Tribunal 
era uma corte política, enfatizando o fato de cidadãos estadu
nidenses serem exonerados da responsabilização, enquanto 
sudaneses, cujo Estado também não é membro do tribunal, 
figuraram como acusados. Argumentou, ainda, que a decisão 
do TPI havia impactado a segurança do país ao descreditar 
a autoridade do chefe de Estado diante dos grupos armados 
(Dealey, 2009; Mills, 2012, p. 423; Taylor, 2015).

Reverberou também o discurso de que o CSONU e 
o Gabinete do Promotor do TPI teriam ignorado os apelos 
anteriores para a suspensão das investigações, o que também 
acirrou os ânimos e deu mais eco às vozes que já apontavam 
a seletividade do mecanismo de justiça. Outro argumento 
que passou a ser mobilizado na fala de alguns dos líderes 
de Estado (especialmente África do Sul, Burundi, Gâmbia, 
Uganda, Sudão, Quênia, Costa do Marfim e Túnisia) é que 
organizações não africanas desconhecem as realidades polí
ticas do continente e a justiça internacional aplicada pelo 
TPI desconsidera a necessidade de paz e reconciliação nos 
locais de conflito (Grovogui, 2015).

Segundo Mills (2012), os episódios de descortesia e 
desprezo por parte do Gabinete do Promotor do TPI e do 
Conselho de Segurança deram expressão a uma narrativa 
de que o tribunal possuía um viés imperialista ocidental e 
de que o foco da justiça penal internacional sobre africanos 
(o que inclui também os tribunais de exceção e mistos do 
Conselho de Segurança para Ruanda e Serra Leoa) afetava 
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a estabilidade de governos, os esforços de paz e o progresso 
institucional. Passou a ser comum ver nas resoluções da 
União Africana chamamentos aos Estados de fortalecerem 
suas justiças nacionais e também o fortalecimento de um 
tribunal africano de justiça e direitos humanos, como uma 
solução africana para problemas africanos.

A própria União Africana, por meio de manifestação de 
seu secretário, reprovou a atitude do gabinete da promo
toria liderado por Ocampo. Segundo a organização, o TPI 
perdeu oportunidades importantes de investigar violações 
em locais como o Afeganistão, Colômbia, Geórgia e Iraque, 
mantendo foco exclusivo nos países africanos, inclusive 
atraindo a mídia antes de iniciar os procedimentos judiciais 
(Clothia, 2011; Hirsch, 2012; Lamu, 2011).

O caso contra Kenyatta e suas repercussões
O primeiro caso de iniciativa autônoma da promotoria 

do Tribunal também foi motivo de descontentamento de 
governos africanos. Em 5 de novembro de 2009, Moreno 
Ocampo iniciou investigações sobre as lideranças políticas 
quenianas que, posteriormente, ascenderam à posição de 
chefia do executivo no país. Em 2008, o próprio governo 
queniano criou duas comissões de inquérito para investi
gar a violência durante a acirrada eleição presidencial em 
2007 que colocou em lados opostos Mwai Kibaki e Raila 
Odinga, pertencentes a dois grupos étnicos rivais. Ondas de 
protestos se tornaram ondas de assassinatos que levaram 
1.400 pessoas a óbito (Augustyn et al., 2015; Brownsell, 2013; 
IRB, 2018; Verini, 2016).

Os resultados dos trabalhos das Comissões foram utiliza
dos para a abertura da investigação pelo TPI. Os principais 
suspeitos, entre os quais estava Uhuru Kenyatta, foram acusa
dos de crimes contra a humanidade: homicídio, deportação 
ou transferência forçada de população, agressão sexual, per
seguição e outros atos desumanos. Segundo Verini (2016), 
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o anúncio dos réus pelo TPI gerou receio de renovar as 
perseguições étnicas no país. De fato, ameaças generaliza
das foram dirigidas a pessoas que apoiaram as investigações. 
O autor também argumenta que o apoio interno ao TPI 
sofreu abalo, uma vez que os réus Kenyatta e Ruto eram 
vistos como heróis pelos seus respectivos grupos étnicos 
(International Criminal Court, 2015; Verini, 2016).

As interferências do governo, somadas às controvér
sias internas sobre o papel do TPI, trouxeram dificuldades 
para a cooperação com o órgão jurídico nas investigações. 
Três testemunhas elencadas tiveram sua isenção contestada. 
A condução de Moreno Ocampo foi bastante criticada, 
e o encerramento dos procedimentos de investigação em 
2012 indicou falta de evidências suficientes para a acusação 
(Verfuss, 2016; Verini, 2016).

Um ano depois (2013), Kenyatta e seu antigo adver
sário Ruto, em coalizão, venceram as eleições no Quênia. 
Como chefe de Estado, passou a ser uma voz forte de 
oposição ao TPI na União Africana – principal espaço de 
ataque ao mecanismo. O fato de aquelas eleições terem 
ocorrido de forma pacífica foi mobilizado por Kenyatta para 
reforçar uma narrativa de que ele e Ruto, lutadores pela inde
pendência da política queniana, haviam sido injustiçados 
por uma organização de característica colonial. Declarouse, 
por exemplo, que, embora o país acreditasse fortemente no 
sistema internacional de justiça, sua experiência diante da 
Corte havia abalado sua fé no mecanismo. Kenyatta seguiu 
declarando o Tribunal Penal Internacional como “o brin
quedo de poderes imperialistas em declínio” (Verini, 2016).

A intensificação do movimento contra o TPI a partir de 
2013 foi perceptível. A situação do Quênia também passou 
a ser mobilizada como argumento para a não cooperação 
com o Tribunal no âmbito da União Africana. Em 2013, 
o PrimeiroMinistro da Etiópia, também presidente da 
União Africana, acusou o TPI de realizar uma perseguição 
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racial aos africanos. Na mesma cúpula foi proposta a cria
ção de uma seção penal no Tribunal Africano dos Direitos 
dos Povos e dos Homens e foi rejeitada a instalação de uma 
representação do Tribunal em Adis Abeba (Ambos, 2015).

Movimentações dos governos da África do Sul, Burundi 
e Gâmbia para denunciarem o Estatuto de Roma ganha
ram repercussão.2 Em 2016, durante a 28ª Cúpula da União 
Africana, Kenyatta propôs o desenvolvimento de um plano de 
retirada em massa das nações africanas do TPI (Addley, 2016; 
Africa Confidential, 2016; Verfuss, 2016; Oneko, 2017).

Angola (país não membro do TPI) argumentou que 
a solução é o futuro Tribunal de Justiça dos Povos Africanos, 
uma vez que o TPI “não corresponde aos interesses dos paí
ses, particularmente africanos, que têm sido, no geral, víti
mas do tribunal” (Melo e Santos, 2017). Etiópia reforçou 
a ideia de tribunais africanos para africanos. Tanzânia decla
rou lamentar a relação tumultuosa do Tribunal com a África 
e pediu o diálogo sem sermões por parte do Tribunal e sem 
pretensão de estar em um nível moral superior ao dos afri
canos (Melo e Santos, 2017).

Botsuana, Costa do Marfim, Nigéria, Senegal e Tunísia 
realizaram um manifesto de oposição expressa à convocação 
da União Africana de saída coletiva do TPI. Burkina Faso, 
Cabo Verde, República Democrática do Congo e Senegal 
fizeram também reservas à decisão da Cúpula. Vários grupos 
ativistas e Organizações Não Governamentais convocaram 
os governos africanos a apoiar e fortalecer o mecanismo, 

2   Vale observar que a retirada de países do Estatuto não ficou circunscrita ao 
continente africano. Em 2016, a Rússia, em um gesto altamente simbólico, retirou 
formalmente sua assinatura do Estatuto de Roma (gesto semelhante ao de George 
W. Bush no início de seu mandato em 2001). Destacase o indicativo à época das 
investigações do caso da Georgia, que impactaria os interesses do país. O presi
dente das Filipinas, Rodrigo Duterte, declarou que o Tribunal Penal Internacional 
é “inútil” e ameaçou seguir os passos da Rússia, enraivecido pelas críticas interna
cionais às suas medidas de guerra às drogas (Russia…, 2016; Bryant, 2018).
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ao invés de enfraquecêlo (Addley, 2016; Africa Confidential, 
2016; Verfuss, 2016; Oneko, 2017).

O Presidente de Cabo Verde declarou na Rádio de Cabo 
Verde não estar de acordo com o abandono coletivo dos 
Estados africanos do TPI e completou: “somos um Estado de 
direito democrático. Pugnamos pela justiça internacional” 
(Melo e Santos, 2017). Durante a cúpula o presidente cabo 
verdiano afirmou: 

Pode haver divergências, críticas e reservas quanto ao 
melhor funcionamento deste tribunal. Nós defendemos que 
a melhor maneira de contrariar isso é lutar, propor e sugerir 
melhorias para que o Tribunal Penal Internacional seja um 
tribunal isento, ao serviço da comunidade internacional 
e que se guie por princípios de equidade e justiça. 
(Melo e Santos, 2017)

Sem consenso, a decisão tomada na cúpula da União 
Africana tornouse não vinculativa. Mesmo assim, o docu
mento é polêmico, até porque, não há precedentes sobre 
um órgão regional decidir a denúncia de um tratado 
internacional. Sobre isso, o antigo PrimeiroMinistro da 
República Centro Africana, Nicolas Tiangaye, afirmou: 

Cada país aderiu ao TPI. Não foi uma decisão coletiva. 
Por que agora deverá ocorrer uma saída coletiva? O TPI 
deve continuar seu trabalho tendo em conta que existem 
ainda vítimas centroafricanas que esperam justiça pelos 
males cometidos no país. Há vítimas de guerra e de 
crimes contra a humanidade cometidos na República 
CentroAfricana. Sou contra. (Melo e Santos, 2017)

Vale comentar que as vozes mais fortes contra o TPI ou 
eram de Estados não membros (Etiópia, Angola, Costa do 
Marfim, Líbia e Sudão, os três últimos com casos analisados 
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no TPI) ou de Estados membros alvos de investigação ou de 
investigações preliminares da promotoria (Quênia, Uganda 
e Burundi). Alguns Estados se viram indiferentes à questão, 
não vendo vantagens de aderirem ao chamado da União 
Africana, porém, procurando manter suas opções abertas 
(Africa Confidential, 2016; Govender, 2017).

Com efeito, toda essa mobilização em torno do aban
dono em massa do TPI gerou uma preocupação sobre uma 
possível debandada. No entanto, somente Burundi conse
guiu concluir o processo de retirada. O governo sulafricano 
teve sua iniciativa questionada pela Suprema Corte local e 
a Gâmbia mudou seu posicionamento após a mudança de 
governo no país. Gabão, país cujo presidente Jean Ping mani
festou fortes críticas ao TPI, passou a defendêlo quando 
permitiu o encaminhamento de situação do próprio país 
para investigação. Zâmbia realizou uma consulta pública 
sobre a retirada do TPI, 93% dos eleitores optaram pela per
manência. Em 2020, o governo sudanês decidiu entregar 
alBashir (deposto no Sudão em 2019, cumpriu pena de dois 
anos no país por crimes de enriquecimento ilícito), porém, 
sua entrega ainda está pendente (Africa Confidential, 2016; 
Govender, 2017; Agência Lusa, 2021).

Dupla agência e colonialidade do direito
Observase que as principais razões mobilizadas para 

sustentar o rechaço ao TPI por lideranças de Estados do 
continente africano são: a seletividade (vinculada à dupla 
natureza jurídica e política da organização internacional) 
e a percepção de que o mecanismo constitua ferramenta 
judicial do neocolonialismo e do imperialismo.

Destacamse considerações sobre o “alvejamento pela 
justiça internacional de Estados africanos”, devido ao des
balanço causado pela ação hegemônica de outras potên
cias para se eximirem da responsabilidade internacional 
(Grovogui, 2015, p. 105).
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De fato, os primeiros anos de atuação do TPI foram cla
ramente marcados pela estratégia de não confronto com os 
Estados Unidos do governo W. Bush. Inclusive, foi somente 
após o anúncio de que o TPI não investigaria a situação 
do Iraque que se notou um abrandamento da política de 
confrontação e considerações de altos funcionários de que 
o TPI poderia desempenhar papel relevante na situação do 
Sudão e no norte de Uganda. Os Estados Unidos passaram 
a adotar um posicionamento pragmático com relação ao TPI 
(que ganhou seus contornos no governo Obama e somente 
foi quebrado no governo Trump com a retomada da política 
antiTPI). Essa abordagem instrumentalizava o TPI para os 
casos de interesse do país, ao mesmo tempo que adotava 
uma postura forte de garantia de isenção com relação aos 
cidadãos estadunidenses.

