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Resumo 

 
O presente trabalho estuda a produção de Roberto Campos e de Fernando Henrique 
Cardoso por meio da análise imanente. A hipótese é que Roberto Campos expressou o 
posicionamento dos setores financeiros e comerciais da burguesia brasileira, enquanto 
Fernando Henrique Cardoso representou parte dos grupos capitalistas industriais. Neste 
sentido, a tese se desenvolve em torno de quatro capítulos. No primeiro, estuda-se o 
engajamento de Cardoso e de Campos na política institucional, a construção de suas 
campanhas políticas ao Senado Federal, os seus programas e as relações de forças 
sociais envolvidas nesses processos. Ainda neste capítulo, discute-se o decurso 
intelectual de Roberto Campos no debate econômico brasileiro do pós-Segunda Guerra 
Mundial e a trajetória de Fernando Henrique Cardoso na construção do “marxismo 
adstringido” nas Ciências Humanas no Brasil. No segundo capítulo, problematiza-se as 
posições de Campos e Cardoso sobre o movimento pelas “Eleições Diretas-Já”, as 
forças sociais e políticas no final da ditadura militar e o remodelamento da forma de 
poder da autocracia burguesa. No terceiro capítulo, passa-se ao estudo das elaborações 
sobre o capitalismo presente nas obras dos autores. Situa-se o entendimento de Roberto 
Campos sobre a gênese do capitalismo a partir da usura, ademais, o processo de 
modernização se construiria a partir da subordinação ao capital financeiro internacional. 
Sobre a visão de Cardoso, observa-se o conceito de “capitalismo mercantil-escravista” e 
a sociedade “patrimonialista patriarcal” a fim de explicar a trajetória social e econômica 
do país e advogar a modernização. Pontua-se as diferenças entre os autores, mas se nota 
o núcleo teórico embasado nos trabalhos do sociólogo Max Weber. Por fim, no quarto 
capítulo, analisa-se as proposições sobre a Lei de Informática do Brasil dos anos 80 do 
século XX dos senadores em debate. As fontes para esta pesquisa foram os artigos na 
imprensa, nas revistas científicas, livros e os pronunciamentos no Senado Federal. 
 

Palavras-chaves: Roberto Campos. Fernando Henrique Cardoso. Modernização. 
autocracia burguesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                    Abstract 
 
The present work study the production of Roberto Campos, and Fernando Henrique 
Cardoso through immanent analysis. The hypothesis is that Roberto Campos expressed 
the position of financial and commercial sectors of the Brazilian bourgeoisie. While 
Fernando Henrique Cardoso of the groups represented industrial capitalists. In this case, 
the thesis rising up about the four chapters. At first, we study the involvement of 
Cardoso and Campos in institutional politic, the making their politics campaign to 
Congress, their programs, and the relation of social class into this. Still in this chapter, 
iscussing the intellectual of Roberto Campos in the brazilian economy after the Second 
World War. And Fernando Henrique Cardoso’s in the making "restricted marxism" in 
the Social Sciences in Brazil. The second chapter, will discuss the position of Campos 
and Cardoso about the politic movement by "Eleições Diretas-Já," the social class and 
political forces at the end of military dictatorship and change of the form of bourgeois 
power of autocracy. In the third chapter, passes to the study of elaborations on 
capitalism present in the author’s work. It point out Roberto Campos’s agreement with 
the genesis of capitalism since of averice, but besides, the process to modern at the 
moment from subordination to financial foreing capital. About the point of view of 
Cardoso, we can observe a concept of “slavery-mercantile capitalism” and the society 
"patriarchal patrimonial" to explain the social trajectory and economic of coutry and to 
defend the modernization. It points out the different between the authors, but we can 
note the theoric nucleus in the work of Max Weber sociologist. To finish, the fourth 
chapter analyzes the propositions on the Computer Law of Brazil in 80’s of the 
twentieth century in the Senate debate. The sources for this research were the articles of 
press, in scientific journals, books and speech’s Congress. 
 
Key Words: Roberto Campos - Fernando Henrique Cardoso - modernization - bourgeois 
autocracy. 
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Introdução 

 

Esta investigação tem como objeto de estudo as representações, projetos e 

intervenções de Fernando Henrique Cardoso e de Roberto Campos por meio de seus livros, 

artigos, discursos e debates no Senado Federal, entre o período de 1983 a 1989, quando 

exerceram mandatos no Senado Federal, Fernando Henrique Cardoso, pelo Estado do São 

Paulo, e Roberto Campos por Mato Grosso. Naquele momento, ambos se debruçaram acerca 

da problemática da “modernização” e da “crise e reforma do Estado”. 

Pretende-se compreender as visões do mundo de Fernando Henrique Cardoso e de 

Roberto Campos, manifestas em suas obras, enquanto reposta à situação concreta da 

realidade brasileira1. Para tanto, recorre-se a seus livros, inúmeros artigos em jornais, 

discursos na tribuna do Senado Federal, além de contraposições que foram manifestadas aos 

seus opositores. Desse modo, concretiza-se o estudo da atuação desses intelectuais no período 

da redemocratização, isto é, desde a crise da ditadura até o ano de 1988. Assim, entende-se 

que a práxis desses senadores, representada por suas posições teleológicas, aparecem como 

resposta aos desafios do capitalismo brasileiro daquele momento histórico2.  

O percurso societário do Brasil não negou a universalidade do capitalismo, o sistema 

de produção generalizada de mercadorias, mas impôs traços particulares e singulares em sua 

formação3. Ao longo do século XX, verifica-se a trajetória singular da forma de ser do 

capitalismo no país, o que, no entendimento desta pesquisa, remete à entificação pela “via 

colonial”, conforme o desvendamento de José Chasin, a fim de compreender sua dinâmica4. 

                                                 
1 De acordo com Goldmann: “Uma visão do mundo é precisamente esse conjunto de aspirações, de sentimentos 
e de idéias que reúne os membros de um grupo (mais freqüentemente, de uma classe social) e os opõem aos 
outros grupos” (1967: 20). 
2 Neste trabalho, compreende-se práxis seguindo o delineamento marxiano das teses sobre Feuerbach, isto é, 
como “atividade humana sensível”, pois “A questão se cabe ao pensamento humano uma verdade objetiva não é 
teórica, mas prática. É na práxis que o homem deve demonstrar a verdade, a saber, a efetividade e o poder, a 
citerioridade de seu pensamento. A disputa sobre a efetividade ou não-efetividade do pensamento isolado da 
práxis – é uma questão puramente escolástica” (Marx, 1978a: 51). 
3 Nota-se que nomeamos particularidades e não originalidade nacional, pois de acordo com Leon Trotsky: “Não 
é verdade que a economia mundial represente apenas a simples soma de frações nacionais uniformes. Não é 
verdade que os traços específicos não passem de um ‘complemento dos traços gerais’, uma espécie de verruga 
no rosto. Na realidade, as particularidades nacionais formam a originalidade dos traços fundamentais da 
evolução mundial/.../ não se pode reorganizar nem mesmo compreender o capitalismo nacional sem encará-lo 
como parte da economia mundial. As particularidades econômicas dos diferentes países não têm uma 
importância secundária. Basta comparar a Inglaterra e a Índia, os Estados Unidos e o Brasil. Os traços 
específicos da economia nacional, por mais importantes que sejam, constituem, em escala crescente, os 
elementos de uma unidade mais alta que se chama a economia mundial” (1979: 5). 
4 A respeito da análise da objetivação do capitalismo brasileiro pela via colonial, cf. Chasin, (2000: 37-58). 
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No entanto, com a processualidade da mundialização do capital nos anos 90, revelou-se a 

necessidade de responder a um novo movimento do capital, expresso em uma nova forma de 

objetivação, doravante configurada na universalização do trabalho. 

A arena senatorial e a imprensa foram espaços importantes no desenvolvimento e 

divulgação de respostas a essa nova configuração do capital. Assim, o palco das ideias e da 

atuação política constituem a matéria desta pesquisa, visto que se trata das soluções dos 

senadores acerca dos movimentos políticos por democracia, suas visões sobre o capitalismo, 

a modernização tecnológica da estrutura produtiva e a crise da dívida externa brasileira. 

Intentamos decifrar as posições dos senadores, ou seja, explicitar os significados de 

suas ações no espaço das relações de poder, bem como revelar o debate teórico e prático de 

seu tempo. Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso, cada um a seu modo, foram 

intérpretes e porta-vozes de propostas da modernização e da “reforma” do Estado. 

Compreende-se que situar as posições dos autores na história não é a mera reprodução de 

seus discursos como achados conclusivos da investigação. Ao contrário, na pesquisa em 

história, os discursos dos sujeitos são materiais a serem submetidos ao crivo da apreciação 

teórico-metodológica, redimensionando o seu significado no jogo das forças em disputa na 

sociedade. 

Ao privilegiar a história, esta posição se inspira na tradição que reconhece não serem 

as categorias teóricas, das quais se realiza a análise, fruto de uma formulação autônoma do 

pensamento. Ao contrário, as categorias são compreendidas como “formas de modo de ser, 

determinações de existência” (Marx, 1978b: 121). Destarte, estabelece-se a relação entre 

conhecimento e história, em que o método – não meramente reduzido aos procedimentos para 

a ação investigativa – expressa-se na lógica que organiza o processo do conhecimento. Desse 

modo, espera-se que os fenômenos e processos sociais sejam configurados na esfera do 

pensamento, que procura apreendê-los nas suas múltiplas relações e determinações5, ou seja, 

em seu processo de constituição e de transformação, repleto de contradições e mediações 

numa totalidade concreta. 

Apoiados na categoria marxiana de totalidade, afastamo-nos das explicações calcadas 

no determinismo economicista praticado pelo “marxismo evolucionista” da Segunda 

                                                 
5 Com o intuito de fundamentar o procedimento analítico da presente pesquisa, recorremos a Marx: “É, sem 
dúvida, necessário distinguir o método de exposição formalmente, do método de pesquisa. A pesquisa tem de 
captar detalhadamente a matéria, analisar as suas várias formas de evolução e rastrear sua conexão íntima. Só 
depois de concluído esse trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. Caso se consiga isso, e 
espelhada idealmente agora a vida do material, talvez possa parecer que se esteja tratando de uma construção a 
priori” (1988a: 26). 
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Internacional e pelo stalinismo6. Valemo-nos, então, do procedimento metodológico que 

considera: 

O concreto é concreto porque é síntese de múltiplas determinações, isto é, unidade do diverso. Por 

isso o concreto aparece no pensamento como processo de síntese, como resultado, não como ponto de 

partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição e 

da representação (Marx, 1978b: 116). 

 

Desse modo, não aceitamos o determinismo imediato, seja o econômico, o político, ou 

o cultural, visto que, neste texto, propõe-se relacionar os diferentes condicionantes numa 

totalidade concreta e não fragmentada7. Nesse sentido há que ressaltar que o conhecimento 

não se instaura como um somatório de saber autônomo, pois: “As relações de produção de 

qualquer sociedade constituem um todo” (Marx, 1982: 107). Com efeito, deve-se buscar 

“uma compreensão teórica do movimento histórico em seu conjunto” (Marx & Engels, 2001: 

75). A exigência da totalidade se impõe a partir das investigações históricas concretas das 

formações sociais. Além disso, na recuperação da categoria de totalidade em Marx, realizada 

por Georg Lukács8, entende-se que: 

É uma unidade concreta de forças opostas em uma luta recíproca; /.../ significa que, quer em face de 

um nível mais alto, quer em face de um nível mais baixo, ela resulta de totalidades subordinadas e, por 

seu turno, é função de uma totalidade e de uma ordem superiores/.../. Enfim, cada totalidade é relativa e 

mutável, mesmo historicamente: ela pode esgotar-se e destruir-se – seu caráter de totalidade subsiste 

apenas no marco de circunstâncias históricas determinadas e concretas (2007a: 59). 

 

                                                 
6 Lukács realizou a crítica ao marxismo vulgar economicista e fatorialista da Segunda Internacional na obra 
História e consciência de classe, nessa perspectiva, afirmou: “Não é o predomínio de motivos econômicos na 
explicação da história que distingue de maneira decisiva o marxismo da ciência burguesa, mas o ponto de vista 
da totalidade” (2003: 105). Em sua autobiografia em diálogos, o filósofo húngaro sistematizou a crítica ao 
procedimento metodológico do stalinismo, isto é, a função tática do agir se sobrepõe ao conhecimento mais 
profundo das coisas (Lukács, 1999: 103-106). Segundo Mészáros: “O ‘dogmatismo stalinista’ rejeitado [por 
Lukács] foi definido, mais uma vez, primeiro em termos metodológicos: como a ‘ausência de mediação’, a 
reificadora ‘confusão da tendência com o fato realizado’, a ‘subordinação mecânica da parte ao todo’, a 
afirmação de um ‘relacionamento imediato entre os princípios fundamentais da teoria e os problemas da época’, 
a ‘restrição dogmática do materialismo dialético’ e, mais importante, como a crença errônea de que ‘o marxismo 
era uma reunião de dogmas’. Lukács também declarou categoricamente que o único modo de exercer influência 
ideológica era a ‘crítica imanente’, que coloca as questões metodológicas em primeiro plano” (Mészáros, 1996: 
339) e (Mészaros, 2002: 399).  
7 De acordo com José Chasin: “ainda que sob o risco de frisar coisas demasiadamente conhecidas, não há como 
deixar de consignar que a concepção lukacsiana de totalidade não tem nenhum parentesco com configurações 
imobilizadas ou com banais somatórias de partes arbitrariamente recortadas em momento anterior à sua pretensa 
rearticulação subseqüente” (1999: 60). 
8 Para a análise da trajetória de Lukács, cf. Nicolas Tertulian (2008: 23-65), J. Paulo Netto (1992) e Parkinson 
(1973). 
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Destarte, pode-se afirmar que é possível estudar as formas de existência e de 

reprodução da sociedade, ou seja, que a realidade ontológica deve ser compreendida como 

determinada pelas condições materiais de existência específica de cada momento histórico. 

Isto posto, a consideração da totalidade concreta em nada se relaciona ao caráter “totalitário”. 

Ao contrário, a análise deve levar em conta as contradições interatuantes, a relatividade 

sistêmica e a historicidade dos objetos9. 

De maneira distinta da compreensão de totalidade presente no estruturalismo 

moderno10, deve-se atinar para o fato de que a totalidade é um processo contínuo, construído 

pelos sujeitos, de modo que “É a história que explica a estrutura, e não o contrário” (Löwy & 

Naïr, 2008: 30). 

 Os caminhos intelectuais de Campos e de Cardoso merecem atenção a fim de 

compreender suas atuações, bem como suas militâncias, recuperando seus projetos 

ideopolíticos em discussão no interior dos conflitos societários. As respostas formuladas 

refletem o próprio desenvolvimento contraditório dos diferentes grupos sociais. Sendo assim, 

objetiva-se a compreensão das ações dos sujeitos na vida ativa real e, para tanto, apóia-se em 

Georg Lukács: 

O homem torna-se um ser que dá respostas precisamente na medida em que, paralelamente ao 

desenvolvimento social e em proporção crescente, ele generaliza, transformando em perguntas os 

seus próprios carecimentos e suas possibilidades de satisfazê-los, bem como na medida em que, na 

sua resposta ao carecimento que a provoca, funda e enriquece a própria atividade com estas 

mediações, frequentemente bastante articuladas. Desse modo, não apenas a resposta, mas também as 

                                                 
9 Em alguns ambientes acadêmicos, pode-se perceber a “confusão” teórica em apresentar a categoria totalidade 
relacionada ao “totalitarismo”. Tal impropriedade foi sustentada por, entre outros, Michel Maffesoli (s/d: 60-3). 
Em resposta aos “que acreditam que ela [categoria de totalidade] provém do vocábulo do fascismo”, Georg 
Lukács apresentou as diferenciações ao tratar do tema. De acordo com o filósofo húngaro, na obra do intelectual 
fascista Othmar Spann, a sociedade, “enquanto totalidade, significa a supremacia absoluta da ‘ordem’ e da 
hierarquia, o que quer dizer que a totalidade exclui a causalidade e, mais ainda, a evolução”, em outras palavras, 
naquela concepção, a totalidade é compreendida como imutável, rígida, de modo a conjugar o programa: “a 
sociedade fascista é eterna”. Ao contrário, na compreensão marxiana, a categoria totalidade “significa, por um 
lado, que a realidade objetiva é um todo coerente em que cada elemento está, de uma maneira ou de outra, em 
relação com cada elemento e, de outro lado, que essas relações formam, na própria realidade objetiva, 
correlações concretas, conjuntos, unidades, ligadas entre si de maneiras completamente diversas, mas sempre 
determinadas” (1967: 239-40). 
10 Segundo Michel Löwy e Sami Naïr, “Na corrente estruturalista moderna, e essencialmente em Louis 
Althusser, a concepção da totalidade como dado objetivo é elevada ao patamar de axioma central da análise 
teórica. Para Althusser, a totalidade é de fato ‘um todo complexo sempre já dado’ que é possível construir 
cientificamente. /.../ É uma determinação objetiva regida pela organização estática e hierarquizada de seus 
elementos. /.../ O princípio da contradição é suprimido; a totalidade perdeu sua alma. Ela é simplesmente um 
modelo abstrato” (2008: 24). Ao chamarem a atenção para o fato de a sociedade se constituir enquanto 
realidades históricas transitórias, os dois discípulos de Lucien Goldmann rematam: “do mesmo modo que é 
impossível estudar o futuro sem delimitar seu objeto, portanto sem a construção de uma invariante estrutural 
desse objeto, é também impossível compreender o objeto independentemente de sua inserção na história” (2008: 
30). 
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perguntas são um produto imediato da consciência que guia a atividade. Mas isso não anula o fato de 

que o ato de responder é o elemento ontologicamente primário nesse complexo dinâmico (2007b: 

229). 

 

Nessa perspectiva, é lídimo notar a capacidade dos sujeitos formularem respostas num 

contexto histórico concreto, no qual se instauram alternativas possíveis. Em consequência, 

analisar a formação dessas respostas e a sua sustentação ancorada nos grupos sociais implica 

o reconhecimento da categoria de totalidade. Destarte, o estudo da formulação dos fatores 

subjetivos nas disputas sociais se processa por meio das relações entre o todo e as partes, 

embora, reitera-se, essa relação não se faça de maneira imediata, mas na dinâmica da 

concretude a partir da integração dos elementos ao conjunto.  

Os indivíduos, por meio das ações sociais, tornam-se sujeitos da história, por 

conseguinte, neste trabalho, afasta-se do entendimento de que o “sujeito individual” produz 

independente dos condicionantes materiais e sociais, visto que entende-se que “o indivíduo é 

ser social” (Marx, 2004a: 107). Tampouco se corrobora a negação do sujeito, ou a “morte do 

sujeito”. Portanto, é válido retomar a reflexão proposta por Lucien Goldmann sobre “o 

conceito de sujeito coletivo, isto é, a afirmação segundo a qual nunca são os indivíduos, mas 

os grupos sociais que agem e que é somente relativamente a estes que podemos compreender 

os acontecimentos, os comportamentos e as instituições” (1973: 132).  

A concepção goldmanniana de “sujeito coletivo” não implica a negação da 

individualidade no fazer histórico, tampouco pretende compreender os indivíduos como mero 

reflexo imediato do econômico11. Ao contrário, o indivíduo “é apenas um elemento do 

conjunto que é o grupo social. Uma idéia, uma obra só recebe sua verdadeira significação 

quando é integrada ao conjunto de uma vida e de um comportamento” (Goldmann, 1967: 8). 

O uso da noção mencionada implica a pesquisa dos atributos teóricos e práticos das 

proposições dos sujeitos, a fim de compreender a sua complexidade e revelar o núcleo social 

de determinada posição12. 

                                                 
11 Para Goldmann, “Os indivíduos podem, sem dúvida /.../ separar seu pensamento e suas aspirações da atividade 
cotidiana deles; o fato fica excluído, entretanto, quando se trata de grupos sociais. /.../ Para o grupo, a 
concordância entre o pensamento e o comportamento é rigorosa” (1967: 19). Por conseguinte, “a visão do 
mundo elaborada pelo grupo /.../ só existe nas consciências individuais dos seus membros e que, em cada uma 
delas, se apresenta sob a forma de uma maior ou menor variação de uma mesma estrutura que surge à apreensão 
global do grupo como um processo de estruturação do conjunto” (1984: 26). 
12 Lucien Goldmann operou esse procedimento em suas pesquisas sobre os pensamentos de Pascal e o teatro de 
Racine, cf. “Observações sobre o Jansenismo: a visão trágica de mundo e a Nobreza Togada (a Noblesse de 
Robe)”, (1967: 153-172). 
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Complementa-se a discussão acerca do “sujeito coletivo” com os condicionantes da 

produção da subjetividade, uma vez que, de acordo com Chasin, deve-se entender “a 

sociabilidade como condição de possibilidade do pensamento”, haja vista “a fundamentação 

onto-prática do conhecimento, pela autogênese do homem e o correlativo engendramento de 

sua mundaneidade remete, de saída, à determinação social do pensamento” (1999: 404). 

Destarte, ao considerar o pensamento enquanto atividade social, há que se desvendar os seus 

condicionantes sociais, pois “Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que 

determina a consciência”(Marx, 2007: 94). 

Nesse passo, a compreensão onto-societária do pensamento não é uma posição 

fatorialista-mecanicista-economicista acerca das relações entre ser e pensar13, mas ao 

contrário, ao perceber seus processos formativos, evidencia-se tanto as possibilidades quanto 

os procedimentos das formações ideais. Por conseguinte, na medida em que se considera a 

atividade sensível e a produção social da consciência, de acordo com Ester Vaisman, 

A dimensão fundamental da determinação social do pensamento, ao contrário do que é genericamente 

suposto, diz respeito à sociabilidade como condição de possibilidade do pensamento. A consciência é 

reconhecida como consciência do ser social, como seu atributo e só enquanto tal pode se realizar. 

Assim, a sociedade fornece a matéria, os meios e as próprias demandas para a exercitação do 

pensamento, pois, da situação mais corriqueira à mais técnicas ou sofisticada, é sempre como ser social 

que o homem pensa (1999: 286). 

 

Assim, há que se apreciar a produção da consciência enquanto momento da prática, 

constituído em meio à sociabilidade que emerge como condição de possibilidade do 

pensamento.  

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso promoveram debates no Senado, 

propuseram projetos e tentaram executá-los na política. Em seu livro de memórias, Campos 

pontuou, acerca de sua fase senatorial, que “Os debates intelectualmente mais estimulantes 

eram com Fernando Henrique Cardoso” (1994: 1080), a despeito das diferenças de posições. 

O senador Cardoso, por seu turno, realçou, em sua autobiografia, a atuação do senador mato-

grossense no enfrentamento ao “corporativismo” (2006a: 158), embora sempre ressaltando 

suas divergências políticas. 

                                                 
13 Segundo Antonio Rago Filho e Lívia Cotrim “A centralidade da ‘anatomia da sociedade civil’, longe de 
reduzir tudo aos materiais empíricos econômicos, repõe a determinação reflexiva entre as formas da natureza, da 
sociabilidade e da própria subjetividade humana” (Rago Filho & Cotrim, 1998: 32). 
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Os dois senadores atuaram como intelectuais14, isto é, foram portadores de 

“consciência social prática” relacionada e articulada ao conjunto de valores e intenções, a fim 

de implementá-los junto à sociedade civil e política brasileira. Segundo Gramsci: “todos os 

homens são intelectuais, mas nem todos os homens têm a função de intelectuais”, assim 

sendo, historicamente se formam “categorias especializadas para o exercício da função de 

intelectual” (2000a: 18), cuja atuação remete à elaboração de planos para o exercício da 

hegemonia. 

Os indivíduos com funções de intelectuais, destarte, são portadores de certos valores, 

uma vez que defendem determinados interesses15. Sua tarefa é a de agitar ideias, levantar 

problemas ou apenas teorias gerais. Por outro lado, a tarefa do Senador remete à elaboração 

de projetos, bem como os modos de viabilizá-los.  

Como a pesquisa trata de dois intelectuais que foram ativos no Senado e que também 

tiveram grande participação na imprensa, na medida em que buscaram influenciar a 

sociedade civil, foi necessário estudar a descida de suas proposituras das cúpulas da 

intelligentsia até o âmbito social, além do modo como suas ideias, influências e assimilações 

se relacionaram com os diversos grupos em disputa. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir para o debate e esclarecimento de aspectos da 

história do Brasil, por meio do estudo dos discursos de Fernando Henrique Cardoso e 

Roberto Campos, isto é, o sentido das propostas de “modernização” e de “reforma do Estado” 

para o país. Busca-se a descoberta dos elos intermediários fundamentais que efetuam a 

mediação entre a “essência e a aparência” superficial do objeto empírico e a reprodução do 

concreto pensado na combinação de suas múltiplas determinações. 

Desse modo, realçamos a compreensão do processo do conhecimento e a sua 

dimensão onto-prática pautada nas ações dos indivíduos. Sendo assim, distanciamo-nos da 

posição pós-moderna que, ajustada na “suspeita da distinção entre essência e aparência”, 

reduz o conhecimento científico a mero “discurso”, ou “narrativa”16. Nosso procedimento 

                                                 
14 Compartilhamos aqui da concepção de Gramsci, segundo o qual “não há organização sem intelectuais /.../. Os 
intelectuais são organizadores da vida social na medida em que são partido dirigente de uma massa ativa” 
(2000a: 21). 
15 Para Karl Marx, “Pensar e ser são, portanto, certamente diferentes, mas [estão] ao mesmo tempo em unidade 
mútua” (2004a: 108). 
16 Para o sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, o “conhecimento argumentativo, o novo paradigma 
[ciência pós-moderna] recusa /.../ a distinção absoluta entre aparência e realidade” (2003: 330), ademais, 
seguindo esse “novo paradigma, a ciência é um conhecimento discursivo, cúmplice de outros conhecimentos 
discursivos, literários nomeadamente. A ciência faz parte das humanidades. Enquanto narrativa não ficcional, 
tem um grau que a distingue da ficção criativa” (2003: 332). Para a crítica ao preceito pós-moderno em 
compreender o conhecimento como “discurso”, conferir, entre outros, José Paulo Netto (2004b), (2004c) e David 
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segue a compreensão do historiador Pierre Vilar no sentido que “sob as palavras eu procuro 

as coisas” (apud Vovelle, 2007: 43). 