O endereçamento ao TPI por parte do Conselho de 
Segurança de duas situações de países africanos (Sudão e 
Líbia), também escancarou a isenção de certas lideranças 
da justiça penal internacional de acordo com os interes
ses das potências. Bassiouni e Hansen (2013) argumentam 
que a discussão provocada por líderes políticos africanos 
deveria ser sobre o papel do Conselho de Segurança nos 
conflitos do continente, e não sobre o TPI. De toda forma, 
os primeiros casos encaminhados para processamento por 
iniciativa autônoma do promotor também se referiam 
a situações no continente. Além disso, entre 2002 e 2021, 
trinta casos de oito situações foram julgados, todas do con
tinente africano.

Autores como Kamari Clarke (2013) defendem que 
o foco da justiça na África tem relação com o princípio da 
complementaridade. Para a autora, a fragilidade das insti
tuições jurídicas dos países africanos e as instabilidades polí
ticas e sociais que permeiam a história da região ensejam 
uma atuação mais presente nos países da região. A alegação é 
a mesma de Ocampo para justificar suas escolhas de iniciativa 
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autônoma. No entanto, as iniciativas da promotoria a partir 
de 2016 refutam o argumento.

Em 2016, a primeira investigação fora do continente afri
cano foi sobre a situação da Georgia que tinha como objeto 
forças do país, forças da Ossétia do Sul e também russas. 
No mesmo ano, a Rússia anulou a assinatura do TPI, a mesma 
ação simbólica de George W. Bush em 2001. Em 5 de março 
de 2020, o TPI autorizou abertura de investigações no caso 
do Afeganistão. Em abril de 2019, os juízes haviam negado 
o pedido da promotoria sob a alegação de que as investiga
ções não serviam aos interesses da justiça. Na ocasião, houve 
fortes pressões por parte do governo Trump, inclusive com 
medidas de retaliação aos funcionários do TPI que estives
sem à frente do processamento do caso.

Se fica clara a tentativa e, até mesmo o alcance, da ins
trumentalização do TPI pelas potências ocidentais, também 
merece consideração a possibilidade de instrumentalização 
do órgão pelos próprios Estados membros quando ende
reçam casos ao órgão. Líderes políticos podem tentar usar 
o TPI como ferramenta para atacar adversários políticos. 
De toda forma, em grande parte das situações já analisadas 
pelo TPI é possível identificar a propensão dos governos de 
cooperarem quando seus adversários são os alvos da justiça 
internacional. As alegações da União Africana no Conselho 
de Segurança visando à suspensão do julgamento de alBashir, 
e mesmo a justificativa de não cooperação, para não entregar 
indiciados de vários Estados, tem se baseado na preocupação 
de que a pacificação deve prevalecer acima da justiça.

Com efeito, a atividade jurisdicional dificilmente estará 
livre de questões políticas internacionais e nacionais, até por
que a política é fundamental para a implementação da justiça 
internacional. A origem da criação do TPI é política, o meca
nismo precisa usar recursos estatais de política para garantir 
sua missão, os crimes que estão sob a jurisdição do TPI têm 
natureza de disputas políticas pelo poder (Maia e Hama, 2013).
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Fatou Bensouda assume que o Gabinete da Promotoria 
opera em ambientes políticos, o que desafia investigadores 
a preservarem sua independência, imparcialidade e credi
bilidade, principalmente quando se trata de casos em que 
o acusado é chefe de Estado. Para ela, como para o Estatuto 
de Roma, não se concedem privilégios a chefes de Estado. 
Casos que os envolvem costumam causar instabilidades 
em seus países e colocar em xeque o poder do Tribunal e 
a confiança da comunidade internacional nele depositada. 
Nesse contexto, a promotorachefe até 2021 enfatiza que 
a Corte deve, a todo custo, evitar a politização, assegurando 
que suas ações sejam conduzidas apenas conforme evidên
cias e as normas do Estatuto de Roma (Massarenti, 2014; 
Massarenti, 2016; Unfair…, 2017).

No entanto, balancear fatores políticos e ambições 
jurídicas não é simples. A mesma promotora sugeriu em 
entrevista que, em alguma medida, as ameaças de retirada 
do TPI de alguns Estados africanos tinham como objetivo, 
valendose da vulnerabilidade do órgão, extrair concessões 
em espaços de negociação sobre a atuação do TPI e com 
ele próprio (Africa Confidential, 2016). De fato, em 2013, 
o Estado do Quênia foi até a Assembleia de Estados Membros 
do Tribunal e conseguiu que os delegados alterassem algu
mas regras do órgão, por exemplo, de permissão para 
a ausência de oficiais sêniores com responsabilidades excep
cionais durante seus processamentos, a menos que houvesse 
requisição especial pelos juízes (Africa Confidential, 2016; 
Massarenti, 2016).

Outro exemplo de considerações políticas presentes 
na decisão do órgão no próprio continente africano foi 
o duplo padrão adotado pelos juízes com relação à falha 
de cooperação da África do Sul na entrega de alBashir. 
Em 2017, os juízes do tribunal condenaram a atitude do 
país, entretanto, consideraram que não seria necessário 
reportar a situação para o Conselho de Segurança, uma vez 
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que a justiça nacional já havia repreendido o governo e que 
a medida não seria do interesse da justiça, pois não pro
moveria a melhoria das relações de cooperação com o país. 
Ocorre que, até então, todos os casos de não cooperação de 
outros países africanos haviam sido reportados ao Conselho 
de Segurança ou à Assembleia Geral, ou ainda a ambos os 
órgãos (Govender, 2017).

Ainda sobre as razões africanas de rechaço ao TPI, 
merece nossa atenção o vínculo estabelecido nos argu
mentos entre a seletividade da justiça e uma justiça racista, 
colonial e imperialista ocidental. A mobilização desses 
argumentos, especialmente no espaço da União Africana, 
tem um sentido maior: o desafio que o continente enfrenta 
desde os processos de independência de romper com estru
turas coloniais, buscar inovações nas relações diplomáti
cas, redefinir suas relações com o restante da comunidade 
internacional, inclusive com as potências. Dessa forma, 
pretendese lutar contra a dominação estrangeira, valorizar 
a realidade africana e buscar pela identidade póscolonial.

Não é uma inverdade que muitos dos líderes que mobi
lizaram argumentos vinculados ao panafricanismo são ver
dadeiros violadores dos direitos humanos. São pessoas que, 
com objetivo de manutenção de poder local, promovem ver
dadeiros massacres, mutilações, crimes sexuais, entre outras 
violações caracterizadas como crimes de guerra, crimes con
tra a humanidade e até genocídio. Claro que isso enfraquece 
a credibilidade do discurso, mas não se pode perder de vista 
a luta histórica desses povos para a reconstrução da memória 
coletiva e o resgate das tradições africanas. Ali Mazrui (2010) 
é um dos importantes politólogos da região que defendem 
que as soluções para a África não podem ser puramente exó
genas, inclusive no campo do direito.

As discussões sobre o resgate da tradição africana tam
bém permeiam a preocupação sobre a relação dos países afri
canos com instituições internacionais. No campo dos direitos 
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humanos, Elaigwu e Mazrui, (2010) afirmam que a constru
ção e o desenvolvimento dos direitos humanos e deveres dos 
cidadãos africanos era vista como uma forma de garantir 
autonomia e identidades nacionais fortes aos novos Estados 
africanos, ancoradas nas tradições africanas. Nesse contexto, 
foi igualmente importante a adesão africana às convenções 
internacionais de direitos humanos como uma forma de con
tribuir para a cooperação internacional. A entrada em vigor 
da Declaração dos Direitos do Homem e dos Povos (1986) é 
um marco do ideal do “dever de ser livre” da África (no sen
tido dos padrões ocidentais), mas também de buscarem seus 
próprios meios para lutar contra o apartheid e o colonialismo 
(Kodjo e Chanaiwa, 2010, pp. 914915).

Nesse aspecto, diferentemente de outras convenções 
internacionais de direitos humanos, os países africanos tive
ram apenas a oportunidade de aderir. O Estatuto de Roma 
foi negociado com a maciça participação do continente. 
Mesmo assim, se faz presente a discussão da colonialidade 
do direito internacional, que, segundo essa perspectiva, 
constitui “um sistema de hierarquias racializadas de nor
mas e instituições internacionais”. (Grovogui, 2015, p. 103) 
Conforme Oumar Ba, condicionada à colonialidade, a justiça 
internacional acaba por considerar que atrocidades penais só 
podem ser cometidas por determinados povos, aqueles não 
ocidentais. Enquanto isso, o Ocidente segue sendo o bastião 
da legalidade e moralidade internacional e é exonerado da 
capacidade de cometer tais crimes. Dessa forma, a justiça 
penal internacional “se tornou uma arena de transações polí
ticas em que imunidades são garantidas a alguns, favores são 
concedidos a amigos, enquanto o restante se torna alvo de 
punição com ávida acusação” (Ba, 2017, p. 52).

Como fruto da colonialidade no direito, a jurisprudên
cia positivista é reproduzida no direito internacional, e há 
uma “persistência do legado intelectual colonial nas dispo
sições alegadamente neutras e universais de produção de 
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conhecimento e elaboração de políticas” (Ba, 2017, p. 53), 
assim como normas internacionais. Dessa maneira, o Tribunal 
Penal Internacional carregaria características, discursos e prá
ticas da colonialidade, um projeto político de exclusão e apa
gamento de civilizações não ocidentais; contudo, o Tribunal 
não é o único mecanismo a fazêlo. Ele foi engendrado na jus
tiça internacional como um todo, enraizado no direito inter
nacional, o qual está fundado na colonialidade e carrega seu 
legado intelectual (Ba, 2017, pp. 5053).

Não estão deslocadas desses debates as lideranças que 
propuseram a saída em massa do TPI e a criação de uma 
seção penal no Tribunal Africano como uma solução afri
cana para problemas africanos. Ocorre que essas alternati
vas políticas podem ser utilizadas como meios para garantir 
a impunidade de elites locais, o que coloca em descrédito 
um importante debate, necessário no campo das Relações 
Internacionais. Outro problema é perder a perspectiva das 
vítimas. Sobre isso, merece atenção o fato de o TPI ser a pri
meira jurisdição penal internacional a conceder às vítimas 
um lugar no processo e uma reparação (Arsanjani, 1999; 
Wierda e  Greiff, 2004).

Organizações Não Governamentais Africanas de Direitos 
Humanos, muitas vezes acusadas pelas lideranças de vincula
ção aos interesses ocidentais, alertam para a relevância do TPI 
desse ponto de vista, ou seja, do papel da busca de uma justiça 
equitativa e restaurativa, e da relevância de ouvir as vozes das 
vítimas que iniciam seu processo de cura ao expressar suas 
dores, estabelecer a verdade e participar do julgamento de 
seus algozes e receber reparação pelo que sofreram.

Considerações finais
O Tribunal Penal Internacional, assim como outras 

organizações internacionais, sofre constante pressão para 
demonstrar imparcialidade, mesmo quando se envolve em 
questões inerentemente políticas. Sua legitimidade e sua 
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credibilidade no meio internacional dependem fundamen
talmente de sua reputação enquanto instituição neutra, 
que defenda os valores acordados em sua criação, e que não 
favoreça politicamente nenhum Estado em detrimento de 
outro (Barnett e Finnemore, 2004).

No entanto, não há como dissociar a característica polí
tica e jurídica de um mecanismo de justiça internacional 
que está inserido em um sistema internacional marcado, 
de um lado, pela igualdade jurídica dos Estados, e, por outro, 
pela forte desigualdade de poder entre eles. Desse ponto de 
vista, é impossível para o TPI “tomar decisões substanciais no 
âmbito do direito que não implicariam nenhuma escolha 
política” (Koskenniemi, 2018, p. 25). Emprestando as palavras 
de Koskenniemi (2018, p. 26), “não é uma questão de apli
car formalmente regras neutras”, uma vez que isso depende 
“daquilo que se considera politicamente certo ou justo”.

Na visão de Ba, a desconsideração das condições geo
políticas e sociopolíticas de uma região em conflito pode 
ser entendida como claro ato político e carregado de 
colonialidade do direito internacional, pois, subjugase 
a região e os indivíduos ao crivo da justiça internacional 
sem medidas de reconciliação e de garantia da paz no 
local, como se a única maneira de solução fosse exógena 
a ele e suas vozes endógenas não fossem capazes ou não 
quisessem, de acordo com o padrão imposto, solucionar os 
conflitos ou questões inflamadas como conflitos. O autor 
afirma que, quando se coloca a atuação do Tribunal no 
contexto mais abrangente da justiça penal internacional, 
é possível identificar padrões históricos de exclusão de 
grandes partes da humanidade, sujeitandoas ao direito 
sem, em troca, usálo para protegêlas (Ba, 2017, p. 46).