Para a concretização da pesquisa, parte-se dos discursos dos senadores, isto é, das 

falas registradas e de seus escritos. Tais materiais são compreendidos enquanto síntese de 

suas imanentes e múltiplas determinações ideais configurados na qualidade de um corpo de 

argumentos estáveis, explicitando os lugares sociais ocupados pelos senadores Fernando 

Henrique Cardoso e Roberto Campos17. 

Neste sentido, a análise crítica imanente é fator legítimo e indispensável na exposição 

e no desvendamento das posições, haja vista que se quer evidenciar o modo real e concreto 

das diversas consciências práticas. Com efeito, “será indispensável que demonstremos, 

também no terreno dos fatos e filosoficamente, sua incoerência interna, seu caráter 

contraditório” (Lukács, 1959: 6). Dessa maneira, desenvolve-se a análise que abarca, ao 

mesmo tempo, a gênese e a função social das proposituras dos sujeitos coletivos, visto que 

suas elaborações estão determinadas sócio-historicamente e, além disso, torna possível 

desvendá-las através de sua própria lógica interna. Realiza-se, portanto, a análise que permite 

fazer os senadores explicitarem seus próprios pressupostos, bem como os conflitos sociais em 

que participaram, trazendo, como argumenta Lukács, a evidência “que aparece explícita, sem 

necessidade de provas, para seus leitores” (1959: 5).  

Na posição de José Chasin18, essa proposta analítica  

deve propender ao compromisso com a solidez dos vigamentos que caracterizam a chamada 

análise imanente ou estrutural. Tal análise, na melhor tradição reflexiva, encara o texto – a 

formação ideal – em sua consistência autossignificativa, aí compreendida toda a grade de vetores 

que o conformam, tanto positivos como negativos: o conjunto de suas afirmações, conexões e 

suficiências, como também as eventuais lacunas e incongruências que perfaçam (Chasin, 2009: 

25). 

 

No que tange ao presente estudo, a interrogação tem de assumir por alvo o exame ou 

crítica imanente e sua adequação para a leitura das formações ideais, isto é, os discursos dos 

                                                                                                                                                         
McNally (1999). Ainda, quanto à diferenciação entre retórica e ideologia, cf. Maria Angélica Borges (2003). 
17 Desse modo, afasta-se da compreensão posta por Gianni Vattimo, de que “No existe una historia única, existen 
imágenes del pasado propuestas desde diversos puntos de vista” (1994: 11).  Sabe-se que todo ponto de vista é a 
vista de um ponto, a visão de um lugar no social. Destarte, a tarefa a ser realizada pelo historiador não é a mera 
identificação do “olhar”, ou de posições. Para além disso, deve ser desvendar o ponto de vista procurando 
identificar a ação humana e os seus condicionantes materiais formados socio-historicamente. Descobrir a 
realidade do aquém. 
18 O filósofo José Chasin tematizou o procedimento da análise imanente no texto O integralismo de Plínio 
Salgado (1999: 58-74). 
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senadores que se lançaram na linha de frente do debate sobre a “reforma” do Estado, seja no 

espaço político institucional ou nas disputas travadas na sociedade civil por meio da 

imprensa. Atividade que alude, em consequência, explicitar as proposições instauradas por 

Cardoso e Campos, cujas tematizações fundantes são evidenciadas em suas próprias obras. 

Tal procedimento traz à baila a compreensão do pensamento enquanto operação viva, cujo 

desdobramento é real sem ser linear e, sobretudo, sem nunca estar acabado.  

O trabalho centrado na análise imanente sugere a investigação exegética dos textos e 

discursos dos autores, de modo que os escritos e relatos devem ser compreendidos como 

produtos de suas subjetividades, exposições de conteúdos teóricos e práticos, além de 

expressões de suas experiências. Neste caminho, a tarefa do pesquisador frente à matéria do 

texto em análise se divide em três fases de percepção: primeiro, demonstrar o que o texto 

afirma e porque, isto é, identificar a propositura; segundo, explicitar o que o texto diz 

tacitamente e porque, de modo a encaminhar a investigação a perceber as relações subjetivas 

dos sujeitos e os laços constitutivos com outros agentes sociais e, terceiro, perceber o que o 

texto não revela e por quê, isto é, desvendar o que está “escondido” no discurso, o que se 

objetiva ocultar da cena social.  

O procedimento de investigação na presente pesquisa pressupõe, por um lado, a 

análise interna dos discursos dos intelectuais, objetivando a compreensão, cuja função 

consiste em evidenciar a formação imanente para, a partir daí, demonstrar o significado dos 

diversos elementos envolvidos nas conjecturas. E, por outro lado, almeja contemplar uma 

análise externa, explicativa, capaz de estabelecer relações com a estruturação social. 

Portanto, tem-se como pressuposto que as propostas de Fernando Henrique Cardoso e 

de Roberto Campos somente poderão se revelar à análise caso se considere o lugar que cada 

um ocupou nos confrontos sociais e políticos, bem como os seus posicionamentos em relação 

a determinados grupos19. Com esta abordagem, suas formulações teóricas ganham a 

dimensão de consciências sociais práticas, ou seja, podem ser entendidas como instrumentos 

ideais que permitem aos grupos sociais oferecerem uma alternativa aos desdobramentos 

políticos vivenciados no Brasil dos anos 80 do século XX. 

                                                 
19 Segundo Marx e Engels: “Tal como os indivíduos exteriorizam a sua vida, assim são eles. O que eles são 
coincide, pois, com sua produção, tanto com o que produzem como também com o modo como produzem. O que 
os indivíduos são, portanto, dependem das condições materiais de sua produção” (2007: 87). Ressalta-se, uma 
vez mais, que “condições materiais” está para além do determinismo econômico. Assim, a materialidade está 
inserida numa relação de totalidade. 
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Valendo-se da tarefa do historiador, cuja função principal, de acordo com Hobsbawm, 

“além de relembrar o que outros esquecem ou querem esquecer, é tomar distância, tanto 

quanto possível, dos registros da época contemporânea e vê-los em um contexto mais amplo 

e com uma perspectiva mais longa” (2007: 9), de modo a evitar a descrição do imediatismo 

conjuntural ou a operação do presentismo, isto é, a desconsideração das relações orgânicas 

entre o passado e a época em que se vive – a “descontinuidade”20, postura tão em voga na 

contemporaneidade. Longe de realizar um julgamento, o objetivo, ainda seguindo o 

historiador inglês, “é compreender e explicar por que as coisas deram no que deram e como 

elas se relacionam entre si” (Hobsbawm, 1995: 13). 

O desafio desta pesquisa está em explicitar a problemática acerca das propostas de 

modernização, as visões de crise e da (contra) reforma do Estado debatidas no Senado 

Federal nos anos 80, tendo como principais instigadores Roberto Campos e Fernando 

Henrique Cardoso, dois intelectuais no Senado, que articularam esta temática à “abertura 

democrática”, a superação da crise da dívida externa, a participação da sociedade civil e as 

avaliações sobre os movimentos sociais. 

A preocupação em relacionar a formação social e as observações sobre a conjuntura 

remete ao estudo de Karl Marx sobre a história em processo, quando examinou uma 

formação particular, no caso a França de 1848 a 1852, analisada no livro 18 Brumário de 

Luis Bonaparte, trabalho que consagrou em “desvendar o império”, ou seja, explicitar o que o 

golpe de Estado representou para Napoleão III e por que o seu intento tornou-se possível após 

a revolução de 1848. Na introdução à obra, Marx criticou os “historiadores pretensamente 

objetivos”, que enxergam os acontecimentos “apenas como ato de força de um indivíduo”, o 

que, inexoravelmente, leva ao erro de exaltação da iniciativa pessoal como determinante da 

história. Além disso, o mestre alemão pontuou o equívoco dos evolucionistas ao 

interpretarem os acontecimentos históricos como simples “resultado de um movimento 

anterior”, que se “desenvolve segundo as leis da natureza”, mas que, entretanto, perde o 

“movimento que as engendra”, o processo de desenvolvimento real. Contudo, ao ressaltar “a 

pressão direta dos acontecimentos” e a sua historicidade, Marx demonstrou “como a luta de 

classes na França criou circunstâncias e condições que possibilitaram a uma personagem 

medíocre e grotesca [Napoleão III] desempenhar um papel de herói” (Marx, 1978: 325). 

Destarte, atinge-se a compreensão do devir histórico, mas fugindo aos determinismos 
                                                 
20 De acordo com Carlos Nelson Coutinho, o que a noção descontinuidade combate “é qualquer concepção 
dialética da história que veja a historicidade como síntese de contínuo e descontínuo, como produto da práxis 
humana objetiva (ou seja, submetida a leis que escapam à consciência), etc.” (1972:152). 
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unilaterais. Entende-se a história enquanto resultado da atividade humana prática. Portanto, 

ela é incerta, ou seja, a história não é a realização de um destino predeterminado21. 

Desse modo, interessam ao presente estudo as observações do intelectual 

revolucionário acerca da história, das bases materiais das relações sociais e a determinação 

social do pensamento, no intuito de orientar metodologicamente a abordagem das 

proposições em debate no Senado brasileiro na década de 80, a fim de não proceder à mera 

descrição das relações sociais sob as quais os sujeitos estiveram envolvidos, mas, por meio 

das fontes, realizar o exame dos setores e dos fatores que se processaram. Assim, 

desmascarar as ilusões sobre a liberdade das decisões individuais, uma vez que as obras dos 

intelectuais respondem às suas vinculações orgânicas na sociedade civil. Ao mesmo tempo, 

avaliar o conjunto de informações que faltou ao político e, ademais, distinguir entre a 

aparência dos problemas colocados e a realidade constituída. Segundo Marx, “toda a ciência 

seria supérflua se a forma de manifestação e a essência das coisas coincidissem 

imediatamente” (1988f: 253). 

Uma questão relevante percorrerá este trabalho a partir da observação de novas 

configurações políticas que se formaram na cena brasileira nos anos 80, isto é, a construção 

de um “consenso” nas agências privadas de hegemonia no que diz respeito à liberalização 

política, entendida na forma de institucionalização da democracia, e a liberalização 

econômica, interpretada como a modernização, desregulamentação, privatizações e cortes nos 

gastos públicos. Percebe-se que estas propostas sociais foram debatidas no Senado Federal 

naquele período, além das campanhas pela desestatização promovidas por lideranças do 

capital privado somadas aos setores da imprensa desde meados dos anos 70. 

Nessa perspectiva, constata-se a insuficiência das análises que remetem à 

implementação da política neoliberal no Brasil com o chamado Consenso de Washington, 

realizado nos anos 9022. Ao passo que desconsideram o debate ocorrido nas duas décadas 

                                                 
21 Engels, ao criticar os neo-hegelianos, afirmou: “A história não faz nada, ‘não possui nenhuma riqueza 
imensa’, ‘não luta nenhum tipo de luta’! Quem faz tudo isso, quem possui e luta é, muito antes, o homem, o 
homem real, que vive; não é, por certo, a ‘História’, que utiliza o homem como meio para alcançar seus fins – 
como se tratasse de uma pessoa à parte –, pois a história não é senão a atividade do homem que persegue seus 
objetivos” (in: Marx & Engels, 2003: 111). 
22 Como escreveu José Luís Fiori: “Entre os dias quatorze e dezesseis de janeiro de 1993, o Institute for 
International Economics, destacado think tanks de Washington, tendo à frente Fred Bergsten, reuniu cerca de 
cem especialistas em torno do documento escrito por John Williamson, em Search of a Manual for Technopols, 
num seminário internacional cujo tema foi: ‘The Political Economy of Policy Reform’. Durante dois dias de 
debates, executivos de governo, dos bancos multilaterias e de empresas privadas, junto com alguns acadêmicos, 
discutiram com representantes de onze países da Ásia, África e América Latina, ‘as circunstâncias mais 
favoráveis e as regras de ação que poderiam ajudar um technopol a obter o apoio político que lhe permitisse 
levar a cabo com sucesso’ o programa de estabilização e reforma econômica que o próprio Williamson, alguns 
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anteriores no interior da sociedade civil e na própria sociedade política acerca de tais 

proposituras. Assim, algumas indagações abrem caminho e dão rumos a esta pesquisa: a 

referência ao Consenso de Washington e suas medidas para a América Latina bastariam para 

compreender a implementação da política privatista no Brasil dos anos 90? Seria possível 

explicar as formulações políticas e sociais no Brasil unicamente como um produto de um 

Seminário realizado em Washington? Ou, haveria outras determinações, cujas raízes estariam 

fincadas no pensamento e na ação de intelectuais brasileiros que atuavam na sociedade civil, 

propostas essas que também circularam na imprensa e no Senado Federal?  

Os estudos que tomam como referência o Consenso de Washington para analisar o 

neoliberalismo à brasileira desconsideram todo o debate que ocorria na sociedade civil e no 

Senado Federal nos anos 80. Desse modo, essa vertente de pensamento não trata dos agentes 

sociais e políticos, além de nos deixar a impressão de que a história do país é realizada 

externamente, dada a ênfase nos modelos e nas influências estrangeiras, o que leva a perder 

de vista a especificidade do caso brasileiro, além da singularidade das suas propostas, bem 

como os grupos sociais que a sustentaram.  

O que se busca, neste trabalho, é o desafio de tecer as tramas de uma análise que, 

concomitantemente, coloque em destaque os pensamentos de Campos e de Cardoso, reafirme 

a especificidade do discurso de cada um, perceba como foram ressignificados no confronto 

sociopolítico e explicite a circulação de suas formulações à sociedade civil e à sociedade 

política. 

Referente às motivações para o engajamento nesta pesquisa, encontra-se o interesse 

acerca da especificidade do neoliberalismo e da neo-social-democracia no Brasil, bem como 

o entendimento dos neoliberais e dos neosocialdemocratas acerca do Estado e da democracia.  

O intento de explicitar a especificidade do liberalismo no Brasil nos levou ao estudo 

da atuação de Roberto Campos no governo de Castello Branco23, o que possibilitou, também, 

o contato com a produção de Fernando Henrique Cardoso sobre o período da ditadura. 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso possuem trajetórias políticas bem distintas. O 

primeiro atuou conjuntamente à ala castelista dos militares ligados à Escola Superior de 

Guerra (ESG), isto é, esteve ao lado daqueles que lideraram o golpe de Estado em 1964 e 

                                                                                                                                                         
anos antes, havia chamado de Washington consensus” (1998: 11-12). Segundo essa versão, das reuniões 
surgiram as recomendações para que os países em desenvolvimento adotassem políticas de abertura de seus 
mercados e o “Estado mínimo”, ou seja, um Estado com um mínimo de atribuições. Com efeito, propôs-se a 
privatização das atividades produtivas, a fim de se atingir o objetivo de um mínimo de despesas como forma de 
solucionar os problemas relacionados a crise fiscal. 
23 A esse respeito, cf. nossa dissertação de mestrado (Melo, 2002). 
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instauraram a ditadura militar no Brasil. Nesse contexto, Campos foi o principal articulador 

do projeto econômico e de todo o reordenamento financeiro que ocorreu no país durante o 

período do governo de Castello Branco. Cardoso, por sua vez, construiu sua trajetória 

acadêmica e política no campo oposicionista à ditadura militar. As críticas de Cardoso se 

pautaram muito mais sobre questões políticas e institucionais do que nas questões 

econômicas. 

Desse modo, para Fernando Henrique Cardoso, assim como para Roberto Campos, o 

projeto econômico implementado no primeiro governo da ditadura militar pós-64, com o 

fortalecimento do setor privado e o impulso do desenvolvimento via capital internacional, foi 

avaliado positivamente24. No entanto, as discordâncias aparecem na forma de realização 

desse projeto. Roberto Campos entendia que nos anos da década de 1960 somente se 

“arrancaria” para o desenvolvimento econômico e social através do que nomeou 

“autoritarismo de transição”, enquanto Cardoso propalava o “desenvolvimento associado” 

sem o constrangimento de um “Estado burocrático autoritário”25, análise importante para a 

escola paulista de sociologia consagrada pelo Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento) nos anos 70. Assim, é possível definir Roberto Campos, por sua posição 

liberal na economia e defesa do “autoritarismo de transição” com Castello Branco na política 

em 1964, como um liberal-conservador. Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, 

reconheceu a modernização econômica com Castello Branco, mas pontuou a necessidade da 

democracia institucional, isto é, do processo de normalização política, destarte, pode-se 

considerá-lo um liberal-democrata. Portanto, pretende-se analisar as posições desses dois 

intelectuais como expressão ideopolítica e da correlação de forças no interior dos grupos 

sociais e das burguesias brasileira no contexto da distensão ditatorial. 

A presente pesquisa representa a continuidade, portanto, de um trabalho anterior e, ao 

mesmo tempo, o reconhecimento da importância das atuações de Roberto Campos e de 

Fernando Henrique Cardoso na formação de propostas políticas que se pretenderam 

hegemônicas no Brasil dos anos 80 e 90. 

Entretanto, registra-se que temas importantes do Brasil dos anos 80, contemplados 

pelos senadores em questão, não foram analisados neste estudo, entre os quais: os partidos, a 

                                                 
24 Para o primeiro, tratou-se de “uma revolução em termos econômicos”, para o segundo, de uma “modernização 
racional capitalista”. 
25 Fernando Henrique Cardoso afirmara: “não penso que 1964 estivesse inscrito inexoravelmente na lógica 
econômica da história /.../ o movimento foi uma das saídas possíveis e não a única” (1973: 71). Uma análise das 
posições de Cardoso sobre o período da ditadura militar, cf. Ivan Cotrim (2001: 190-210), e Sobrinho (2003). 
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Constituição Federal de 1988 e os planos econômicos da “Nova República”. A opção em não 

tratar dos assuntos mencionados se fez devido ao tempo insuficiente para analisar toda a 

documentação. Concomitantemente, os tópicos desconsiderados não põem em questão o eixo 

central da presente pesquisa, de modo que podem ser trabalhados noutro momento, em um 

outro texto, sem prejuízo à reflexão que agora se apresenta. 

Como motivador da reflexão histórica sobre o tema, ressalta-se que a história 

processual é a história de como os seres humanos produzem socialmente as suas vidas e as 

séries de acontecimentos diários com o intuito de desenvolver a compreensão dos eventos 

que se desenrolam. Nesse passo, é relevante notar que nas últimas três décadas o pensamento 

hegemônico neoliberal se transformou quase em “pensamento único”, ademais, notou-se uma 

ofensiva ideopolítica frente à crise capitalista de longa duração, em outras palavras, realçou 

as vantagens da livre circulação de mercadorias, das privatizações do patrimônio público, 

propugnou-se o desmonte do Estado e a desregulamentação sobre as relações de trabalho. 

Pode-se perceber, nos anos 80, o delineamento das propostas sobre a reforma do 

Estado brasileiro. É importante ressaltar que a consigna reforma, até então, esteve sempre 

associada à incorporação das demandas sociais dos trabalhadores junto ao Estado por meio de 

políticas públicas. As propostas reformistas tiveram os seus defensores nos vários teóricos do 

“marxismo” da Segunda Internacional, mas se fortaleceram, de fato, na sociedade europeia 

no período do pós-Segunda Guerra, momento do boom econômico e das políticas sociais a 

fim de se justificar o capitalismo diante do bloco de países ditos “socialistas”. Nos chamados 

países do terceiro mundo, sobretudo na América Latina, não se encontrou o Estado de Bem-

estar Social, ao contrário, no continente percebeu-se elementos da extração da mais-valia 

absoluta e relativa em concomitância, por meio da superexploração do trabalho (Marini, 

2000). No entanto, o desígnio do reformismo social na América Latina se fez presente 

enquanto programa nos anos 60 do século XX. Com efeito, seus pressupostos estavam na 

realização de reformas sociais a fim de garantir o desenvolvimento econômico objetivando, 

assim, a inclusão popular e processualizando, lado a lado, as reformas: agrária, urbana, 

educacional e bancária. Em suma, o projeto reformista, embora não colocasse em questão o 

capitalismo, perspectivava o questionamento da propriedade privada revelando a lógica do 

social-progressismo, ou seja, propalava a democratização por meio do acesso popular à 

propriedade em contraposição ao grande capital. 

No decurso dos anos 80 notou-se a constituição de uma reforma intelectual e moral 

que operou o “sequestro semântico” do termo reforma, que passará a ser utilizado a fim de 
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justificar a regressividade de algumas conquistas sociais, além de ressignificar as propostas 

de desenvolvimento econômico e social. Neste sentido, é válido concordar com a indicação 

referendada por Elaine Behring de “contra-reforma do Estado” (2003), no entanto, 

complementamos que a autocracia burguesa, juridicamente legitimada, restringiu o debate 

sobre a democratização meramente ao político, perpetuando o politicismo, isto é, a 

compreensão da “totalidade do real exclusivamente pela sua dimensão política e, ao limite 

mais pobre, apenas de seu lado político-institucional” (Chasin, 2000: 123). Ao passo que as 

questões econômicas continuaram voltadas ao cuidado das condições gerais de reprodução do 

capital. 

Como já fora afirmado, Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso advogaram a 

“reforma” do Estado no Brasil naquele período histórico, assim, buscamos a compreensão 

dos significados sociais de suas proposituras. 

As pesquisas realizadas sobre as obras de Fernando Henrique Cardoso26 e de Roberto 

Campos27 não se pautaram pela problemática da modernização e “reforma” do Estado. 

Contudo, no momento em que ambos se encontravam ocupando lugar no Senado Federal, 

esse debate fora realizado de forma intensa, uma vez que essas disputas foram decisivas para 

o rumo da política e da economia do país com repercussões até aos dias atuais. 

A arena senatorial, parte da sociedade política, serviu como palco de grandes disputas 

políticas e de ideias entre os setores que compunham a sociedade brasileira e estavam ali 

representados. Os dois senadores, ao mesmo tempo, respondiam e propunham projetos para a 

sociedade civil. O revolucionário Antonio Gramsci (2000a: 16) fez a proveitosa distinção 

entre sociedade civil e sociedade política, assim, destacou que a primeira é feita de afiliações 

voluntárias (não coercitivas) como escolas, famílias e sindicatos, e a última de instituições 

estatais (exército, polícia e burocracia central), cujo papel na entidade política é a dominação 

direta.  Nesta pesquisa, analisam-se dois indivíduos que se destacaram nos debates tanto na 

sociedade civil quanto na esfera do Senatorial. Com efeito, as atuações dos autores 

investigados serão vistas operando nos marcos da sociedade civil e política, onde a influência 

                                                 
26 Os trabalhos sobre a obra de Fernando Henrique Cardoso priorizaram o foco de análise na “teoria da 
dependência”, cf. Lehmann (1986), Cotrim (2001), Traspadini (1999). A exceção encontra-se no trabalho de 
Maria Juvêncio Sobrinho (2003), que tratou do pensamento político do sociólogo. 
27 Em pesquisas acerca da obra de Roberto Campos, ainda não foram tratadas as questões da modernização e da 
reforma do Estado, cf. Gennari (1990), Santos (2000). O trabalho de Reginaldo Teixeira Perez (1999) enfatiza o 
pensamento neoliberal de Campos nos anos 80, porém numa visão da ciência política (Melo, 2002), isto é, não 
aborda o núcleo social que o senador mato-grossense expressara. Em nossa dissertação de mestrado, 
explicitamos a posição de Roberto Campos no Paeg, assim, centramo-nos em um momento histórico distinto ao 
da emergência da crise da década de 80 e da contra-reforma do Estado. 
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de ideias e instituições não atua por meio da dominação, mas por capacidade de direção 

social. 

Neste sentido, a sociedade civil, tomando como referência a noção posta pelo 

intelectual revolucionário, é um espaço privilegiado da luta de classes, a esfera da sociedade 

em que ocorre uma intensa disputa pela direção social. O conceito de sociedade civil, 

segundo Frederico & Sampaio (2006: 36), fora criado pela economia política inglesa do 

século XVIII. Karl Marx, por sua vez, compreendia sociedade civil como sociedade de 

classes. Outrossim, a distinção entre sociedade civil e sociedade política não pode significar 

uma oposição, ao contrário, são inseparáveis momentos constitutivos. Desse modo, somente 

com a análise concreta de realidade, levando em conta a totalidade, é que se pode avaliar o 

confronto social. 

A despeito de se considerar relevante o Senado Federal a fim de investigar as 

propostas de modernização e revisão do papel da intervenção do Estado, adverte-se, nesta 

pesquisa, a compreensão de que a “sociedade civil é o verdadeiro foco e cenário de toda a 

história” (Marx, 2007: 39), isto é, não se limita à análise das pomposas ações dos políticos e 

funcionários estatais, porque apreciam-se as relações reais dos indivíduos e os seus 

condicionantes materiais. 

Na contemporaneidade, certas formas sociais são predominantes, do mesmo modo 

que certas ideias são mais influentes, a forma do exercício das propostas na liderança social é 

o que Gramsci identificou como hegemonia, um conceito indispensável para o entendimento 

da atualidade. É a hegemonia, ou melhor, o resultado da hegemonia em ação, que confere os 

propósitos dos discursos externados pelos senadores Roberto Campos e Fernando Henrique 

Cardoso. 

Para concretizar nossa análise, é importante explicitar a noção de hegemonia 

trabalhada por Gramsci, isto é, compreendê-la enquanto capacidade de liderança social que 

setores exercem por meio de seus intelectuais orgânicos28. Porém, essa direção nunca é 

absoluta, uma vez que é oriunda do resultado das relações de forças entre os diversos grupos 

que compõem a sociedade de classes. 