Com efeito, é inadmissível a imposição unilateral e sele
tiva da justiça penal internacional, especialmente quando 
é carregada de conteúdo próprio de uma história de domi
nação, segundo a qual modelos ocidentais são a régua para 
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medir o comportamento. Por outro lado, também não se 
pode lançar mão desse argumento como escusa para enco
brir comportamentos bárbaros que constituem verdadeiras 
atrocidades contra a vida e dignidade humana. Não se pode 
desconsiderar as profundas discrepâncias e a marginalidade 
econômica e social de populações que as colocam vulnerá
veis a abusos de seus direitos.

Tais discrepâncias e desigualdades no cenário inter
nacional, exacerbadas na aplicação da justiça internacio
nal, são percebidas quando se analisam todas as medidas 
para garantia de isenção de responsabilização de cidadãos 
estadunidenses por violações de direitos humanos perante 
o TPI que foram tomadas pelos Estados Unidos da América; 
principalmente se comparadas à movimentação e aos ape
los africanos quanto aos riscos de agravação do conflito no 
Sudão caso fosse emitido mandado de prisão contra Omar 
alBashir. As medidas estadunidenses foram estabelecidas 
sem grandes represálias internacionais, ao passo que as 
medidas da União Africana foram ignoradas. Esse e outros 
episódios mencionados neste trabalho, como a predominân
cia de casos julgados no TPI exclusivamente africanos até 
o ano de 2021, enquanto casos fora da África só começaram 
a ser abertos em 2016 e permanecem, até então, sem julga
mentos, demonstram que a experiência do Tribunal Penal 
Internacional coloca desafios à democratização da ordem 
política e econômica internacional em um contexto de pro
fundas assimetrias.
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Introdução
O objetivo deste artigo é apresentar as interpretações do 

livro Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico (1964), 
de Fernando Henrique Cardoso, encontradas na litera
tura sobre empresários no Brasil. Mais especificamente, 
pretendese mostrar como os autores que vieram depois de 
Cardoso leram a atuação política dos empresários indus
triais em sua obra. Para isso, são analisados os trabalhos 
sobre o empresariado industrial brasileiro de Diniz (1978), 
Mancuso (2007), Bianchi (2010) e Campos (2014), e os de 
Fernando Henrique Cardoso, não só o Empresário Industrial…, 
de 1964, mas também dois artigos em que retoma a discus
são e que contribuem para esclarecer as questões sobre 
o empresariado no Brasil: “Hegemonia burguesa e indepen
dência econômica”, da Revista Civilização Brasileira (1967), 
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e “O papel dos empresários no processo de transição: o caso 
brasileiro”, da Revista Dados (1983).

Procurase argumentar que os autores supracitados 
desenvolveram uma leitura específica sobre Cardoso, 
na qual o empresariado industrial brasileiro seria “fraco” 
em sua atuação política, dado que se caracterizaria como 
um grupo que não se organiza em torno de seus interes
ses e possui uma atuação tímida perante o Estado. Segundo 
tais autores, Fernando Henrique Cardoso teria cometido 
um equívoco em sua análise dessa fração de classe brasi
leira, pois, ao contrário deste, em suas pesquisas encontra
ram atuação política intensa dos empresários industriais, 
tal equívoco se daria porque Cardoso teria como base um 
ideal de burguesia dos países de desenvolvimento clássico, 
os europeus (Bianchi, 2010; Diniz, 1978), aplicando ideias 
importadas – as quais teriam ofuscado a visão de Cardoso 
em seu trabalho de livredocência.

O artigo busca oferecer uma interpretação alternativa 
da obra de Cardoso, desenvolvendo o argumento em duas 
chaves. Por um lado, buscase mostrar, com base nos três 
textos de Cardoso – Empresário Industrial e Desenvolvimento 
Econômico (1964), “Hegemonia burguesa e independência 
econômica” (1967) e “O papel dos empresários no pro
cesso de transição: o caso brasileiro” (1983) –, que o autor 
não veria a jovem burguesia industrial brasileira como uma 
classe “fraca”, que não atua politicamente ou que não se 
organiza em torno dos seus interesses, e, sim, como uma 
classe que se divide em dois tipos ideais de empresários – 
o capitão de indústria e o homem de empresa. Na interpre
tação de Cardoso, o capitão de indústria seria o tipo predo
minante e as características políticas mais marcantes desse 
segmento são conformadas por uma visão do Estado em que 
a mediação principal seria o favor. Nesse bojo, é preciso ter 
em mente, ainda, que esses empresários atuariam visando os 
próprios interesses, porém, sob a alegação de ser em nome 
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da indústria nacional, e parte da contradição de sua atuação 
política estaria na contestação de políticas que expandam 
o mercado interno nacional:

Se acrescentarmos que ao ideal do “mercado fechado” 
e dos favores governamentais os industriais desta categoria 
juntam uma visão tradicionalista da empresa, dos 
operários, do mercado e da sociedade, terseá a imagem 
do antiempreendedor que a “industrialização extensiva” 
e a duplicidade tecnológica, favorecidas pelos mercados 
de concorrência imperfeita, continuam a alimentar 
(Cardoso, 1964, p. 129).

Já o homem de empresa, figura pouco encontrada entre 
os empresários industriais brasileiros, atuaria com base em 
interesses mais amplos – no sentido de construir uma hege
monia na condução da nação e para quem importa mais 
uma campanha massiva pela indústria do que ter um político 
eleito no congresso. Nesse contexto, a burguesia industrial, 
ao menos sua parte predominante, escolhe politicamente não 
disputar a hegemonia da sociedade por medo da revolução e 
de acabar associada com os sindicatos de trabalhadores.

Por outro lado, argumentamos, ao contrário do que afir
mam seus críticos, que o método utilizado por Cardoso não 
corresponderia a uma análise pouco imanente. Pelo contrá
rio, procurase argumentar que o sociólogo uspiano busca 
entender as especificidades de uma classe, como a burgue
sia industrial, em condições peculiares de uma sociedade 
em formação (como era o Brasil), questionando as teorias 
que julgava reducionistas, como a de Rostow (1961), a qual, 
conforme sua interpretação, ignora as múltiplas formas pos
síveis de reintegração dos sistemas produtivos em tipos parti
culares de sociedades globais, reduzindo o desenvolvimento 
econômico a, apenas, duas variáveis (taxa de investimento e 
crescimento demográfico).
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A retomada dessa discussão é fundamental, visto que 
a obra de Cardoso permanece uma referência para com
preender a atuação dos empresários no Brasil. Seja para 
concordar ou discordar de sua linha de pensamento, alguns 
autores retomaram seus argumentos, implícita ou explici
tamente, para compreender a crise política e econômica 
iniciada com a derrocada do governo Dilma Rousseff, espe
cialmente no que diz respeito ao seu ensaio desenvolvimen
tista (Singer, 2015). Alguns autores que fizeram parte desse 
debate foram Carvalho (2018), Serrano e Summa (2018), 
Rugitsky (2015), Carneiro (2017) e Singer (2018).

Cabe ressaltar também que a livredocência de Cardoso, 
pesquisa que deu origem ao livro sobre o empresário 
industrial, contém uma argumentação radical que rompeu 
com interpretações dominantes sobre o desenvolvimento 
brasileiro e as estratégias que deveriam ser adotadas para 
alcançálo, como as do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
e as de Celso Furtado (Brito, 2019). Tal contexto mostra 
a relevância de sua obra, algo que pode explicar como até 
hoje é uma tese importante para se entender os dilemas do 
desenvolvimento e da política brasileiros.

Para atingir os objetivos expostos, o artigo é dividido 
em três partes, mais a introdução e a conclusão. Na pri
meira parte são apresentadas as interpretações dos auto
res supracitados sobre o trabalho de Fernando Henrique 
Cardoso, no que diz respeito à atuação política do empre
sário industrial no Brasil. Em segundo lugar, discutese, 
a partir dos textos de Cardoso, a sua visão sobre o empre
sariado industrial brasileiro, utilizando como bibliografia 
complementar seus artigos de 1967 e de 1983. Por último, 
discutese o método do sociólogo uspiano, buscando argu
mentar que, partícipe do Seminário d’O Capital (Schwarz, 
2014), estaria em busca de uma análise concreta da socie
dade brasileira e não da simples aplicação de conceitos e 
teorias europeias por aqui.
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Interpretações do empresário industrial brasileiro
Nesta seção, abordamos a literatura que tratou do empre

sário industrial no Brasil, de forma cronológica, com um tri
plo objetivo: (1) expor o contexto do debate em que esses 
autores estavam inseridos; (2) mostrar como tal literatura se 
centrou nos argumentos de Cardoso – o que reforça a impor
tância da tese do autor; e (3) analisar como a questão sobre 
a fraqueza ou a força do empresário industrial enquanto classe 
ou grupo de interesse concentrou os esforços dos autores – 
desviando, talvez, a atenção do que seria mais importante a se 
compreender nesse debate com Cardoso.

A literatura sobre o empresariado no Brasil é bastante 
diversa no que diz respeito às abordagens, perguntas e obje
tos de pesquisa. O que há em comum entre os trabalhos é 
o fato de todos eles buscarem entender a atuação, mentali
dade ou ideologia política dos empresários em momentos 
de mudança da política industrial ou da política de desen
volvimento nacional. A primeira geração de trabalhos sobre 
o empresário industrial no Brasil estava preocupada em 
entender qual era a mentalidade da nova classe que surgiu 
no país com a industrialização iniciada em 1930. Umas das 
perguntas a serem respondidas eram se essa nova classe seria 
hegemônica na sociedade e se ela seria capaz de conduzir 
um processo de modernização burguesa. Dessas perguntas, 
outras foram derivadas, citaremos algumas: Qual era a capa
cidade desse grupo de se organizar em torno de seus inte
resses? Qual era a influência desse grupo no Estado e nas 
políticas adotadas no âmbito estatal? Qual era a relação dos 
empresários com o Estado brasileiro?

Um dos principais trabalhos desse período é o de 
Diniz (1978). A autora dialoga diretamente com Cardoso, 
fazendo a leitura de que o sociólogo veria a burguesia brasileira 
como um grupo passivo, de comportamento reativo e com baixa 
capacidade de articulação e de organização. Diniz, por sua vez, 
tenta mostrar que a burguesia industrial foi um ator estratégico 
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no novo esquema de alianças que se estrutura com a vitória da 
Revolução de 30, tendo autonomia e atuação crescentes no 
período 19301945, sem condições, contudo, para formular um 
projeto alternativo de estruturação do país. A leitura da autora 
sobre Cardoso pode ser mais bem explicitada nos trechos abaixo 
selecionados, nos quais discute com o referido autor:

Um último ponto que merece referência tem a ver com 
a tendência à caracterização da burguesia brasileira 
como um grupo fundamentalmente passivo, dotado de 
reduzida capacidade de articulação e de organização, 
cujo comportamento reativo seria mais um indicador 
de sua dependência estrutural. Inúmeros estudos sobre 
o empresariado industrial, focalizando distintas fases do 
processo de industrialização, insistem nestas colocações, 
consolidandose a visão deste setor social como ator político 
de pouca relevância (Diniz, 1978, p. 28)

Embora preocupados em captar a especificidade do 
comportamento político da burguesia nos países periféricos, 
certos estudos continuaram a avaliálo tomando por base 
o tipo ideal da burguesia nos países de desenvolvimento 
clássico. Desta forma, o modelo do empresariado ativo, 
organizado e participante das democracias ocidentais segue 
sendo o ponto de referências de inúmeras análises […] 
Falta de capacidade de iniciativa, falsa consciência de classe, 
desconhecimento de seus reais interesses, incorporação 
de ideologias de classe média à falta de uma ideologia 
própria, são algumas das ideias mais difundidas para definir 
a especificidade da classe empresarial das sociedades 
latinoamericanas (Diniz, 1978, p. 29)

Voltando à tese de Diniz, os industriais não tinham 
vinculação com um projeto de capitalismo nacional, 
no sentido de “exercer um papel central na constituição 
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de um modelo de desenvolvimento autônomo” (Diniz, 
1978, p. 160), pelo contrário: não havia oposição ao capi
tal estrangeiro no universo ideológico dos empresários. 
Havia, entretanto, a preocupação em difundir uma ideo
logia industrialista que defendesse o capital estrangeiro e 
com ele se associasse – desde que o Estado o regulasse para 
atividades industriais – e em disseminar, para as demais 
elites, a visão da indústria como atividade prioritária. 
Dessa forma, entendese o destaque para a importância 
do Estado na tarefa de industrializar o país, dado que os 
industriais sabiam da fragilidade do Brasil para essa tarefa. 
Durante o Estado Novo, o Estado era visto pelos empresá
rios industriais como fundamental, mas restrito às funções 
de regulamentação, coordenação e planificação – a não ser 
sobre a indústria de base, “setor em que seria reconhecida 
a legitimidade da intervenção do Estado, não apenas exer
cendo funções de estímulo e amparo à iniciativa privada, 
mas também como produtor direto” (Diniz, 1978, p. 162).