Ainda de acordo com o revolucionário italiano, a luta pela hegemonia implica uma 

ação que, voltada para a efetivação de um resultado objetivo no plano social, pressupõe a 

construção de um universo intersubjetivo de crenças e valores. Portanto, articula-se 
                                                 
28 De acordo com Gramsci, a hegemonia numa sociedade de classes é a supremacia que uma exerce sobre a 
outra, estabelecendo modalidades de poder e influência, que atua como princípio de unificação dos grupos 
dominantes, cf. (Gramsci, 2000a: 21). 
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explicitamente a hegemonia à obtenção do consenso, distinguindo-a, assim, da coerção 

enquanto meio de determinar a ação dos seres humanos. 

Logo, não entendemos a hegemonia como relação estática ou determinada, uma vez 

que buscamos apreender o hegemônico em seus processos ativo e formativo, mas também 

transformacional nas forças sociais. Desse modo, pode-se perceber as rearticulações de forças 

no Senado ao redor das propostas sociais referidas.  

É importante ressaltar que esta pesquisa não pretende ser uma descrição biográfica de 

Roberto Campos e de Fernando Henrique Cardoso no Senado Federal. Não há aqui nenhuma 

tentativa de reconstruir a vida pessoal dos senadores, suas personalidades, suas relações 

pessoais e familiares, ou o dia-a-dia de cada um. Com efeito, leva-se em conta a contribuição 

de Lucien Goldmann, como já mencionado, de que a investigação dos escritos de um autor 

deve buscar as relações “não somente do texto ao indivíduo”, mas partir dos sujeitos “aos 

grupos sociais dos quais ele faz parte” (1967: 130).   

Opta-se por tratar de reconstruir as grandes intenções e projetos que mobilizaram os 

debates na sociedade civil e no Senado, procurando identificar seus matizes políticos, as 

funções sociais de suas propostas, suas produções e as suas ações frente às grandes temáticas 

da década de 1980 e início dos anos 90. 

É relevante considerar que nos anos 80 os movimentos sociais reivindicaram a 

Assembleia Nacional Constituinte. Além disso, os debates acerca do tipo de cidadania e 

democracia apareceram nas páginas dos jornais. Campos e Cardoso não fugiram a essas 

questões. 

Tais senadores se portaram como ideólogos de grupos sociais, isto é, batalharam por 

uma “reforma intelectual e moral” na sociedade brasileira. Em outras palavras, Campos e 

Cardoso sistematizaram as “consciências sociais práticas” de grupos sociais. Neste texto, 

entende-se por ideologia não a mera falsa consciência, uma vez que, seguindo István 

Mészarós, “a ideologia não é ilusão nem superstição religiosa de indivíduos mal-orientados, 

mas uma forma específica de consciência social, materialmente ancorada e sustentada. Como 

tal, é insuperável nas sociedades de classes” (Mészáros, 1996: 26). 

 De acordo com Ester Vaismann “ser ideologia não é uma qualidade social fixa deste 

ou daquele produto espiritual, mas, ao invés, por sua natureza ontológica é uma função 

social, não uma espécie de ser”. Nessa perspectiva, a autora completa: “falar de ideologia em 

termos ontológicos-práticos significa, portanto, analisar o fenômeno essencialmente pela 



 

 

18

 

função social que desempenha, ou seja, enquanto veículo de conscientização e prévia ideação 

da prática social dos homens” (1989: 420). 

Assim sendo, Campos e Cardoso foram portadores de “consciências práticas 

inevitáveis” relacionadas e articuladas ao conjunto de valores e intenções, a fim de 

implementá-los na sociedade brasileira. Suas posições levaram em conta a necessidade de 

responder aos problemas da realidade com o objetivo de construírem um novo bloco de 

poder. 

As fontes para este estudo estão compostas em seis grupos: seus livros, seus artigos de 

investigação sobre a realidade brasileira em revistas científicas, seus artigos na imprensa de 

grande circulação, suas entrevistas, seus discursos registrados nos Anais do Senado Federal e 

suas respectivas obras autobiográficas.  

Campos e Cardoso possuem vários livros sobre os temas da política nacional e 

internacional, fruto de suas pesquisas e palestras em diferentes regiões do mundo. Estas obras 

permitiram o estudo de suas posições teóricas e a investigação sobre os seus universos 

ideológicos. Campos publicou artigos na revista Digesto Econômico, da Associação 

Comercial de São Paulo. Trata-se de uma divulgação de estudos acadêmicos e de 

representação de classe, mais especificamente, da burguesia comercial paulista, visto que a 

publicação serve como aglutinador de propostas de um setor empresarial29. 

Cardoso, por sua vez, foi um dos intelectuais engajados na fundação do Cebrap, órgão 

que possui meios que veiculam resultados de pesquisas acadêmicas, sendo que o principal é a 

revista bimestral: Novos Estudos Cebrap, da qual foi um assíduo colaborador. Tal publicação 

influiu junto aos setores empresariais e sindicais dos trabalhadores que defendiam a 

democratização. É pertinente ressaltar que o estudo dos artigos de Campos e de Cardoso que 

saíram em revistas contribuiu para o desvendamento dos grupos sociais com os quais 

dialogaram30. 

                                                 
29 Como informou o dirigente empresarial Guilherme Afif Domingos, “O Digesto Econômico é veículo por 
excelência dos postulados da livre iniciativa, individual e de empreender, que defendemos e vimos pregando em 
todos os rincões deste Brasil, como alicerce e fundamento da ideologia da liberdade que todos almejamos” 
(1983a: 4). 
30 O historiador Jean-François Sirinelli tratou da importância de se considerar as produções em revistas enquanto 
fontes para a reflexão em história, sobretudo, atentando-se para a formação das “redes” de relações intelectuais, 
de modo que “As revistas conferem uma estrutura ao campo intelectual por meio de forças antagônicas de 
adesão – pelas amizades que as subtendem, as fidelidades que arrebanham e a influência que exercem – e de 
exclusão – pelas posições tomadas, os debates suscitados, e as cisões advindas. Ao mesmo tempo que um 
observatório de primeiro plano da sociabilidade de microcosmos intelectuais, elas são aliás um lugar para a 
análise do movimento das ideias” (2003: 249). Portanto, o historiador deve compreender a revista enquanto o 
lugar de uma produção que se quer fazer influente e, ao mesmo tempo, espaço de sociabilidade intelectual. 
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Os textos sistemáticos de Campos e Cardoso na grande imprensa expressaram suas 

posições em diversas conjunturas. Dessa forma, possibilitaram verificar a constituição do 

quadro de evolução das suas posições, ademais, é possível perceber os seus esforços no 

sentido da “reforma intelectual e moral” em consonância à divulgação de suas ideias e de 

seus trabalhos no Senado. Na década de 1980, em São Paulo, os artigos de Fernando 

Henrique Cardoso saíram no jornal Folha de S. Paulo e os de Roberto Campos no O Estado 

de S. Paulo. Em tais escritos encontram-se as respostas que esses intelectuais deram à 

sociedade na dinâmica política do dia-a-dia. 

As entrevistas de Fernando Henrique Cardoso e de Roberto Campos demarcam o 

reconhecimento da relevância social de suas trajetórias por quem as realizou. Desse modo, é 

possível notar dois procedimentos nos registros das falas dos intelectuais: por um lado, eles 

foram muito procurados pela imprensa diária, cuja temática girava em torno de questões 

conjunturais, ou do tempo presente em que viviam. Por outro lado, havia a busca por um 

balanço do decurso intelectual, realizado por pesquisadores envolvidos na reflexão da teoria e 

retórica para as ciências humanas. A despeito desta investigação não pactuar com o 

paradigma do “projeto retórico”, porque segundo Francisco Louçã 

a economia é definida, tal como todas as ciências, como um ramo da literatura. Esta visão pós-

moderna reduz a investigação científica a meras conversas e toma a posição relativista mais radical 

/.../ a realidade não poderia ser explicada de nenhuma forma significativa, e todas as ciências serão 

mera narrativas (1997: 75). 

 

Contudo, há que se ressaltar que aproveitamos os materiais colhidos e publicados nas 

séries Conversas31. Distintamente da imprensa de grande circulação, esses materiais 

possibilitam uma reflexão de conjunto das obras dos depoentes32.  

Com o intuito de perceber as possibilidades da imprensa como material empírico para 

investigação nas ciências humanas, ressalta-se que Gramsci atribuía enorme importância à 

imprensa na disputa de ideias, de promoção da “reforma intelectual e moral” na sociedade. 

Desse modo, um jornal opera como uma agência privada na luta por hegemonia e, ademais, 

                                                 
31 Trata-se de entrevistas colhidas para as publicações organizadas pelo professor José Marcio Rego, organizador 
da série de livros Conversas... (1996; 2000; 2006), realizadas na linha da “revolução paradigmática” proposta 
por Deirdre McCloskey e Pérsio Arida (Rego, 2003), que defendem a história do pensamento como retórica e “o 
deslocamento à hermenêutica”. Para uma crítica sistemática a ideia de retórica no discurso econômico, cf. 
Paulani (2005).  
32 Roberto Campos teve a sua entrevista publicada no livro Conversas com os economistas brasileiros (Rego, at 
alii, 1996: 31-59) e Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, no volume dedicado aos sociólogos (Rego, at alii. 
2006: 13-48). 
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parte do embate social. Entende-se que existem disputas acirradas entre as agências privadas 

de hegemonia pelo controle ou monopólio da “opinião pública”. As agências mais conhecidas 

são: as universidades, as escolas, o rádio, a televisão e a imprensa escrita. Todo e qualquer 

projeto político, que se pretenda vitorioso, deve utilizar-se dos aparelhos privados de 

hegemonia para garantir adesões às propostas sociais que sustenta ou que pretende fundar33. 

Enquanto funcionários dessas agências, ou como membros da “elite”34 dirigente hegemônica 

ou contra-hegemônica, os intelectuais atuam na organização da cultura, na própria base das 

relações sociais. Daí a relevância de fontes como os artigos em revistas teóricas e na grande 

imprensa a fim de promover a reflexão em história. 

O historiador Nelson Werneck Sodré, sem dúvida, foi o pioneiro a tratar da relação 

história e imprensa na historiografia brasileira, visto que produziu um trabalho monumental 

sistematizado em História da Imprensa no Brasil, resultado de 30 anos de pesquisa35. 

Entretanto, o nosso intento não é uma história da imprensa, mas o estudo da utilização que 

Cardoso e Campos fizeram da imprensa escrita de grande circulação com o intuito de 

veicular suas posições, uma vez que esse meio de comunicação, segundo Fonseca “é capaz de 

simultaneamente publicizar, universalizar e sintetizar as linhagens ideológicas” (2005: 29). 

Em suma, os colunistas, nas páginas dos jornais, promovem uma guerra de posições nas 

esferas das sociedades civil e política, em outras palavras, eles almejam a conquista de 

espaços na esfera social por meio do convencimento. 

Nos discursos de Cardoso e Campos nos Anais do Senado transparecem as 

articulações para, de fato, implementar seus projetos. Por meio das interpelações consegue-se 

enxergar os seus aliados e os seus adversários e, sobretudo, pode-se perceber as estratégias de 

articulação na Câmara Alta36. Ou seja, os discursos proferidos por tais senadores demonstram 

os jogos de forças nos quais estavam envolvidos.  

                                                 
33 Com o intuito de justificar a importância de seu trabalho junto à imprensa, Fernando Henrique Cardoso 
registrou: “não há forma de ação política no mundo contemporâneo que dispense a mídia ou deixe de se apoiar 
nela” (2006a: 79). 
34 Utilizamos o termo “elite” a fim de nomear os indivíduos com funções organizativas e dirigentes no interior de 
grupos sociais ou instituições, portanto, diferentemente da “teoria das elites” propugnada pelos autores italianos 
Gaetano Mosca e Vilfredo Pareto, que defendiam uma divisão “eterna” entre os indivíduos “superiores” e 
“inferiores”. Polemizando com os dois sociólogos, Gramsci afirmou que tal teoria era “uma tentativa de 
interpretar o fenômeno histórico dos intelectuais e a sua função na vida estatal e social” (apud Schlesener, 2007: 
5). 
35 A historiografia tem realizado um profundo debate acerca da história e imprensa. A despeito das diferenças 
nas abordagens, há que se considerar a imprensa como espaço de disputas sociais, dessa forma, lócus 
privilegiado dos confrontos sociais e políticos, cf. Sodré (1999), Fonseca (2005) e Barbosa (2007). 
36 Segundo o jornalista Olavo Luz, assessor e amigo de Roberto Campos: “nas vezes que [Roberto Campos] 
subiu à tribuna deixou nos anais [do Senado] verdadeiras lições de comportamento na nova ordem política, 
econômica e social” (2002: 69). Ou seja, de acordo com o colaborador, o senador mato-grossense pronunciara 
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A utilização da autobiografia como fonte para a produção historiográfica deve vir 

acompanhada da preocupação com a problematização das falas de seus autores, isto é, 

entender que a leitura de sua própria vida está permeada de intenções. Nesse sentido, como 

afirma a historiadora Vavy Pacheco Borges, os livros de memórias são a “escrita de si” ou a 

“produção de si” (2005: 214), desse modo, pode-se depreender que expressam um diálogo 

levando em conta o contexto de sua produção e a rede de relações sob qual o sujeito se 

registrou. Segundo Marx, “Assim como não se julga um indivíduo pela ideia que ele faz de si 

próprio, não se poderá julgar uma tal época de transformação pela mesma consciência de si; é 

preciso, pelo contrário, explicar esta consciência pelas contradições da vida material” (1977a: 

23). Portanto, esta pesquisa compreende que a autobiografia deve ser tomada como um 

esforço do autor em transformar a sua própria reminiscência em memória social e, por tal 

meio, o artífice intenta exercer influência sobre as opiniões a partir de suas posturas políticas 

pessoais acerca do decurso temporal comentado. 