Em relação ao regime político, a autora descreve uma 
inconstância dos industriais, os quais na Revolução de 1930 
e na Revolução Constitucionalista de 1932 estavam contra 
a centralização do poder, levantando a bandeira política da 
descentralização durante a Constituinte de 1934, ao passo 
que de 1935 a 1937, no entanto, quando a efervescência 
política cresceu, o setor industrial passou a aderir ao modelo 
autoritário centralizador, de sorte que, em seguida, o Estado 
Novo passa a ser bem recebido pela liderança empresarial.

O período seguinte que aparece na literatura 
sobre o empresariado industrial brasileiro é o que 
abarca o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 
durante o governo Geisel, na década de 1970. Nesse 
momento, as questões que se colocavam para os pesquisa
dores da época eram sobre: a adesão ou não dos industriais 
brasileiros ao plano, a campanha contra a estatização lide
rada pelo setor e o seu apoio ou não à redemocratização. 
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Lessa (1988) chama de “rebelião empresarial” a campanha 
contra a estatização iniciada em 1974 pelos empresários, 
a qual seria um dos motivos do fracasso do II PND, segundo 
o autor. Destaca também que, na aparência, se tratava 
de um protesto ideológico contra a presença do Estado, 
mas que, na verdade, refletiria a insatisfação de distintas 
frações do empresariado nacional com o governo, o que 
dificultou a composição dos interesses para a mudança da 
matriz econômica – a qual ficou descolada de suas bases 
empresariais. Conforme novos setores empresariais ade
riam à campanha, ela ia mudando de face, tornandose con
trária ao autoritarismo do regime e a favor da liberalização.

Cruz (1995) analisa as posições políticas dos diver
sos setores de empresários no Brasil em relação à pressão 
pela abertura do regime militar. A conclusão a que chega 
é a de que os empresários não tiveram papel importante 
para o desencadeamento do processo de abertura do 
regime. Pelo contrário: se engajaram na campanha contra 
a estatização quando já era possível, devido às primeiras 
medidas de distensão política. Cruz ressalta, ainda, que 
a campanha em questão não entrava no mérito do regime 
político, todavia acabou sendo propulsora da liberaliza
ção ao socializar informações e derrubar a visão de que 
o governo era honesto e eficiente.

Ainda sobre o período do regime militar, Campos (2014) 
vai abordar a atuação dos empresários das empreiteiras 
brasileiras e sua relação com a ditadura. Conforme o argu
mento de Campos, o modelo de desenvolvimento a partir 
de Juscelino Kubitschek deu hegemonia ao empresariado 
industrial, levandoo para o centro do poder. Dentro dessa 
configuração, os empresários da construção pesada tinham 
posição altamente privilegiada, participando intensamente 
da política. Supostamente em oposição a essa tese, Campos, 
informado pela interpretação de Diniz e Boschi (1978), 
cita Cardoso no sentido de criticálo:
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Fernando Henrique Cardoso, em sua tese de livredocência, 
entende que os empresários brasileiros de maneira geral 
não são engajados na política. Eli Diniz e Raul Boschi 
destacaram que diversos autores do campo das Ciências 
Sociais caracterizam o empresariado nacional como 
politicamente fraco, incluindo Fernando Henrique 
(Campos, 2014, p. 66)

O período seguinte que aparece na literatura sobre 
empresariado na política é o da abertura econômica dos 
anos 1990. A principal pergunta desse período é sobre 
a reação do empresariado nacional a uma política de abertura 
econômica que amplia a concorrência, expondoo ao capital 
estrangeiro. Mancuso (2007) argumenta que a abertura eco
nômica dos anos 1990, que expos a indústria brasileira a uma 
concorrência nunca vista, teve o efeito de unir os industriais 
em torno de uma pauta política única, nomeada pelo autor 
como “redução do Custo Brasil”. Isto é, tratavase de acom
panhar as propostas e pressionar o governo para a redução 
do custo da produção no país. Conforme o argumento de 
Mancuso, os industriais obtiveram sucesso em suas pautas, 
o que mostraria sua capacidade de organização e ação 
enquanto grupo de interesse organizado. Com a feitura 
dessa análise, Mancuso acaba por se filiar à linhagem rival 
daquela a que pertenceria Fernando Henrique Cardoso, 
aparentemente, um de seus grandes expoentes, cuja essência 
se baseava na defesa de que a atuação política do setor indus
trial se caracterizou “pela passividade, tibieza, timidez e pela 
disposição de aproveitar as oportunidades oferecidas de cima 
para baixo para se insinuar junto aos altos escalões do poder 
executivo” (Mancuso, 2007, p. 193). Mancuso faz uma leitura 
completa e justa do texto de Cardoso, retomando de forma 
integral alguns de seus argumentos, não obstante, conclui, 
juntamente com outros autores, como Diniz e Boschi (1978), 
que o sociólogo uspiano reivindicava uma passividade 
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do empresariado industrial brasileiro. Visão que difere 
da interpretação que estamos propondo aqui, como será 
mostrado adiante.

Bianchi (2010), por seu turno, dedicouse ao estudo da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) 
para entender quais as disputas existentes dentro da classe 
dos industriais paulistas em um contexto de crise econô
mica e política ao longo dos anos 1980 e 1990. O autor con
clui que havia grande ativismo político dos empresários e 
que dentro da FIESP eles se dividiam em duas tendências, 
uma neoliberal e uma liberaldesenvolvimentista. Ao tratar 
do trabalho de Fernando Henrique Cardoso, Bianchi des
creve os industriais pesquisados pelo sociólogo uspiano 
como reduzidos a uma subalternidade passiva:

Um empresariado economicamente frágil, dependente dos 
favores estatais, incapaz de constituirse direção política e 
intelectual da sociedade, reduzido a uma subalternidade 
passiva intransponível. Dentre as razões dessa 
subalternidade, encontrarseia sua debilidade econômica. 
Imerso em sociedades nas quais ainda predominavam 
interesses agroexportadores ou transnacionais, 
o empresariado latinoamericano não teria condições de 
impor sua vontade a quem quer que fosse. Restariam, 
assim, aos homens de negócios de nosso continente 
estratégias meramente adaptativas: adaptarse ao poder das 
oligarquias fundiárias, adaptarse às forças econômicas das 
multinacionais, adaptarse ao Estado (Bianchi, 2010, p. 48)

Continuando seu argumento, Bianchi, após ressal
tar o mérito de Cardoso ao jogar por terra a tese dos 
partidos comunistas e socialistas, assentada na ideia de 
que burguesia industrial por aqui seria hegemônica, 
compara os pressupostos de ambos com o intuito de 
aproximálos criticamente:
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Tanto aqueles que apostavam na capacidade hegemônica 
do empresariado como os que ressaltavam sua passividade 
partilhavam dos mesmos pressupostos. Inspirados em um 
burguês típicoideal, que teria sua certidão de nascimento 
na Europa do século XIX, apresentavam o empresariado 
latinoamericano não como aquilo que era, e, sim, como 
o que deveria ser. Para a perspectiva que norteia o presente 
trabalho, é importante acrescentar que essas visões são 
fortemente essencialistas. Elas remetem a atributos inatos, 
específicos dos próprios sujeitos, tal qual uma teoria da 
predestinação que indicaria os indivíduos fadados a queimar 
no inferno do subdesenvolvimento ou usufruir o paraíso do 
progresso econômico e político (Bianchi, p. 48)

De posse da interpretação dos autores supracitados, nos 
deteremos agora à análise do Empresário Industrial… de Cardoso.

Não é de subalternidade passiva que se trata – notas 
sobre o Empresário Industrial

Nesta seção, buscamos expor a interpretação alternativa 
da obra de Cardoso que desenvolvemos, apresentando bre
vemente o livro para em seguida expor os pontos específicos 
de diálogo com a literatura discutida acima.

O livro Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico 
é resultado de uma pesquisa realizada por Cardoso e que 
viria a ser a sua livredocência. Nele, o autor busca enten
der qual seria a participação dos empresários industriais no 
desenvolvimento econômico brasileiro por meio de entre
vistas realizadas entre 1961 e 1962. Isto é, logo após o fim 
do governo Juscelino Kubitschek, marcado pela aceleração 
do desenvolvimentismo brasileiro. Desde sua nota introdu
tória, o sociólogo deixa claro que não buscava simplesmente 
entender atributos dispersos da ação empresarial, mas sim 
estabelecer nexos entre a situação concreta de sua existência 
econômica e a ação empresarial (Cardoso, 1964, p. 8)
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Ao nosso ver, os principais apontamentos de Cardoso são 
em relação aos determinantes estruturais da mentalidade do 
empresário industrial, marcada no Brasil, principalmente, 
pelo tradicionalismo e pela dificuldade de agir segundo 
seus próprios interesses de classe. Todavia, isso devese não 
a uma fragilidade do grupo, mas, pelo contrário, pelo fato 
de ter interesses contraditórios. Isso se daria por tratarse de 
uma classe recente, heterogênea, não sofredora da pressão 
de grupos organizados de trabalhadores e que obtém seus 
lucros em uma situação de concorrência imperfeita, na qual 
os preços são formados a partir da referência dos produtos 
importados – não sendo necessária, portanto, a inovação 
para obtenção do lucro.

Para se tornar classe hegemônica, os industriais teriam 
que romper com os grupos tradicionalmente dominantes 
no Brasil e renunciar à situação de concorrência imperfeita, 
arriscando os lucros atuais por uma hegemonia no futuro. 
Para isso, entretanto, deveriam se aliar aos grupos urbanos e 
populares, o que ameaça o controle político dos industriais, 
que se voltam “imediatamente depois de qualquer passo 
adiante contra seus próprios interesses, recuando um pouco 
no presente para não perder tudo no futuro” (Cardoso, 
1964, p. 186). Movimento similar ao descrito, recentemente, 
por Singer (2018) como pendular.

Em boa parte do livro, Cardoso se dedica a entender 
aquele momento do capitalismo e suas implicações para as 
condições de produção vigentes. Tratandose, segundo o autor, 
do capitalismo monopolista, que tem, como uma de suas carac
terísticas essenciais, o processo de politização da economia:

Política e economia tornaramse a mesma coisa com 
o surgimento do modo capitalista de produção, e  
a superação da forma concorrencial substitui a inovação 
no plano da empresa ou do mercado pelo fiat da decisão 
política (Cardoso, 1964, p. 174)
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Tendo isso em vista, Cardoso buscava entender 
a atuação política dos empresários industriais brasileiros, 
sem pressupor e sem concluir que tais agentes seriam 
fracos politicamente, passivos, frágeis, não engajados na 
política ou de comportamento reativo. Pelo contrário, 
para Cardoso os empresários dependem também da polí
tica para suas atividades e têm, sim, grande participação 
política, que parece diferente de uma suposta subalterni
dade ou passividade. Tal posição é exposta claramente nos 
seguintes trechos:

As significações da ação do dirigente industrial 
que, no Brasil, está atento às portarias e decretos 
governamentais e que procura influir junto aos Governos 
para obter concessões, empréstimos, isenções etc., 
exprimemse num contexto social e econômico em 
que a eliminação da competição é tentada como um 
recurso para manter níveis tecnicamente insatisfatórios 
de produção e altos lucros unitários. A defesa desta 
política é feita em nome da necessidade de construirse 
a ‘indústria nacional’, o que se justifica até certo ponto, 
mas os resultados dela ultrapassam frequentemente os 
propósitos enunciados para se fixarem na manutenção 
de padrões arcaicos de atividades econômicas. 
(Cardoso, 1964, p. 128129)

Desprovidos de capitais, mas muitas vezes bem relacionados, 
junto às esferas governamentais, estes empreendedores 
lançamse a toda sorte de tentativas para influir nas 
decisões que lhes possibilitem empréstimos e concessões 
oficiais. Podendo, tornamse políticos e líderes de 
categorias profissionais. Na direção dos sindicatos e 
federações sindicais patronais proliferam líderes industriais 
“profissionais” que, com o tempo, tornamse, de fato, 
empreendedores. (Cardoso, 1964, p. 134)
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Desse modo, Cardoso apenas ressalta que essa atuação 
política da burguesia industrial não seria compatível com 
o que se esperava ‘virtualmente’ da burguesia industrial 
brasileira. Com efeito, Cardoso intenta mostrar que as teses 
assentadas na existência de uma burguesia industrial desen
volvimentista estavam erradas pelo fato de não terem reali
zado uma análise imanente dessa classe recémconstituída 
no Brasil e concluíram de antemão e abstratamente quais 
eram seus reais interesses:

Em síntese, as condições sociais de formação da burguesia 
industrial exercem um “efeito de amortecimento” 
na concretização das possibilidades de consciência 
dos interesses de classe que a camada industrial 
virtualmente possui e dificultam o desenvolvimento de 
formas de comportamento social compatíveis com sua 
“situação de classe” (Cardoso, 1964, p. 166)

Ilhada entre as motivações e interesses de tipo 
tradicional que a prendem por um lado ao latifúndio e 
à concepção tradicional de existência e, por outro lado, 
ao capitalismo internacional ao qual se associou para 
crescer economicamente, a burguesia industrial se vê na 
contingência de realizar uma política à beira do abismo: 
ora reage contra o imobilismo a que os grupos tradicionais 
querem limitar a política e a economia do país, ora reage 
contra as pressões urbanas e populares que tendem 
a quebrar a rotina. Hesita não porque não se dá conta 
de seus interesses reais, mas porque estes interesses são 
contraditórios. Para afirmarse como classe politicamente 
dominante e para expandir economicamente, a burguesia 
industrial é forçada a apoiar reformas e medidas que 
contrariam os grupos de dominação tradicional, mas, 
em seguida, neste mesmo movimento de modernização, 
vêse embaraçada com os únicos aliados com que pode 
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contar nas situaçõeslimite: as forças urbanas e populares. 
(Cardoso, 1964, p. 186).

É importante ressaltar que, nesse momento, Cardoso 
acreditava que os industriais brasileiros poderiam esco
lher ou não disputar a hegemonia e, diante dessa escolha, 
eles preferem a opção negativa pelos motivos acima apon
tados. Não porque ajam contra seus interesses, mas, sim, 
porque são contraditórios. Em 1967, no artigo “Hegemonia 
Burguesa e Independência Econômica: Raízes Estruturais da 
Crise Política Brasileira”, Cardoso retoma a questão da bur
guesia industrial brasileira partindo da tese levantada prin
cipalmente pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB) e por 
Celso Furtado sobre a suposta aliança desenvolvimentista. 
Tal aliança seria constituída pelas massas urbanas e pelos 
grupos industrializados os quais, em oposição ao setor “atra
sado” exportadormercantil, imporiam sua hegemonia polí
tica aos demais grupos, controlando o Estado, os setores 
médios e financeirizados. Essa situação de hegemonia da 
“aliança desenvolvimentista” superaria, conforme o esquema 
pecebista e furtadiano, o subdesenvolvimento. Não obstante, 
segundo Cardoso, se o esquema do PCB estivesse correto, 
a burguesia industrial brasileira teria que atender a duas 
condições básicas: ter base política e social para sua vocação 
de domínio como classe social ascendente e ser autônoma 
economicamente, interna e externamente – tendo isso como 
fundamento objetivo de uma política própria.

A literatura que acreditava – in abstrato – que a burguesia 
industrial cumpriria essa tarefa histórica, se opondo à pene
tração imperialista e defendendo a revolução agrária, não viu 
que o governo Juscelino Kubitschek deu pistas importantes 
ao mostrar que a burguesia industrial não se opôs à abertura 
crescente de mercados aos capitais estrangeiros e rechaçou 
as propostas de reforma agrária. Cardoso voltase então para 
as origens sociais dessa burguesia industrial brasileira para 
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mostrar que, assim como no Empresário Industrial, diante 
de opções concretas para o favorecimento de uma política 
desenvolvimentista – o que implica no fortalecimento do 
Estado e na aliança com as classes populares , a burguesia 
industrial “vacila e opta por uma política de retraimento” 
(Cardoso, 1967, p. 73), visto que teme o populismo e 
a perda de controle da situação política.

Consequentemente, esse setor juntase aos setores ditos 
“tradicionais”, mas aceita que o Estado interfira na constru
ção de uma infraestrutura industrial com base em empresas 
públicas, dado que se encontrava em condições restritivas 
com sua própria incapacidade de acumulação de capitais. 
Isso acontece não só pela recente condição de burguesia 
industrial, mas também, segundo acréscimo analítico feito 
neste texto, pela condição de mobilidade intersetorial alta 
do empresariado brasileiro, diretamente ligada à condição 
de substituição de importações, a qual faz com que os seto
res sejam constantemente marginalizados em detrimento da 
incorporação de outros, de mais alta produtividade média. 
Para comprovar essa adição à tese do Empresário Industrial, 
Cardoso utiliza dados referentes ao fato de empresários bra
sileiros diversificarem mais seus investimentos em relação 
a empresários de outros países – ou seja, investirem também 
em outros setores , tendo um caráter de transitoriedade, 
o qual tem como efeito fazer com que a ideia de compor
tamento político baseado em verdadeiros interesses da bur
guesia industrial perca o sentido, já que esses empresários 
teriam também outros interesses. Por conseguinte, não se 
tratava apenas de uma classe nova, mas também uma classe 
em situação de constante transitoriedade.

Sobre os interesses políticos da burguesia, Cardoso 
aponta que pela própria existência de outros grupos influen
tes sobre o setor estatal e da presença de capital estrangeiro 
em setores estratégicos da indústria, a burguesia industrial 
nacional precisa participar de alianças para conseguir seus 
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objetivos. Essas alianças reagrupamse constantemente, 
conforme os objetivos compatíveis estruturalmente e 
a estrutura da situação social concreta, isto é, estão abertas as 
possibilidades de coalizões da burguesia industrial e devem 
ser vistas na prática. Sobre o período Juscelino Kubitschek, 
Cardoso acredita que houve uma aliança desenvolvimentista 
aos moldes do que imaginava o PCB, porém ela só durou 
enquanto houve expansão do sistema produtivo, de forma 
que trabalhadores organizados e capitalistas industriais 
puderam ganhar – lembrando que essa situação não impli
cou numa desvinculação da burguesia industrial dos setores 
atrasados, como previsto pela tese comunista. Tal aliança 
nem foi ainda ideal, dado que contou com concessões de 
ambas as partes: os grupos empresariais aceitaram a amplia
ção do setor estatal na economia e os grupos populares acei
taram a entrada massiva do capital estrangeiro.

Tendo em vista o que fora dito, é preciso reconhecer 
que o marxista uspiano mostra, quase em detalhe, o fato de 
ser contra qualquer visão essencialista ou apriorística da bur
guesia brasileira e mais: que essa classe social possuía obje
tivos específicos e fez alianças para conseguilos de acordo 
com seus próprios interesses.

Por fim, em 1983, Cardoso retoma o tema esclarecendo 
que o artigo de 1967 não tinha por intenção “subestimar a ação 
política do empresariado, mas de situála num contexto histó
rico determinado” (Cardoso, 1983, p. 10). Ainda no artigo de 
1983 é sugestivo notar que o sociólogo uspiano utiliza os traba
lhos de Diniz e Boschi para avaliar a participação política dos 
empresários industriais nos anos anteriores, mostrando que, 
além de não haver contradição entre sua tese e a dos autores, 
o que encontrou em Empresário Industrial poderia ser útil para 
se compreender uma nova situação: a dos empresários indus
triais apoiarem a abertura do regime militar. Novamente, o que 
vemos não é passividade por parte dessa classe, mas sim parti
cipação política em um sentido específico.
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Dando continuidade à exposição, Cardoso argumenta 
que os empresários “descobriram a democracia” após terem 
seus interesses contrariados pelo Estado. Acrescentase 
a isso a visão dessa camada de que estaria ocorrendo dema
siada estatização da economia e de que o II PND era arro
jado demais, não tendo o Estado estrutura para bancálo. 
Consequentemente, em pouco tempo os empresários 
tornaramse críticos da política econômica e logo depois do 
próprio regime. O discurso geral dos empresários passa a ser 
o de que o setor privado está fragilizado, as estatais fugi
ram do controle da sociedade, o endividamento externo é 
crescente e que as instituições democráticas e a participação 
política são decisivas para o controle do Estado.

Essa posição política muda, no entanto, quando se 
trata da liberdade de reivindicações dos trabalhadores: 
“Quando a chama das reivindicações salariais ardeu no 
interesse direto das empresas, desfezse o encantamento 
cívico das posturas liberalizantes consensuais” (Cardoso, 
1983, p. 23). A posição do empresariado fica clara quando 
se colocam as opções de romper com o núcleo autoritário 
e restabelecer a democracia ou acelerar o transformismo 
do Estado – que não porá em risco o controle do Estado 
pelo núcleo autoritário ancorado nas Forças Armadas. 
Este grupo, então, “como é natural – opta por esta última 
alternativa. É por isso – e não por ‘erro’ ou ‘fraqueza’ – 
que ele assume simultaneamente uma postura de crítica ao 
autoritarismo e de apoio à transição controlada” (Cardoso, 
1983, p. 26). Em 1983, assim como em 1964, Cardoso des
creve um movimento de ensaio de avanço dos empresá
rios industriais no Brasil, imediatamente seguido de recuo, 
que se dá quando eles próprios se veem unidos às forças 
mais progressistas da sociedade.

Dando consecução ao argumento, partiremos, então, 
para algumas considerações que achamos pertinentes ao 
tema aqui enfrentado sobre o método de Cardoso.
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Nem de pressupostos errados – notas sobre método em 
Fernando Henrique Cardoso

Depois do aqui exposto, é importante que olhemos com 
maior vagar para pontos essenciais do método de Cardoso. 
Todavia, para atingir tal objetivo, é necessário que passemos 
por algumas lições do conhecido Seminário d’O capital,1 
no qual enfrentavase o desafio de aprender a dinâmica de 
uma formação social específica diversa, mas não alheia ao 
capitalismo mundial. Com esse movimento argumentativo 
pretendemos mostrar que leituras que ligam Cardoso a uma 
interpretação inespecífica da burguesia brasileira decalcada 
de uma imagem europeia não encontram sustentação efe
tiva nem na letra e nem no método do sociológico uspiano. 
É necessário dizer que recorreremos a outras obras de 
Cardoso, com o fito de mostrar a maneira específica como 
encarava a constituição sóciohistórica brasileira, bem como 
suas classes sociais. Com isso, não pretendemos deslocar 
a centralidade da obra Empresário industrial e desenvolvimento 
econômico em nosso argumento, mas, somente explicitar 
que, apesar do lugar específico e especial de tal obra no 
espólio intelectual de Cardoso, há a continuidade de uma 
visada materialista e imanente em seus trabalhos. A partir 
disso, ao nosso ver, conseguimos dar mais força ao nosso 
argumento, de que a interpretação efetuada pelo sociólogo 
uspiano a respeito do empresariado industrial brasileiro 
não carece de concretude. Pelo contrário: sua análise expõe 
o movimento real do empresariado industrial brasileiro.

É sugestivo pensar que o primeiro a tirar as consequên
cias do seminário para leitura d’O Capital foi justamente 

1 Os nomes seriam: José Arthur Giannoti, Fernando Henrique Cardoso, 
Ruth Cardoso, Octavio Ianni, Paul Singer, Fernando Novais, Bento Prado Júnior, 
Roberto Schwarz, Michael Löwy, Juarez Brandão Lopes, Francisco Weffort, Gabriel 
Bolaffi e outros. É importante ter em mente que além de ler atentamente O capital 
de Karl Marx, o grupo também leu O capital financeiro de Rudolf Hilferding, 
História e economia de Max Weber e Teoria geral do emprego, do juro e da moeda de 
John Maynard Keynes (Mantega, 2007, p. 118).
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Cardoso, que já no início dos anos 1960 passou a abordar 
a relação difícil entre capitalismoescravidão em seu douto
ramento – posteriormente lançado como livro com o título 
Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional: o negro nas socieda-
des escravocratas do Rio Grande do Sul. O livro, bastante arrojado 
e inédito em seu tempo, conta com as influências decisivas 
das lições de Florestan Fernandes, além de uma leitura bas
tante heterodoxa do Capital – regada à História e Consciência 
de Classe, de Lukács, e à Questão do método, de Jean Paul Sartre.

Da parte de Fernandes, presença ausente em meio 
aos pesquisadores do seminário (Rodrigues, 2011, p. 174), 
é importante lembrar que já o mestrado de Cardoso – 
pesquisador da cadeira de Sociologia I, juntamente com 
Octávio Ianni, que pesquisará a mesma temática no Sul 
do país –, inseriase nas pesquisas sobre relações raciais 
desenvolvidas por Florestan sob o signo da formação/
consolidação da sociedade de classes no Brasil e animadas 
pela temática da modernização brasileira.2 Pesquisas que, 
a um só tempo, questionavam a ideia de existência de uma 
“democracia racial” no Brasil e as teses de Donald Pierson 
e Thales de Azevedo, que apostavam num imbricamento 
decisivo entre preconceito de raça e de classe no país, 
apontando para uma boa margem de autonomia de ambos. 
Além disto, há o tom coletivo do trabalho científico efe
tuado por Cardoso, bastante rigoroso e exigente com as 
questões metodológicas envoltas no trabalho de pesquisa. 