Roberto Campos produziu suas memórias nos anos da primeira metade da década de 

1990. Fernando Henrique Cardoso publicou dois livros autobiográficos após o termino de seu 

mandato como presidente da República, em 2006. Segundo a filósofa Agnes Heller, a história 

“trata do que acontece visto de fora, e as memórias tratam do que acontece visto de dentro” 

(apud Hobsbawm, 2002: 12), além disso, nas autobiografias citadas se encontram a produção 

da memória37 dos seus autores sobre os anos da década de 1980. 

Destarte, após explicitar o tema, as questões investigativas e o marco teórico, 

encaminhamos a apresentação da estrutura do texto que nos parece ser mais adequada para a 

exposição dos resultados desta pesquisa. 

No capítulo I – Intelectuais e engajamento político em Fernando Henrique Cardoso e 

Roberto Campos – pretendemos elucidar as composições sociais formadas pelos dois 

intelectuais que permitiram os seus sucessos no intento de eleição para o Senado Federal. 

Discute-se, também, a constituição de suas campanhas políticas e as suas formulações 

programáticas e problematizam-se os significados que ambos atribuíram aos seus trabalhos 

no período final dos anos 70 e início dos anos 80 do século XX. Além disso, analisa-se a 

trajetória profissional e intelectual dos dois autores, de tal modo a explicitar suas angulações 

                                                                                                                                                         
seu programa liberal nas disputas no interior do Senado Federal. Para a jornalista e biógrafa de Fernando 
Henrique Cardoso, Beatriz Leoni, o “Senado deu a Fernando Henrique dimensão política” (1997: 270), por sua 
atuação em plenário e nos bastidores. 
37 Compreende-se memória como lembranças de situações vividas, físicas ou afetivamente e com uma certa 
duração nessa convivência, cf. Márcia D’Aléssio (1998: 269-280). 
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sociais e os espaços de sociabilidades em que conviveram, bem como o modo que 

formularam suas respectivas proposições. 

No segundo capítulo – Do movimento pelas “Diretas Já!” ao Colégio Eleitoral: a 

auto-reforma da autocracia burguesa, examina-se as posições e as atuações de Campos e de 

Cardoso quanto à campanha pelas Eleições Diretas-Já! – que ocorria nos espaços da 

sociedade civil e da sociedade política. Assim, expõe-se as suas respectivas alternativas à 

crise da ditadura, seja no momento das mobilizações pelo direito ao voto, seja no período 

ulterior à derrota da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional. Indaga-se acerca de 

suas formulações analíticas a respeito daquela conjuntura e, ademais, sobre as figuras 

políticas institucionais envolvidas nos acontecimentos. Desse modo, problematiza-se que 

parte representativa das forças da oposição legal, juntamente com setores descontentes da 

base de apoio da ditadura, processualizaram a conciliação política, demonstrada na esfera de 

poder a partir da passagem da forma de dominação bonapartista para a autocrática burguesa 

legitimada juridicamente. 

No terceiro capítulo – Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso como 

intérpretes do capitalismo – estuda-se as visões dos intelectuais acerca da formação do 

sistema econômico do capital expressa em seus livros e artigos sobre a formação social. 

Nesse sentido, busca-se o rastreamento das concessões entre as teses explicitadas e os grupos 

em confrontos sociais no Brasil das décadas de 1950 e 1960. Destarte, tornou-se necessário 

elucidar as bases teóricas dos autores, os modos de criação e apropriação de seus arcabouços 

conceituais. 

No quarto capítulo – As propostas de modernização: o debate entre Roberto Campos 

e Fernando Henrique Cardoso – analisa-se as posições dos senadores no debate sobre a Lei 

de Informática Nacional, as perspectivas para as transformações do parque tecnológico 

brasileiro e as suas formulações durante a chamada “crise da dívida externa brasileira” da 

década de 1980. Situa-se a posição dos dois representantes no Senando Federal e os grupos 

em conflito na sociedade civil e política. Ademais, problematiza-se as trajetória da política de 

informática nacional e o significado para a acumulação no processo de mundialização do 

capital, bem como o componente da dívida externa brasileira. 
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Capítulo I – Intelectuais e engajamento político: Fernando Henrique 

Cardoso e Roberto Campos 

 

 

Este capítulo versa sobre as trajetórias de Fernando Henrique Cardoso e de Roberto 

Campos, especificamente, acerca de suas transformações em políticos atuantes no Senado 

Federal. O primeiro destacou-se enquanto intelectual acadêmico engajado na disputa político-

institucional apoiado por setores expressivos de São Paulo, sobretudo, quando desfraldou a 

consigna “democracia substantiva”. O segundo foi detentor de vasta experiência na 

elaboração e implementação de planos junto ao Poder Executivo Federal, além de ter sido 

funcionário de carreira na esfera da diplomacia brasileira. Neste sentido, recuperou-se as 

relações dos intelectuais mencionados com a política, bem como os seus decursos teóricos, 

que também são os temas desta parte do trabalho. 

O estudo das trajetórias intelectuais permite perceber as intervenções dos sujeitos na 

história e, sobretudo, identificar as suas composições com os grupos sociais, uma vez que, de 

acordo com Lukács: “Creio que os chamados inteletuais desprovidos de vinculações sociais 

/.../ sejam uma pura ficção, que não tem propriamente nada a ver com a efetiva situação dos 

homens reais na sociedade real” (1969: 40). 

Ademais, tem-se como traço marcante na formação brasileira, segundo a observação 

de Eric Hobsbawm, além da desigualdade social, o “enorme hiato entre as classes dirigentes e 

intelectuais/.../ e as pessoas comuns” (2002: 403). Assim, somados aos altos índices de 

desigualdade econômica e social, o país se destaca na cena mundial por sua intelligentsia estar 

distante dos setores populares, evidenciando um aspecto dos resultados da miséria brasileira 

e de sua continuidade. Examinar o comportamento político dos intelectuais possibilita 

desvendar os projetos para o Brasil, na medida em que eles se apóiam em sua notoriedade 

eventual ou nas suas especializações a fim de legitimar as próprias intervenções no debate em 

que participam. 

O sociólogo Richard Sennett (1988) compreende a “sociedade capitalista” como uma 

“sociedade intimista” amplamente realçada com a massificação dos meios técnicos e 

culturais. Em consequência, propugna o autor, o líder político partiria em busca do poder por 

meio da credibilidade e legitimidade junto a um certo público não pelo conteúdo das suas 

ações políticas ou por seus programas, mas pelo tipo de homem que ele aparenta ser; nesse 
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sentido “O eu não implica mais o homem como ator ou o homem como criador: é um eu 

composto de intenções e de possibilidades” (Sennett, 1988: 322). A despeito das 

contribuições do sociólogo quanto à reflexão do narcisismo do público, neste trabalho 

esforça-se por ampliar a percepção sobre indivíduos e representação política organicamente 

relacionada aos grupos sociais, embora atento a “personalização da política”. De modo que, 

considera-se o contexto específico de elaboração das posições dos intelectuais em estudo, os 

seus respectivos itinerários formativos e os espaços de sociabilidades constituídos por esses 

sujeitos, além de perceber as crises de lideranças e de partidos38.  

Assim sendo, compreende-se que Fernando Henrique Cardoso e Roberto Campos 

emergiram como políticos no momento de recomposição social de forças e de personalidades, 

a partir dos desafios abertos pela “crise orgânica” da ditadura militar. Na percepção dos 

elementos que compõe a “crise orgânica”, Antonio Gramsci notou as “situações de contrastes 

entre representantes e representados”, devido à  

crise de hegemonia da classe dirigente, que ocorre ou porque a classe dirigente fracassou em algum 

grande empreendimento político para o qual pediu ou impôs pela força o consenso das grandes massas 

(como a guerra), ou porque amplas massas (sobretudo de camponeses e de pequenos-burgueses 

intelectuais) passaram subitamente da passividade política para uma certa atividade e apresentam 

reivindicações que, em seu conjunto desorganizado, constituem uma revolução. Fala-se de “crise de 

autoridade”: e isso é precisamente a crise de hegemonia (2000: 60). 

 

Cardoso estava no círculo da oposição. Campos se situou no esteio do bloco de poder, 

mas insatisfeito quanto ao caminho trilhado pela ditadura desde o ocaso do governo Castello 

Branco. Representaram, dessa forma, setores sociais diferentes, mas, ao mesmo tempo, os 

seus lançamentos na política significaram a busca por novas figuras públicas portadoras de 

projetos, o que refletia a “crise orgânica” da forma bonapartista de poder. 

Pretende-se analisar, tendo em vista suas especificidades, as circunstâncias e as 

condições do engajamento político e institucional de cada um dos senadores. Além disso, 

almejamos perceber as construções de seus universos teóricos e metodológicos quanto à 

produção de suas ideias. Nesse passo, emergem as questões: Quais eram as suas posições 

                                                 
38 Richard Sennett está muito mais preocupado com a forma das relações políticas, visto que afirmara: “a 
liderança é uma forma de sedução” (1988: 325). Não se deve desconsiderar o aspecto das imagens políticas, 
tampouco se pode desprezar o seu conteúdo. Ao analisar o livro Declínio do homem público, Décio Saes 
ressaltou: “Sennett caracteriza de maneira fecunda a forma geral da política dominante na sociedade capitalista; 
não logra, porém, explicar as diferenças registradas dentro dessa política. Na verdade, as lideranças políticas nas 
sociedades capitalistas não ascendem e declinam em função do caráter cíclico das manifestações do narcisismo 
das massas no plano político. Tais lideranças sobem e descem em função da variação na relação de representação 
política que elas mantêm com as massas” (2001: 75). 
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sobre as intervenções dos intelectuais profissionais como “atores políticos”? O que se 

destacou nos procedimentos metodológicos de suas obras? 

O capítulo está organizado em quatro itens. Nos dois primeiros, analisam-se os 

esforços de Cardoso e de Campos, respectivamente, na construção de suas candidaturas. Com 

isso, pretende-se explicitar os grupos sociais que lhes deram sustentação e as suas estratégias 

na esfera política. Nos dois componentes finais, aborda-se as trajetórias intelectuais, 

objetivando realçar suas contribuições, seja nas Ciências Humanas, nos espaços da sociedade 

civil ou mesmo no âmbito governamental.  

Decidiu-se não seguir uma linha cronológica na elaboração dos itens deste capítulo, 

mas partir das complexidades dos lançamentos das pretensões eleitorais, para depois 

desvendar suas formações intelectuais. Desse modo, além de se evitar uma compreensão 

evolucionista de suas posições, espera-se favorecer a percepção dos processos nos quais os 

sujeitos estiveram envolvidos. 

 

 

1.1. Fernando Henrique Cardoso: o significado da nova representação para a 
“democracia substantiva” 

 
 
Em campanha para a vaga no Senado Federal por São Paulo, Fernando Henrique 

Cardoso trouxe sua reflexão sobre a necessidade da nova representação política articulada à 

proposta de “democracia substantiva”, isto é, o reconhecimento da política institucional da 

participação popular e o atendimento a demandas sociais voltadas à melhoria das condições 

de vida, uma vez que o crescimento econômico com o “milagre brasileiro” não resultou o 

desenvolvimento para a maior parte da população. Neste item, estuda-se a visão do professor 

Fernando Henrique Cardoso, que estava vinculado à escola de sociologia de São Paulo, sobre 

o papel do intelectual na sociedade brasileira no período de “abertura política”, bem como 

quanto ao engajamento na disputa institucional. 

As mobilizações sociais no Brasil a partir de 1977, com os movimentos pela anistia 

política e os questões sindicais, exigiram a participação dos intelectuais críticos nas diversas 

esferas da vida social e nas lutas democráticas. Os combates em favor da democracia foram 

responsáveis pelo engajamento de intelectuais profissionais no debate político. Nesse sentido, 

a função intelectual, em muitos casos, deixou de possuir um caráter diletante para assumir 

uma posição profissional e, ademais, na segunda metade dos anos 70 do século XX, 



 

 

26

 

constatou-se o desempenho de “ator político” exercido por vários intelectuais permeado pela 

circunstância histórica específica. A tradicional atividade de produtor e divulgador de 

conhecimento e de produção artístico-cultural adquiriram, sucessivamente, um caráter político 

de contestação à ditadura. 