2 Sobre isso, Cardoso dirá o seguinte: “Nesse aspecto o fio condutor que percorre 
as análises de nossos dois autores – Bastide e Florestan – é o mesmo: as relações 
interétnicas e os mecanismos de acomodação social entre negros e brancos se 
formaram no regime senhorial escravocrata, modificaramse à medida que ruiu 
a antiga ordem senhorialservil, dando lugar a uma sociedade capitalistacompetitiva 
baseada no trabalho livre. O preconceito de cor, entretanto não desapareceu, 
embora suas funções tenham variado com as mudanças no meio interno. Ao per
correr a trajetória das relações entre brancos e negros, primeiro como senhores e 
escravos, depois como cidadãos pertencendo a classes sociais diferentes, nossos auto
res analisaram como minúcias as intrincadas relações entre raça e escravidão em uma 
sociedade de castas e, posteriormente, entre raça e classe social em uma sociedade 
capitalistacompetitiva em formação” (Cardoso, 2008, p. 11).
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Todavia, não é menos verdade que em boa medida o semi
nário reuniuse por insatisfação com a perspectiva funcio
nalista (Novais, 2005, p. 347) de Fernandes à época e que 
Cardoso, por sua vez, afastavase da perspectiva da sociolo
gia como ciência positiva, exposta por Fernandes. Algo que 
fica claro nas críticas feitas ao funcionalismo em sua famosa 
“Introdução” do livro Capitalismo e Escravidão no Brasil meri-
dional – vista, juntamente com o artigo “Notas para uma aná
lise metodológica d’O Capital” de Giannotti, como um mani
festo de método dos seminaristas (Lahuerta, 2008, p. 339) –, 
em que enfatiza o caráter heurístico superior do método 
dialético (Gonçalves e Brito, 2017, p. 1112).3

Quanto a Lukács e Sartre, é preciso notar que a combi
nação de ambos (Lima, 2015, p. 110) e de suas noções de 
totalidade foram um trunfo em seu trabalho, pois diante 
da construção mais abstrata do conceito de totalidade de 
Lukács, o francês e a sua ênfase na dialética entre o particu
lar e o universal, bem como a sua categoria de ‘totalidade 
singular’ (Sartre, 1987, p. 122), permitiram ao sociólogo 
uspiano operacionalizar concretamente as categorias teóri
cas advindas do marxismo. Uma astúcia que possibilitou ao 
autor em questão abrir caminho em direção a um marxismo 
heterodoxo aberto e crítico, além de possibilitar, por meio 
de uma invenção categorial inovadora – mesmo que ainda 
haja certa tensão entre realidade social e categorias analí
ticas, como explicita ao final de seu livro (Cardoso, 1997, 
p. 276277) –, o estudo mais pormenorizado da importância 
do trabalho de escravizados na constituição da sociedade 
gaúcha, bem como “as formas de consciência possível da 
situação e as formas efetivas de consciência que limita
vam a ação dos escravos” (Cardoso, 1997, p. 278). A esco
lha da sociedade gaúcha, segundo Cardoso, deuse por se 

3 Rodrigues (2011, p. 179) mesmo nota que Fernandes não aprovou a “Introdução” 
de seu aluno, até por tentar colocar um tanto em xeque sua direção intelectual.
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constituir como um lócus epistemologicamente privilegiado 
para a apreensão das determinações essenciais da relação 
entre capitalismo e escravidão, pois se a partir dos resul
tados de sistemas mais simples não se poderia explicar os 
mais complexos, os primeiros trariam para a ordem do dia 
“algumas determinações gerais que ficam obscurecidas nas 
formas mais complexas de integração da ordem escravo
crata” (Cardoso, 1997, p. 272).

Tal estudo também teria outra especificidade impor
tante: sua produção tinha em vista o período de crise e declí
nio da economia escravista, em que o aumento do preço da 
mão de obra escrava e a perda de competitividade quanto 
a economia do charque uruguaio, por exemplo, deixam às 
claras o fato de que as relações de produção em que o capi
talismo mercantil se baseava e procurava intensificar sua 
lucratividade eram uma barreira para o desenvolvimento do 
capitalismo, pois requeria a transformação do trabalho em 
mercadoria ou a constituição da chamada mão de obra livre 
(Cardoso, 1997, p. 274). Melhor dizendo, Cardoso, em sua 
obra, consegue desenvolver questões extremamente impor
tantes e originais, visto que, se na teorização de Marx um 
sistema escravocratacapitalista seria uma contradição em 
termos, na prática nem sempre foi assim, já que por quase 
dois séculos o regime escravista fora muito bem funcionali
zado pela produção mercantil em meio ao desenvolvimento 
do capitalismo comercial, tratandose, assim, de uma eco
nomia de forma capitalista e de base escravista (Arantes, 
1992, p. 64). Isso traria consequências intelectuais bastante 
importantes, posto que a história não se desenrolaria de 
maneira linear, mas a partir de avanços e recuos combinados. 
Avanços no capitalismo que obrigariam a própria Abolição, 
mas que não levariam ao cumprimento das promessas teci
das no conflito anterior. Chegado o momento do avanço, 
colocado como uma tarefa incontestável, ainda haveria 
espaço para invenções políticas e o surgimento de novas 
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formas de exploração. Assim, o atraso brasileiro e suas 
taras, encontradas em sua estrutura de classe e sociológica, 
não deveriam ser encaradas como resquícios ou sobrevivên
cias do passado colonial, “mas como partes integrantes da 
atualidade em movimento, como resultados funcionais ou 
disfuncionais da economia contemporânea, que excede os 
limites do país” (Schwarz, 2014, p. 115).

Dessas questões poderseia tirar consequências cate
goriais importantes para o desenvolvimento posterior da 
própria obra de Fernando Henrique Cardoso e de outros 
seminaristas, à maneira de Roberto Schwarz. Os produto
res coloniais de maneira alguma poderiam ser considerados 
précapitalistas, pois existiam devido à expansão do capita
lismo comercial; também não poderiam ser feudais, já que 
inexistiram no Brasil relações de domínio, servidão e vassa
lagem. O escravismo brasileiro não poderia ser antigo tam
bém, visto que nunca havia se estruturado como parte de 
um sistema de produção voltado para o mercado em âmbito 
mundial. Além disso, jamais os colonos se constituíram 
como burguesia agrária, dado que não extraiam maisvalia 
de assalariados. Entretanto, o que nosso Antigo Regime 
seria? Cardoso caracterizao tanto como capitalismo colo
nial, como escravismo colonial. Dessa forma, o capitalismo, 
agora, não poderia mais ser apresentado como um bloco 
monolítico contraposto ao précapitalismo.4

4 Citemos o interessante trecho de Arantes em sua integridade: “Só que agora  
o capitalismo não poderia ser mais apresentado como um bloco homogêneo con
traposto à nebulosa do précapitalismo. Ele será muitas coisas e também o seu contrário: 
entre outras, a produção Manchesteriana e o sistema industrialestatal de Colbert, 
o monopólio d’El Rey e a escravidão nas Américas, os enclosure acts e a irracionali
dade do capital variável congelado na mão de obra escrava etc. Éramos, portanto, 
parte de um sistema com duas caras, nem integralmente capitalistas, nem simples
mente précapitalistas. Capitalistas? Escravistas? Éramos e não éramos, ao mesmo 
tempo — essa a nossa ambivalente existência bifronte. Voltamos assim a terra natal da 
dualidade, agora passada a limpo na língua da contradição: os termos que a compõem 
não se encontram mais justapostos, porém ‘contraditoriamente relacionados’” 
(Arantes, 1992, p. 66).
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Podese dizer que os seminaristas, em especial Cardoso, 
sabiam que sem uma crítica e uma invenção categorial 
de peso seria impossível se apreender a especificidade 
sóciohistórica própria ao Brasil. Por conseguinte, seria 
extremamente marxista operar um deslocamento na temá
tica clássica do marxismo, obrigando a pensar a experiência 
histórica de forma particular, sem sujeitarse aos clássicos 
modelos importados, incluídas aí as teses do próprio Marx.

Ainda seguindo o ritmo da formação social brasi
leira – específica, mas não alheia ao capitalismo mun
dializado –, é necessário que olhemos para os trabalhos 
mais maduros do cientista político uspiano: Empresário 
Industrial e Desenvolvimento Econômico no Brasil e Dependência 
e Desenvolvimento na América Latina (escrito em parceria 
com Enzo Faletto).

No primeiro, Cardoso se insurge tanto contra as inter
pretações do Partido Comunista Brasileiro (PCB),5 como 
fora dito acima, quanto às ideias nacionalistas de uma 
Comissão Econômica para a América Latina (CEPAL), 
a qual projetava estímulos à burguesia nacional, de modo 
que realizasse um verdadeiro salto para frente com um pro
grama de industrialização intensiva que superasse o atraso 
brasileiro, identificado com a chamada heterogeneidade 
estrutural, e colocasse o país em um nível mais civilizado 
dentro do concerto das nações.

Olhando para essa argumentação, Cardoso primeira
mente irá criticar o decalque feito tanto pelo PCB quanto 
pela CEPAL da história europeia, uma vez que traça
vam um paralelo errôneo entre a burguesia europeia do 
século XIX – principalmente a francesa – e a burguesia 

5 O argumento principal do PCB girava em torno da necessidade de uma 
Revolução Burguesa no Brasil, feita a partir da aliança entre o proletariado e 
a burguesia nacional contra o latifúndio e o capital internacional. De forma que 
os supostos restos feudais e o atraso brasileiro seriam superados, abrindo espaço, 
assim, para a luta em direção ao Socialismo
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brasileira do século XX, sem se darem conta de que as 
condições históricas de formação de ambas eram essencial
mente diferentes. Para Cardoso, ambas as análises seriam 
por demais abstratas e baseadas em grandes esquemas inter
pretativos,6 os quais deixaram de lado as determinações e 
mediações históricas primordiais a qualquer análise crítica 
e imanente de situações concretas. Consequentemente, 
Cardoso argumentará que seria preciso entender os interes
ses concretos daquela situação histórica préGolpe de 1964, 
levados a cabo pelas classes e frações de classe, para que se 
pudesse entender o comportamento da burguesia brasileira, 
a qual, afinal, havia preferido o status quo ou o subcapita
lismo (Cardoso, 1964, p. 187), deixando de lado, portanto, 
um projeto de dominação política que efetivasse uma hege
monia burguesa na sociedade brasileira.

Sendo assim, a burguesia brasileira preferiu ser uma 
sócia menor do capitalismo internacional, jogando uma pá 
de cal sobre qualquer pretensão emancipatória. De acordo 
com Schwarz (2014, p. 121) o epíteto subcapitalismo veio 
a calhar, dado que, após o golpe, ao invés de uma prima
rização significativa da economia brasileira, como imagi
nava a esquerda nacionalista, houve uma industrialização 
importante, a qual, por sua vez, não cumpriu nenhuma 
promessa civilizatória e não integrou socialmente o país. 
Seguindo o argumento, é sugestivo notar que a categoria 
elogiada por Schwarz já não estaria mais presente no livro 
Dependência e Desenvolvimento, sendo substituída por capita
lismo dependente – como o próprio autor indica (Cardoso e 
Faletto, 2011, p. 15) –, o que, talvez, evidenciasse um maior 
“otimismo” quanto aos rumos do capitalismo no Brasil. 
Ademais, em Dependência e Desenvolvimento, a força argumen
tativa estaria em manter o cuidado com as determinações 

6 Os quais são detalhadamente debatidos e criticados no capítulo de número dois 
do livro em questão (CARDOSO, 1972, p. 52103).
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históricas específicas de cada país, sem perder de vista a tota
lidade concretizada na chamada “análise integrada”.

De acordo com Cardoso e Faletto (2011), para a expli
cação teórica das estruturas de dominação dos países 
latinoamericanos, é preciso estabelecer “as conexões que 
se dão entre os determinantes internos e externos”, não 
obstante, essas vinculações de forma alguma deveriam ser 
entendidas “em termos de uma relação causalanalítica, 
nem muito menos em termos de uma determinação mecâ
nica e imediata do interno pelo externo”. Nesse bojo, é 
o conceito de dependência que tenta outorgar a uma série 
de fatos e situações que aparecem conjuntamente em um 
momento dado, buscandose “estabelecer, por seu intermé
dio, as relações que tornam inteligíveis as situações empíri
cas em função do modo de conexão entre os componentes 
estruturais internos e externos”. Contudo, o externo, em tal 
perspectiva, “expressase também como um modo particu
lar de relação entre grupos e classes sociais no âmbito das 
nações subdesenvolvidas” (Cardoso e Faletto, 2011, p. 35). 
É por isso mesmo que é válido centrar a análise da depen
dência em sua manifestação interna, até porque a categoria 
de dependência deve ser utilizada como um tipo específico 
de relação “causalsignificante”.

Diante disso, Cardoso e Faletto alçaram uma “despro
vincianização” teórica desde a América Latina e um método 
inovador (Palma, 1978), superando uma visão por demais 
economicista e determinista da esquerda comunista e nacio
nalista em suas análises internacionais. Além de libertar 
o pensamento sobre a dominação política internacional, 
isto é, o imperialismo (Lenin, 2012) de um esquema tribu
tário do transplante da luta de classes para o âmbito interna
cional, que pensava puramente em nações opressoras e opri
midas (Löwy e Haupt, 1980), sem que houvesse uma análise 
mais pormenorizada da integração entre as determinações 
internas e externas e sobre a formação econômica e política 
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local. Formações econômicas que nos casos latinoamericanos 
seriam subdesenvolvidas e com uma história própria, 
dando suporte para uma inserção subalterna na economia 
internacional. De sorte que seriam esses os fatores basila
res do caráter dependente dos países desse subcontinente, 
os quais não ficam fora do desenvolvimento capitalista “que se 
processou de forma sui generis através daqueles mesmos arran
jos (a reposição do atraso), ou de sua reformulação (o atraso 
reposto de modo novo)” (Schwarz, 2014, p. 125).

Continuando o argumento, Cardoso e Faletto mostram 
que as categorias econômicas não poderiam andar sozinhas 
e que a subordinação dos países subdesenvolvidos não era 
alheia à luta de classes interna ao país. Isso sem perder de 
vista, contudo, que as transformações do capitalismo central 
mudam os termos de disputa de classes nos países periféricos, 
“abrindo saídas imprevistas no quadro do conflito cristali
zado anteriormente, que passa a girar em falso, enquanto 
a nova solução recria outra modalidade de atraso” (Cardoso 
e Faletto, 2011). A partir dessas considerações, Cardoso e 
Faletto puderam desenvolver a ideia de que é preciso articu
lar a estrutura de classes interna (atípica, se comparada com 
a do centro capitalista) com o movimento geral do capital e da 
atualidade, enxergandose, nessa articulação, um problema 
teórico, político ou histórico; surgindose a ideia da funcio
nalidade moderna do atraso. Articulando essas órbitas que 
antes estavam separadas, deuse um passo dialético a frente: 
constatase que a ordem mundial não se impõe diretamente 
a um país sem passar pela mediação das relações políticas 
e sociais internas e que essas relações não podem ser vistas 
fora da totalidade do movimento geral do capital (Schwarz, 
2009, p. 232). Dito isso, é razoável pensar que o atraso não é, 
de forma alguma um acidente: tratase, na verdade, de uma 
escolha política funcional à realização global do capital.

Diante do que fora dito nesta seção, é necessário frisar 
que Cardoso, ao tratar as condições materiais e históricas 
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do Brasil, bem como de suas classes sociais, não recorria 
a uma visão essencialista do empresariado nacional, decal
cada à moda europeia, mas, sim, de um ponto de vista ima
nente assentando nas determinações essenciais específi
cas de uma realidade periférica particular – não apartada, 
porém, das reviravoltas do capitalismo internacional.

Consideração finais
Na primeira parte de nosso artigo, buscamos evidenciar 

os principais argumentos de autores que identificavam na 
leitura de Cardoso sobre o empresário industrial brasileiro 
a caracterização de que essa camada social seria passiva e 
incapaz de agir politicamente de forma autônoma. No cerne 
da exposição desse conjunto de críticos é possível notar uma 
fixação nas ideias de que Cardoso não teria apreendido as 
determinações econômicas e políticas essenciais do empre
sariado industrial brasileiro e uma das raízes disso seria uma 
comparação indevida que Cardoso teria feito entre a ação 
dessa camada e o comportamento político e econômico das 
burguesias do centro do capitalismo.

Na segunda parte do trabalho, procuramos explicitar, 
a partir de uma leitura cerrada de alguns textos de Cardoso, 
que essa leitura crítica não teria sustentação em sua obra. 
Pelo contrário: para o sociólogo uspiano a condição política 
do empresariado industrial não tem a ver com quaisquer 
condições de fraqueza congênita ou subalternidade política, 
na verdade a burguesia industrial escolhe politicamente não 
disputar a hegemonia da sociedade por temer a revolução e 
acabar associada com os sindicatos e com as classes populares.

Na seção final do texto, tentamos evidenciar, calcados 
numa visada mais geral a respeito da obra de Cardoso, que os 
pressupostos metodológicos que guiam seus trabalhos e pes
quisa partem de uma análise imanente das relações materiais 
concretas do Brasil. Trocando em miúdos: até do ponto de 
vista do método, ao tratar as condições materiais do Brasil, 
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Cardoso não recorria a uma visão essencialista do empresa
riado nacional e, sim, de um ponto de vista assentando nas 
determinações específicas de uma realidade periférica parti
cular, porém, não alheia ao movimento geral do capital.

Sendo assim, é possível ver que a leitura feita de parte 
da obra de Fernando Henrique Cardoso ou é bastante par
cial ou não se sustenta caso confrontada com uma pesquisa 
mais detida tanto de seus textos quanto de seus pressupostos 
teóricos e epistêmicos. Em outras palavras, a ideia de que 
o sociólogo uspiano tomaria a burguesia ou o empresário 
nacional como subalternamente passivo e como mero decal
que da burguesia europeia não estão presentes nem em suas 
principais obras sobre a temática nem nos pressupostos que 
as galvanizam e estruturam.
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PAULO PRADO: DESORDEM, DESMESURA E DESCONTROLE NA 
FORMAÇÃO DO BRASIL

CARMEN FELGUEIRAS
Resumo: Este artigo propõe uma análise de Retrato do Brasil e 
Paulítica, de Paulo Prado, tomando como ponto de partida 
o diagnóstico da formação histórica da sociedade brasileira, 
marcada pela tríade da desordem, da desmesura e do descon
trole, e pelas dificuldades que representa para a constituição de 
uma ordem social moderna no país. Sugerese que, nessa inter
pretação do Brasil, os temas da melancolia e do ethos romântico 
constituemse em peçaschave, capazes de organizar a narrativa 
a partir dos momentos históricos mais remotos, desde o des
cobrimento até os anos de 1920, época em que esses ensaios 
foram escritos. Dessa forma, tratase, segundo a perspectiva de 
Paulo Prado, do sentido e da utilidade dos estudos históricos 
para a reflexão sobre uma dada modernidade.

Palavras-chave: Paulo Prado; Melancolia; Individualismo.

PAULO PRADO: UNREST, EXCESS AND UNRULINESS IN THE 
FORMATION OF BRAZIL
Abstract: This article analyzes two of Caio Prado’s essays, Retrato 
do Brasil and Paulítica, beginning by diagnosing the historical 
formation of Brazilian society, marked by the triad ‘unrest, excess and 
unruliness,’ and the difficulties it poses for establishing a modern 
social order in the country. Within such an interpretation of Brazil, 
the themes of melancholy and the romantic ethos are key pieces, capable 
of organizing the narrative from the most remote historical moments, 
from the invasion to the 1920s, when these essays were written. Hence, 
according to Paulo Prado, it is about the meaning and usefulness of 
historical studies for reflecting on a given modernity.

Keywords: Paulo Prado; Melancholy; Individualism.
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SAÚDE, DESENVOLVIMENTO E INTERPRETAÇÕES DO BRASIL: 
UMA ANÁLISE DA PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA DE CARLOS 
ALBERTO DE MEDINA

CAROLINA AROUCA GOMES DE BRITO, THIAGO DA COSTA LOPES
Resumo: Este artigo examina a produção intelectual do soció
logo Carlos Alberto de Medina a partir de sua experiên
cia profissional no Serviço Especial de Saúde Pública e no 
estudo da SAGMACS sobre as favelas cariocas nos anos 1950. 
Autor pouco conhecido na história das ciências sociais no 
Brasil, seus trabalhos, entretanto, lançam luz sobre o modo 
como perspectivas sociológicas contribuíram para a refle
xão acerca das relações entre saúde, desenvolvimento e 
democracia no período. Questionando as possibilidades 
de ingresso das populações pobres, dos campos e das cida
des, na cidadania, Medina enxerga o Brasil rural e o Brasil 
urbano como universos interrelacionados, presos a uma 
mesma dinâmica sóciohistórica, autoritária e excludente, 
que remontaria ao latifúndio senhorial. Segundo o soció
logo, na ausência de reformas que alterassem esse quadro, 
fortalecendo a capacidade organizativa e a participação 
social das camadas populares, o processo modernizador bra
sileiro dificilmente redundaria em mudanças sociais efetivas.

Palavras-chave: Carlos Alberto de Medina; Pensamento Social 
no Brasil; Serviço Especial de Saúde Pública (SESP); 
SAGMACS; Favelas; Desenvolvimento.

HEALTH, DEVELOPMENT, AND INTERPRETATIONS OF 
BRAZIL: AN ANALYSIS OF CARLOS ALBERTO DE MEDINA’S 
SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE
Abstract: This paper examines the intellectual work of Brazilian 
sociologist Carlos Alberto de Medina following his professional 
experience in the Serviço Especial de Saúde Pública, a U.S.
Brazilian bilateral cooperation health service, and in the 
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SAGMACS study of Rio de Janeiro’s favelas in the 1950s. Although 
largely ignored by the literature on the history of social sciences in 
Brazil, Medina’s work sheds light on how sociological perspectives 
contributed to the debate concerning the relations between health, 
development, and democracy in the period. Showing concern 
about the gap between the Brazilian poor masses and the world of 
citizenship, Medina sees both rural and urban Brazil as captured 
by a social-historical dynamics of authoritarianism and inequality 
originating in the colonial past. According to the sociologist, in the 
absence of reforms capable of strengthening social participation and 
self-government mechanisms among the masses, the modernizing 
process in Brazil would hardly result in effective social changes.

Keywords: Carlos Alberto de Medina; social thought in Brazil; 
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP); SAGMACS; 
Favelas; Development.
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“O ESTADO BRASILEIRO VAI TER QUEM MANDA DENTRO 
DOS PRESÍDIOS”: ANÁLISE DO DISCURSO DE SENADORES  
NA VOTAÇÃO DA PEC DA POLÍCIA PENAL

CAMILA CALDEIRA NUNES DIAS

VANESSA RAMOS DA SILVA
Resumo: Este artigo objetiva compreender os argumentos e as 
justificativas que estiveram na base dos discursos políticos que 
secundaram a criação da Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) nº 14/2016, que transforma Agentes de Segurança 
Penitenciária (ASP) em policiais penais. Em termos metodo
lógicos, optamos por selecionar os discursos dos parlamen
tares no âmbito do Senado Federal, produzindo a análise 
documental legislativa e o levantamento das justificativas para 
sua aprovação. Identificamos quatro principais argumentos: 
a profissionalização dos agentes; o porte de armas; a retomada 
do controle dos presídios pelo poder público; a resposta à 
“crise” do sistema prisional. Os discursos não foram calcados 
em pesquisas e dados, mas no senso comum e na ideia central 
do combate às facções, situandose num processo de transfor
mações globais no ideário sobre o controle do crime e a puni
ção, marcados pelas assimetrias e desigualdades históricas e 
estruturais que atravessam a sociedade brasileira.

Palavras-chave: Prisão; Agentes de Segurança Penitenciária; 
Populismo Penal; Polícia Penal; Facções.

“THE BRAZILIAN STATE WILL HAVE A BOSS INSIDE THE 
PRISONS”: DISCOURSE ANALYSIS OF SENATORS’ VOTE  
ON THE PENITENTIARY POLICE PROPOSAL
Abstract: The article sought to understand the arguments and 
reasoning that underlined the political speeches supporting the 
Constitutional Amendment Proposal (PEC) no. 14/2016, which 
transforms Penitentiary Security Agents (ASP) into police officers. 
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The study selected speeches by parliamentarians in the Federal Senate 
during the vote, producing the legislative document analysis and a 
survey of justifications used for its approval. Four main arguments 
were identified: the agents’ professionalization; the possession of 
weapons; the reclaimed control of prisons by public authorities; 
and the response to the prison system “crisis.” These speeches were 
not grounded in research and data, but on common sense and the 
main idea of the ‘fight against factions,’ placing itself in a global 
transformation process of ideas about crime control and punishment, 
marked by the historical and structural asymmetries and inequalities 
that permeate Brazilian society.

Keywords: Prison; Correctional Officers; Penal Populism; Penitentiary 
Police; Criminal Factions.
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RAYMOND WILLIAMS, ESCRITOR GALES

UGO RIVETTI

Resumo: Este artigo examina como Raymond Williams 
lidou com suas raízes galesas. Para tanto, são explorados 
alguns dos momentos principais de sua trajetória como 
crítico, romancista, intelectual socialista e militante polí
tico, com vistas a destacar como os dilemas colocados por 
sua origem galesa estavam presentes em seu horizonte, 
ainda que tenham sido abordados de modos distintos 
segundo a época e o meio de intervenção – se na ativi
dade política ou intelectual; por intermédio de textos crí
ticos ou criativos. Ao final, pretendese ter demonstrado 
não só como Williams colocou em questão suas origens 
e as singularidades da cultura e da política do País de 
Gales, mas também como o enfrentamento desses proble
mas impactou na construção de sua obra, contribuindo 
para a conformação do referencial teórico e da aborda
gem crítica do escritor.