O intento deste item será perceber a processualidade do engajamento de Fernando 

Henrique Cardoso na oposição à ditadura, sua transformação em candidato ao Senado Federal 

e, ulteriormente, o processo de sua eleição como suplente. Pretende-se analisar as 

circunstâncias e as condições do seu engajamento político e institucional. Desse modo, 

algumas questões são postas neste componente: Como Cardoso interpretou o processo de 

participação dos intelectuais? Qual a sua posição sobre a transformação do intelectual 

profissional em “ator político”? Qual o percurso de construção de sua base de apoio na 

“sociedade paulista”? E, por fim, que programa o candidato defendeu no momento da disputa 

eleitoral? 

É pertinente observar que os intelectuais situados politicamente na oposição à ditadura 

militar construíram novas relações com as classes sociais e com o Estado, bem como atuaram 

junto aos movimentos sociais e ao partido da oposição legal, o MDB (Movimento 

Democrático Brasileiro). Analisar a atividade intelectual sem perder de vista as contradições e 

conflitos nos quais estiveram inseridos permite o desvendamento de suas intervenções e da 

formação histórica da institucionalização política do Brasil. Devido à repressão aos 

movimentos e as esquerdas nos anos 60 e 70, os intelectuais profissionais tiveram condições 

de desempenhar papéis sociais muito além de pesquisadores, visto que passaram a intervir na 

sociedade em prol da democracia, compondo alianças com os diversos agrupamentos 

descontentes quanto à direção do país. 

 

1.1.1. Intelectual em ação política pela democracia 

 

Em suas entrevistas e, também, em seus artigos na grande imprensa durante a 

campanha, Cardoso enfatizou a sua trajetória como intelectual e, ao mesmo tempo, tratou do 

engajamento político-partidário, visto que: 

o intelectual pode optar por uma vida partidária, mas essa possibilidade é pouco estimulante no Brasil. 

Não obstante, existe uma função em que a política é até certo ponto pedagogia. Ou que pedagogia é 

política. É isso que os intelectuais precisam fazer – e têm tentado fazer: acostumar os poderosos e 

também os destituídos de poder a certo tipo de discurso (1978a: 25). 
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Percebe-se que o candidato fez questão de revelar a sua pouca organicidade com a 

vida partidária no país dos anos 70, uma vez que se processava o bipartidarismo instaurado 

pelo arbítrio do AI – 2 em 1966, de modo a consagrar a existência legal de apenas dois 

partidos, a Arena (Aliança Renovadora Nacional), situacionista, respaldada nos militares e 

políticos a eles coligados; e o MDB, partido da oposição legal. Com efeito, a agremiação 

partidária oposicionista isolada não conformaria o movimento a fim de derrotar o 

“autoritarismo”, porquanto o partido estava restringido pelo sistema político. Ao passo que os 

intelectuais poderiam atuar na promoção do debate público, daí o caráter de “pedagogia”, no 

esclarecimento de diferentes setores sociais. 

Em 1969, um grupo de professores cassados pelo AI – 5 formou uma instituição de 

pesquisa, o Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento). Seus membros iniciais se 

destacavam por obterem o título de doutorado antes de 1967, ostentavam ampla experiência 

profissional, produção acadêmica relevante nos meios universitários e quase todos haviam 

participado do famoso grupo de estudos Seminário d’ O Capital, que representou um núcleo 

de pessoas voltado à leitura da obra magna de Karl Marx, formado por professores e alunos da 

Universidade de São Paulo, nos encontros que ocorreram quinzenalmente a partir do ano de 

1958 até meados da década de 6039. O Cebrap se tornou um espaço de resistência cultural e 

intelectual ao que se chamou “autoritarismo”. No campo da produção científica, a instituição 

veiculou as teorias do populismo, do autoritarismo, da marginalidade e da dependência, a fim 

de explicar o processo social do Brasil e da América Latina, conformando o que José Chasin 

nomeou de “analítica paulista”. 

Segundo o filósofo José Arthur Giannotti, “foi a partir do Cebrap que teve início a 

ação política. Nós nos tornamos sartreanos. Começamos a fazer política a partir da nossa vida 

intelectual” (apud Leoni, 1997: 181). Assim, o centro de pesquisa possibilitou a articulação 

dos intelectuais democratas com diversos setores da sociedade civil, no sentido de enfrentar 

teórica e politicamente o “regime autoritário”. A referência a Jean-Paul Sartre se fez para 

expressar o engajamento social, tão caro ao filósofo francês dos anos 50 e 60. 

                                                 
39 O Seminário d’O Capital teve dois momentos. O primeiro entre os anos de 1958 a 1962. Na interpretação de 
Paul Singer, “o CEBRAP foi planejado por pessoas que tinham estado no grupo de O Capital, como Fernando 
Henrique [Cardoso], eu [Paul Singer] e o [José Arthur] Giannotti” (in. Mantega & Rego, 2000: 64). O segundo 
momento, de acordo com Guido Mantega, foi após a ida de Fernando Henrique Cardoso para o Chile, a fim de 
escapar de um mandado de prisão que havia contra ele, já no período militar, “foi constituído um novo grupo de 
estudos de O Capital, composto por Francisco Weffort, Leôncio Martins Rodrigues, Michel Löwy e outros 
pensadores, que também daria divulgação ao marxismo no Brasil” (Mantega, 2002: 161). 
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Cardoso defende que sua transformação de pesquisador em político-institucional 

ocorreu a fim de organizar o debate político na sociedade. Nota-se que o então candidato 

expressou a posição dos intelectuais oposicionistas à ditadura militar, que almejavam a 

organização do debate democrático no sentido de reconhecer as demandas sociais de 

diferentes setores, com o intuito de ampliar os espaços institucionais no interior da própria 

estrutura de poder. Assim, é possível inferir que a intelectualidade assumiu lugar destacado 

naquela luta política por ampliação de espaços sociais a partir de meados dos anos 70. 

Os pesquisadores cebrapianos se autolegitimavam por seus trabalhos no 

desvendamento da realidade brasileira, por aquilo que Cardoso nomeou como “modelo 

político brasileiro”, grosso modo, nessa análise, o “regime autoritário burocrático” impactava 

muito mais profundamente na vida brasileira do que qualquer outra quartelada militar que 

existiu na história do país e, sobretudo, ampliaram-se as relações de interdependência entre o 

Brasil e o capitalismo internacional, verificado no crescimento econômico. Ademais, soma-se 

o contexto em que se averiguou a derrota dos movimentos da esquerda armada protagonistas 

das guerrilhas urbanas ou rurais. Dessa maneira, evidencia-se o contexto em que favoreceu a 

posição cebrapiana, haja vista que, por um lado, havia a falência da posição intelectual 

nacionalista ao não conseguir explicar o crescimento econômico nos anos 70, de outro, o 

colapso dos grupos da esquerda revolucionária. 

Em seus estudos sobre o processo de redemocratização, Cardoso não vislumbrou a 

possibilidade de ruptura do “regime autoritário”; contudo, o sociólogo visualizou o 

transformismo político a partir dos espaços mediadores do poder estabelecido. 

Ao organizar uma publicação analítica dos resultados eleitorais de 1974, pleito que 

sagrara a relativa vitória emedebista, Fernando Henrique Cardoso defendeu no texto escrito 

em parceria com o sociólogo Bolívar Lamounier: 

Ou bem as elites dirigentes assumem os riscos inerentes a qualquer democracia, que advêm da prática 

de controles criados basicamente por contrapesos políticos e não pelo imobilismo garantido pela força e 

pela adesão a símbolos pseudo-integradores, ou a “crise institucional” será permanente (Cardoso & 

Lamounier, 1978b: 13). 

 

Pode-se depreender da afirmação acima que os pesquisadores cebrapianos explicaram 

a crise do “autoritarismo”, por um lado, pelo fato do partido governista não conseguir se 

legitimar eleitoralmente a partir de 1974, e, por outro, alertaram para a compreensão do 

processo de mutação sem “ruptura brusca”, delineando o decurso no qual a oposição, a partir 

das eleições do legislativo, conseguia ampliar seu bloco, o que desencadeava no “alargamento 
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democrático” por meio da utilização dos canais institucionais disponíveis, a partir de sua 

ocupação pelos políticos da oposição legal. A base para a análise dos sociólogos foi o 

resultado eleitoral, visto que, o MDB elegeu 160 deputados e 16 senadores contra 204 e 6 da 

Arena. A oposição ainda não dispôs de maioria no Senado porque naquele momento somente 

um terço das cadeiras estava em renovação, mas conseguiu expressiva votação nos grandes 

centros urbanos. 

Negando o caráter surpreendente da relativa vitória oposicionista de 1974, Cardoso 

procurou a explicação no “comportamento político brasileiro” a partir da atitude histórica da 

forma de recusa popular ao bloco dirigente demonstrada nas urnas, pois: 

A disposição da massa para votar contra os grandes partidos “tradicionais” ou “burgueses” existiu 

sempre. /.../ Pois bem, o AI 2 jogou esta massa potencialmente disponível diante de uma opção: recusar 

todo o sistema, votando em branco ou nulo, ou apoiar o partido que, na representação popular, pudesse 

significar – ainda que tênue e simbolicamente – reivindicações trabalhistas (ou melhor, aspirações 

sociais) e uma ordem política não elitista e portanto não comprometida com o Estado (1978c: 57). 

 

Diante do exposto, doravante ao escrutínio de 74, o sociólogo realçou as 

possibilidades de crescimento eleitoral das forças de oposição40, traçando aspectos da 

correlação de forças político-institucionais que demarcavam a derrota do bloco do 

“autoritarismo” nos espaços institucionais, tais como: Senado Federal, Câmara dos Deputados 

e nas Assembleias estaduais. 

Em coerência com a sua análise das correlações de forças político-institucionais 

realçadas nas vitórias eleitorais, Cardoso passou a considerar o espaço da política partidária 

ao mesmo tempo em que continuava a sua intervenção profissional na pesquisa sociológica. 

A sua aproximação com o partido se fez no momento da preparação ao processo 

eleitoral de 1974, quando lideranças importantes do MDB procuraram o Cebrap a fim de 

organizar uma plataforma programática e de ação à disputa. Entretanto, conforme constata 

Bernardo Sorj, não houve a vinculação entre o Cebrap e o partido da oposição legal, de modo 

que a decisão foi de “colaboração a título pessoal, sem comprometer a instituição” (Sorj, 

2001: 61). 

                                                 
40 Contudo, desde pelo menos um ano antes, Cardoso identificara as possibilidades da oposição legal, uma vez 
que: “A dinâmica social desencadeada pelo crescimento econômico gera uma situação política que estará muito 
acima, no futuro, do marasmo e do passadismo de ‘politicólogos’ provincianos improvisados. É com vistas 
largas e pensamento no futuro que se deve tentar equacionar, desde já, os rumos políticos do país” (apud 
Lahuerta, 1999: 149). Assim, na visão do sociólogo, o crescimento econômico seria incompatível com o estado 
“burocrático autoritário”, o que imporia desafios ao campo da oposição. 
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Preliminarmente, de acordo com o filósofo José Arthur Giannotti, as relações entre 

emedebistas e cebrapianos se esboçaram quando o deputado gaúcho Pedro Simon propôs a 

organização de uma série de conferências no Rio Grande do Sul,  

o resultado foi impressionante. Mais de 2 mil pessoas vieram nos ouvir. Na véspera, Delfim Netto, que 

era ministro do Planejamento, não tinha conseguido reunir nem 700 pessoas! Acho que foi a partir daí 

que o MDB entendeu que poderia atingir uma parte das forças vivas do país através do Cebrap (apud 

Leoni, 1997: 181). 

 

No ponto de vista do filósofo da analítica paulista, o ato fundador da aliança entre 

intelectuais democratas e a oposição legal revelou o espaço a ser ocupado no debate, visto que 

o discurso da oposição obteve maior impacto instigador na sociedade do que a apresentação 

do ministro influente na estrutura política de então. 

Na sequência, o trabalho dos intelectuais cebrapianos junto ao MDB continuou no 

assessoramento à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre as multinacionais. Depois, esses 

intelectuais compuseram o programa de governo do anticandidato Ulysses Guimarães à 

presidência da República, mesmo sabendo que o pleito estava previamente definido pela 

vitória da Arena, que lançaria o general Ernesto Geisel ao leme do Poder Executivo41. 

Em relação ao processo de participação dos intelectuais do Cebrap, Cardoso 

relembrou o desafio: 

Colaborar ou não com setores do ‘regime’, mesmo de oposição, no caso o MDB, era a questão. Alguns 

toparam: Paul Singer, Francisco de Oliveira, Francisco Weffort, Bolívar Lamounier, Carlos Estevam 

Martins, Maria Hermínia Tavares de Almeida, eu próprio, e talvez alguns outros cujos nomes me 

escapam à memória. Fomos os primeiros. Daí por diante, a cada eleição aumentava o número dos 

aderentes a uma postura mais participativa, visando mudar as instituições, por assim dizer, por dentro. 