Palavras-chave: Raymond Williams; País de Gales; Nacionalismo 
Galês; Teorias da Cultura; Socialismo Inglês.

RAYMOND WILLIAMS, WELSH WRITER
Abstract: Seeking to examine how writer Raymond Williams 
addressed his Welsh roots, this paper explores some of the key 
moments of his path as a critic, novelist, socialist intellectual 
and political activist. It highlights how the dilemmas posed by 
Williams’ origins appeared in his critical and creative texts, 
treated differently according to the time and field of intervention – 
if in his political or intellectual activity. By the end, the article 
will have demonstrated not only how Williams questioned his 
origins and the uniqueness of Welsh culture and politics, but also 
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how facing these issues affected his work by shaping the writer’s 
theoretical framework and critical approach.

Keywords: Raymond Williams; Wales; Welsh Nationalism; Theories 
of Culture; English Socialism.
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CIBERESPAÇO E DESCENTRAMENTO: A CONSTITUIÇÃO 
SUBJETIVA COMO QUESTÃO DE ESPAÇO E TEMPO

SAMIRA FELDMAN MARZOCHI
Resumo: O presente artigo analisa, sob a abordagem pós
estruturalista e no quadro de uma sociologia do inconsciente, 
a constituição da subjetividade política mediada pelas tecno
logias digitais. Tratase de uma investigação eminentemente 
teórica, sem intuito de revisão bibliográfica sobre mídias, 
que recupera pressupostos fundantes das ciências sociais e 
da psicanálise para questionar a noção corrente, segundo a 
qual as mídias digitais, por si mesmas, produziriam novas sub
jetividades. Para tanto, a pesquisa desvia levemente o olhar 
dos aplicativos, plataformas e algoritmos, para privilegiar seus 
contornos, as relações sociais que são o objeto primordial da 
análise sociológica. Expressões de contextos históricos, econô
micos, sociais e culturais mais abrangentes, porém dotadas de 
alguma margem de liberdade, as relações sociais, em última 
instância, seriam capazes de determinar as referências tempo
espaciais dos indivíduos e possibilitar o descentramento, con
dição da constituição subjetiva. É por meio de seus usos, e das 
relações que as constituem, que as mídias digitais condensam 
as características de seu tempo (primazia da categoria espaço, 
instantaneidade, simultaneidade, imanência, fragmentação, 
ausência de profundidade), assim como guardam a potencia
lidade de transcendêlo.

Palavras-chave: Sociologia do Inconsciente; Descentramento; 
Fragmentação; Subjetividade; Mídias Digitais.

CYBERSPACE AND DECENTERING: SUBJECTIVITY AS A 
MATTER OF SPACE AND TIME
Abstract: Based on a post-structuralist approach and under the 
framework of a sociology of the unconscious, this paper analyzes 
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the constitution of political subjectivity mediated by digital 
technologies. This largely theoretical study, with no bibliographic 
review on media, resumes key assumptions of social sciences and 
psychoanalysis to question the current notion that digital media, 
by itself, would produce new subjectivities. Hence, the research slightly 
diverts its gaze from the applications, platforms and algorithms, 
to privilege their environs—the social relations that are the primary 
object of sociological analysis. Expression of more comprehensive 
historical, economic, social and cultural contexts, but gifted with 
some margin of freedom, social relations would ultimately be able to 
determine the time-spatial references of individuals and enable the 
decentering, condition of the subjective constitution. It is through 
their uses, and by the relations that constitute them, that digital 
media condense the characteristics of their time (primacy of the 
space, instantaneity, simultaneity, immanence, fragmentation, 
lack of depth), as well as hold the potentiality to transcend it.

Keywords: Sociology of the Unconscious; Decentering; Fragmentation; 
Subjectivity; Digital Media.
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CONSTITUIÇÃO E DESIGUALDADE: DIREITO DE PROPRIEDADE 
E REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL

ANTONIO MAUÉS
Resumo: Este artigo analisa a regulação constitucional do direito 
de propriedade e da reforma agrária como um caso exemplar 
para a compreensão dos mecanismos pelos quais o sistema 
constitucional afeta a distribuição da riqueza no Brasil. A pes
quisa focaliza a inclusão de dispositivos no texto constitucio
nal que visam proteger os interesses contrários às políticas 
redistributivas nessa área e o uso do Poder Judiciário como 
ponto de veto para a operacionalização desses dispositivos.

Palavras-chave: Sistema Constitucional Brasileiro; Reforma 
Agrária; Pontos de Veto; Supremo Tribunal Federal.

CONSTITUTION AND INEQUALITY: RIGHT TO PROPERTY AND 
LAND REFORM IN BRAZIL
Abstract: This article analyzes the law on the right to property and land 
reform as an exemplary case for understanding the mechanisms by 
which the constitutional system affects the distribution of wealth in 
Brazil. The research examines the inclusion of provisions aiming to 
protect the interests against land redistributive policies and the use of the 
Judiciary Branch as a veto point for operationalizing these provisions.

Keywords: Brazilian Constitutional System; Land Reform; 
Veto Points; Supreme Federal Court.
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DEMOCRACIA, LEGITIMIDADE E JUSTIÇA: UM ARGUMENTO 
SOBRE O DIÁLOGO INTERINSTITUCIONAL

RENATO FRANCISQUINI
Resumo: A teoria democrática apresenta inúmeras perspec
tivas sobre o que assegura a autoridade das decisões cole
tivas. Parte da literatura sustenta que o valor a justificar 
a reivindicação de legitimidade seria a autonomia moral, 
que não pode ser violada por critérios substantivos sujeitos 
ao desacordo razoável – isto é, uma norma seria legítima se 
os cidadãos (ou seus representantes) forem os responsáveis 
pela decisão final. De outro lado, sugerese que o resultado 
dos procedimentos democráticos deve ser julgado à luz 
de parâmetros substantivos de justiça – ou seja, a morali
dade da democracia se sustenta sobre uma avaliação dos 
resultados a partir de critérios substantivos independentes. 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma saída para 
o dilema: a partir da perspectiva deliberativa, será apresen
tado o argumento que afirma a mútua pressuposição entre 
o valor da democracia e os direitos fundamentais. Tendo em 
vista a inexorabilidade de um conflito entre os requisitos 
procedimentais e substantivos para a legitimidade política, 
sustento que o diálogo interinstitucional e, não, a última 
palavra, seria uma resposta normativamente mais adequada 
para o problema da autoridade legítima. Argumento no 
texto que a abordagem dos sistemas deliberativos incorpora 
a tensão entre procedimento e substância e apresenta uma 
compreensão bem fundamentada sobre a dinâmica política 
que envolve a formulação de normas capazes de reivindicar 
justificabilidade perante uma sociedade democrática.

Palavras-chave: Democracia Deliberativa; Justiça; Legitimidade; 
Diálogo Interinstitucional; Sistemas Deliberativos.
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DEMOCRACY, LEGITIMACY AND JUSTICE: AN ARGUMENT FOR 
INTERINSTITUTIONAL DIALOGUE
Abstract: Democratic theory presents numerous perspectives on what 
ensures the authority of collective decisions. Part of the literature 
argues that the value to justify the legitimacy claim would be moral 
autonomy, which cannot be violated by substantive criteria subject 
to reasonable disagreement – that is, a norm would be legitimate 
if citizens (or their representatives) are the ones responsible for the 
final decision. On the other hand, studies suggest that the result 
of democratic procedures should be judged in light of substantive 
parameters of justice – that is, the morality of democracy lies on 
an evaluation of outcomes from independent substantive criteria. 
Hence, this paper presents a way out of this dilemma: from 
a deliberative perspective, it affirms the mutual presupposition 
between the value of democracy and fundamental rights. Given 
the inexorability of a conflict between procedural and substantive 
requirements for political legitimacy, the article argues that 
interinstitutional dialogue, rather than the last word, would be 
a more normatively adequate response to the issue of legitimate 
authority. The deliberative systems approach incorporates the tension 
between procedure and substance and presents a well-grounded 
understanding of the political dynamics surrounding the formulation 
of norms capable of claiming justification in a democratic society.

Keywords: Deliberative Democracy; Justice; Legitimacy; 
Interinstitutional Dialogue; Deliberative Systems.
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A DUPLA AGÊNCIA DO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL E  
A RESISTÊNCIA AFRICANA AO LEGADO DA COLONIALIDADE:  
A COMPLEXA RELAÇÃO ENTRE OS PAÍSES AFRICANOS E  
O MECANISMO INTERNACIONAL
MARRIELLE MAIA, TAYNARA DIAS
Resumo: O Tribunal Penal Internacional foi criado para julgar 
crimes contra os direitos humanos, contando com amplo 
apoio e participação de países africanos desde sua criação 
até os primeiros casos referidos. Essa posição de apoio, 
contudo, tem se revertido recentemente em alguns Estados. 
Esta pesquisa busca evidenciar quais as razões mobilizadas 
para a mudança de uma postura de apoio para uma pos
tura de rechaço ao mecanismo. Acreditase que a natureza 
do Tribunal e sua dupla agência jurídica e política geram 
impasses que agravam o descontentamento de Estados mar
ginalizados internacionalmente, e que é essencial a atenção 
a esses problemas pela literatura de Relações Internacionais. 
Para tanto, foi realizado um levantamento de documentos 
oficiais de Estados africanos contrários, como discursos, 
iniciativas políticas e normativas, os quais foram interpre
tados à luz da literatura recente sobre o tema e à luz da 
discussão sobre a colonialidade do direito.

Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional; África; 
Cooperação Internacional.

THE DUAL AGENCY OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT 
AND AFRICAN RESISTANCE TO THE LEGACY OF COLONIALISM: 
THE COMPLEX RELATIONSHIP BETWEEN AFRICAN COUNTRIES 
AND THE INTERNATIONAL MECHANISM
Abstract: Created to judge crimes against human rights, 
the International Criminal Court has had broad participation 
and support from African countries since its inception until the 
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first cases referred to it. This supportive stance, however, has been 
reversed recently in some states. This paper investigates the reasons 
for this change from a supportive position to that of rejecting the 
mechanism. It posits that the nature of the Court and its dual legal 
and political agency generate impasses that exacerbate the discontent 
of internationally marginalized states and that attention to these 
problems by the International Relations literature is essential. Hence, 
a survey of official documents from opposing African states, such as 
speeches, political and regulation initiatives, was carried out, which 
were interpreted in light of the recent literature on the subject and the 
discussion on the coloniality of law.

Keywords: International Criminal Court; Africa; International 
Cooperation.
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DUAS INTERPRETAÇÕES DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DE FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO

DANIELA COSTANZO E RAFAEL MARINO
Resumo: O objetivo deste trabalho é apresentar as interpreta
ções do livro Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico, 
de Fernando Henrique Cardoso, encontradas na literatura 
sobre empresários no Brasil. Mais especificamente, pre
tendese mostrar como os autores que vieram depois de 
Cardoso leram a atuação política dos empresários indus
triais em sua obra. O artigo busca oferecer também uma 
interpretação alternativa da obra do sociólogo uspiano, 
desenvolvendo o argumento em duas chaves. Por um lado, 
são questionadas tais leituras sobre o empresariado indus
trial no Brasil, utilizando a própria obra do autor. Por outro, 
buscase esclarecer seu método e a sua incompatibilidade 
com a leitura proposta por seus críticos. Isso tudo com o fito 
de mostrar que Cardoso apreendeu as determinações espe
cíficas da burguesia nacional e seu comportamento político, 
sem decalques estrangeiros.

Palavras-chave: Pensamento Político e Social Brasileiro; 
Fernando Henrique Cardoso; Desenvolvimento Econômico; 
Burguesia Nacional; Empresário Industrial.

TWO READINGS OF EMPRESÁRIO INDUSTRIAL E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, BY FERNANDO 
HENRIQUE CARDOSO
Abstract: This essay presents two readings of the book Empresário 
Industrial e Desenvolvimento Econômico, by Fernando 
Henrique Cardoso, found in the entrepreneurship literature in 
Brazil. More specifically, it shows how authors who followed Cardoso 
read the political action of industrial entrepreneurs in his work. 
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The article seeks to offer an alternative reading of Cardoso’s work, 
developing a two-fold argument. First, it questions these readings 
about industrial entrepreneurship in Brazil, using the author’s own 
work. Next, it clarifies Cardoso’s method and its incompatibility 
with the reading proposed by his critics. All this to show that Cardoso 
seized the specific determinations of the national bourgeoisie and its 
political behavior, without appealing to foreign examples.

Keywords: Brazilian Political and Social thought; Fernando 
Henrique Cardoso; Economic Development; National Bourgeoisie; 
Industrial Entrepreneur.
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