O programa para a campanha do MDB de 1974 se tornaria a matriz dos programas futuros não só do 

MDB. Nele, falávamos de sindicatos, de salário e distribuição de renda, do direito de greve, das 

questões das mulheres, dos negros, dos índios, enfim, desenhávamos uma política ‘social-democrática’ 

nas condições de então e do Brasil (2006a: 82). 

 

Assim, torna-se lídimo afirmar que Cardoso entendeu que a modernização dos 

políticos emedebistas se realizou a partir da aliança com os intelectuais do Cebrap, na medida 

em que os políticos se pautaram por uma forma de ação “adiantada” em relação ao antigo 
                                                 
41 Cardoso em suas memórias, relembrou que: “Ulysses pedia que colaborássemos na preparação do programa 
eleitoral do MDB, já que em 1974, além da escolha biônica do presidente, também haveria eleições para o 
Senado, a Câmara dos Deputados e as assembléias legislativas. A colaboração consistia na preparação de um 
documento definindo as propostas partidárias a serem apresentadas ao eleitorado e, eventualmente, no 
treinamento dos candidatos majoritários para os debates pela TV” (2006a: 81). 



 

 

31

 

“populismo”, uma vez que os políticos passaram pela preparação com os sociólogos 

democratas tendo em vista os meios de comunicação e, ademais, a elaboração de um 

programa promotor das “demandas sociais”, tais como a questão da mulher, a questão 

indígena, o problema sindical, entre outras, porque o programa da oposição, doravante, 

passara a abarcar as reivindicações de setores até então desconsiderados pela política 

institucional. Em suma, nessa visão, as novas atitudes na política partidária brasileira 

emergida a partir da coligação entre os políticos da oposição e os intelectuais profissionais 

formaram uma nova fase de atuação oposicionista, pois tratou-se de um programa de governo 

pautando as reivindicações de diferentes setores da sociedade e o treinamento para a 

intervenção pública na mídia. 

A colaboração entre membros do Cebrap e o MDB aumentou nos anos seguintes 

devido à linha política empreendida pelos intelectuais, isto é, a de ampliação dos espaços 

institucionais para a conquista da democracia. Por conseguinte, foi possível conferir as visitas 

frequentes dos políticos da oposição legal à instituição de pesquisa e, ulteriormente, a adesão 

de Fernando Henrique Cardoso ao partido. Na segunda metade dos anos 70, segundo Sorj: 

“abriu-se um espaço para intelectuais com ambições políticas. Ainda mais para aqueles 

localizados em São Paulo, que constitui-se no principal centro do Brasil opositor ao regime 

militar” (2001: 62). É importante destacar que Bernardo Sorj, ancorado na interpretação dos 

pesquisadores da analítica paulista, sustenta que a participação dos intelectuais não estava 

assentada numa plataforma de classe social, mas na democracia, pois as relações da 

intelligentsia em questão com a vida política do país se concretizavam no desdobramento da 

articulação política dos setores que defendiam a democratização do país. 

Há que ressaltar, nesse passo, o esforço de Fernando Henrique Cardoso, desde a 

primeira metade dos anos 70, na veiculação de artigos no jornal Opinião a fim de constituir 

um espaço de intervenção junto à sociedade civil. O Opinião teve início no último trimestre 

de 1972, sendo dirigido por Fernando Gasparian, líder empresarial que se destacara por 

exercer a “voz da burguesia nacional-progressista” desde os anos 50. O empresário possuía 

contatos significativos com os meios acadêmicos e objetivava a constituição de um semanário 

inspirado no inglês The New Statesman, centrado em matérias analíticas escritas por 

especialistas42, o que, de certo modo, levou à colaboração de vários pesquisadores do Cebrap 

                                                 
42 A esse respeito, cf. a entrevista concedida pelo líder empresarial à historiadora Maria Aparecida de Paula 
Rago, publicada na revista Projeto História (Gasparian, 2004: 223-235). 
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com a publicação. Destarte, pode-se inferir que a intelectualidade democrática buscava, por 

meio da imprensa, agendar a discussão pelo espaço público. 

Na consolidação do engajamento político dos intelectuais verificou-se as suas adesões 

ao partido de oposição e a atuação nos meios de comunicação. Cardoso passou a vivenciar 

cada vez mais o ambiente partidário. Como demiurgos do lançamento de seu nome ao Senado 

Federal por São Paulo, o professor relembrou um grupo no qual fazia parte Almino Affonso, 

Plínio de Arruda Sampaio e José Serra43, indivíduos marcadamente no campo da oposição ao 

bloco civil-militar e que foram cassados pelo AI-5, atores na política brasileira desde o pré-

64, mas que, devido ao arbítrio, estavam impossibilitados de lançar as suas candidaturas. 

Entretanto, no final da década de 70, eles vislumbravam novos setores sociais emergindo, 

porém sem representação política, visto que a oposição legal não conseguia abarcá-los 

politicamente. Logo, o grupo passou a defender a candidatura Fernando Henrique. Outrossim, 

ao explicar o processo de escolha de seu nome, Cardoso observou: 

Basicamente porque os candidatos naturais, os que, por assim dizer, tinham currículo e experiência 

eleitoral, ainda jaziam sob o tacão do AI-5 que lhes suspendera os direitos políticos. Eu, além de 

conhecido nos meios acadêmicos e nos círculos de oposição no âmbito da sociedade civil, havia sido 

alcançado pelo AI-5, que me aposentara compulsoriamente da cátedra de Ciência Política da USP em 

1969, mas não fora objeto de proibição expressa de me candidatar, pois nunca exercera mandato 

popular. A interpretação sobre o alcance da punição que me impusera permitia recursos jurídicos, e de 

recursos em recursos, acabei registrado como candidato ao Senado por uma sublegenda do MDB 

(2006a: 83). 

 

A partir do fragmento acima é possível deduzir a motivação inicial da escolha de 

Cardoso por seus promotores. Dessa maneira, a inelegibilidade de políticos cassados pelo AI-

5, a relativa independência do intelectual cebrapiano em relação aos quadros paulistas da 

oposição legal e a notoriedade do professor uspiano cassado aplainaram os caminhos para o 

lançamento da candidatura. Aos políticos proponentes verifica-se a vontade de apoiar 

lideranças novas, não vinculadas à história do MDB, no momento em que prenunciava o 

esgotamento do bipartidarismo. Assim, o núcleo demiurgo perspectivava a construção de uma 

figura pública para as disputas futuras, até mesmo contra setores moderados do partido legal. 

No entanto, vale ressaltar que a pretensão do sociólogo ganhou a simpatia de parte da direção 

nacional emedebista, como o eminente deputado Ulysses Guimarães. 

                                                 
43 Cf. Cardoso apud Melhem (1998: 202) e Cardoso (2006a: 83). 
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Em suma, pode-se afirmar que a aproximação entre os intelectuais cebrapianos e os 

políticos da oposição legal se deveu à articulação pela democracia no contexto em que 

principiava a crise no bloco de poder da ditadura militar. Além disso, vale ressaltar que o 

conteúdo da proposta sinalizada na aliança entre intelectuais profissionais e políticos 

emedebistas direcionou-se à esfera do político institucional. Em consequência, encaminhou-se 

a candidatura Fernando Henrique Cardoso ao Senado por São Paulo. 

 

1.1.2. O programa senatorial e a construção de suas bases de sustentação 

 

A consigna eleita por Fernando Henrique Cardoso a fim de caracterizar suas 

proposições ao Senado Federal por São Paulo foi a da “democracia substantiva”, haja vista 

que, segundo seu pensamento: 

Democracia é um processo que vai à raiz das relações sociais. Ela não se esgota, portanto, no plano 

formal. Não se pode pensar na idéia de democracia sem pensar em estado de direito, pois sem um 

conjunto de regras estatuídas, cai-se numa situação de arbítrio. Mas isto não basta. No Brasil fala-se 

muito em ‘nossa tradição democrática’, etc. Ora, substantivamente, nunca houve democracia no Brasil 

(1978a: 21). 

 

Desse modo, pode-se notar que Cardoso apresenta “democracia substantiva” como 

antônimo de “democracia restrita”, uma contraposição aos arbítrios impostos desde o golpe de 

Estado. O registro “democracia substantiva” se congrega à noção de Estado de Direito, por 

conseguinte, no reconhecimento pelo Estado das demandas públicas de setores sociais em 

mobilização. Em consonância a essa visão de democracia, Cardoso especifica o seu 

significado no caso brasileiro: 

É o seguinte: além do estado de direito, que implica hábeas corpus, liberdade, Constituição, etc., é 

traduzir essa prática de liberdade no atendimento às necessidades fundamentais da população, isto é, 

emprego, renda, educação, saúde e participação (1978a: 21). 

 

Assim, a “democracia substantiva” propalada por Cardoso significaria a construção da 

garantia dos direitos sociais no país, pautado na “participação substantivamente democrática”. 

Portanto, conformar-se-ia uma “democracia para mudar”, isto é, criar as bases institucionais 

para derrotar o “estado burocrático autoritário” e os seus representantes. 

Pode-se notar que, devido ao sistema político-institucional contar com eleições para se 

legitimar, Cardoso o nomeou de “democracia restrita”, porque o “estado burocrático-
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autoritário” se sobrepunha à sociedade. O candidato a senador falava em “democracia 

substantiva”, remetendo, assim, ao debate da social-democracia do pós-Segunda Guerra 

Mundial na Europa, quando aquela corrente originária no movimento operário defendeu a 

“democracia como valor universal” vis-à-vis ao Estado de bem-estar social, no qual o 

conjunto da sociedade tivesse o acesso garantido às políticas públicas. A “substantividade da 

democracia” se expressaria na publicização da esfera pública, no sentido habermasiano, isto 

é, uma política para favorecer a ação comunicativa dos diferentes setores e propiciar a 

negociação44. 

Desse modo, torna-se importante frisar que Cardoso realça os elementos políticos da 

Europa para o Brasil, mas desconectados quanto à via de entificação do capital dos países 

promotores do Estado de bem-estar social e aos traços singulares da formação brasileira. 

Pleiteava que, por meio da política, independente do questionamento da propriedade privada, 

solucionar-se-ia os problemas do país. 

Na composição analítica acerca do lançamento de sua primeira candidatura ao Senado 

Federal, Cardoso mencionou numa entrevista:  

Eu tinha ligações antigas com o Ulysses Guimarães, tinha ajudado o Quércia na programação da 

campanha em 74 /.../. Mas com a estrutura do partido tinha pouco contato /.../ o próprio Ulysses estava 

muito interessado numa candidatura alternativa. Não para passar a perna no Montoro. Ele nunca teve 

esse tipo de interesse. O que ele tinha era um interesse genuíno de fazer com que houvesse mais vida 

dentro do partido, e em setores que estavam fora do partido./.../ Na convenção eu tive 300 votos, o 

Montoro teve 700. /.../ Eu estava pairando. Tinha que aterrizar. Não se pode fazer política voando 

(1978a: 106). 

 

Diante do exposto acima, percebe-se a consolidação das relações entre a parte 

dirigente do MDB e o intelectual de São Paulo. Ao mesmo tempo, é possível mencionar a 

existência de certa disputa no interior do partido da oposição legal paulista, proveniente das 

composições de grupos representantes de posições que almejavam a direção hegemônica do 

processo partidário. Ulysses Guimarães era o presidente nacional da agremiação, no entanto, 

o senador André Franco Montoro tornava-se uma liderança incontestável no estado por conta 

da perspectiva de sua reeleição. Vinculado à figura de Ulysses Guimarães, mas construindo 

caminhos próprios, aparecia o prefeito da cidade de Campinas, Orestes Quércia, interessado 

em consolidar o seu nome no quadro do partido. Nas entrelinhas da fala de Cardoso é válido 

                                                 
44 Jünger Habermas registrou a sua noção de democracia entre outros livros, em Mudança estrutural da esfera 
pública (1984). Sobre as confluências entre o pensamento de Habermas e o de Cardoso, cf. Michiles (2003). Para 
a crítica das concepções habermasianas, cf. Mészáros (1996: 41-61). 
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ressaltar que, para garantir sua candidatura, processou-se a aliança tácita entre os 

seguimentos capitaneados por Ulysses e Quércia a fim de conseguir os 20% de apoio da 

assembleia partidária à sublegenda. A candidatura do professor uspiano foi vista, por tais 

grupos, como uma forma de enfraquecer Montoro nas disputas pelo comando emidebista45. 

A decisão foi de apresentar uma candidatura de protesto, visto que Fernando Henrique 

Cardoso estava na condição de cassado pelo AI-5. Embora sua cassação não correspondesse a 

cargo eletivo, ainda assim a sua candidatura teria de passar pelo reconhecimento da Justiça, 

ao mesmo tempo, tal julgamento ampliaria a visibilidade social das lutas contra os arbítrios 

da forma de poder colocada a partir do golpe de Estado de 1964, fortalecendo, em certo 

sentido, a oposição. Ademais, naquele contexto, o intelectual da oposição compreendia que 

em São Paulo “de fato, o regime está esgotado, não está se esgotando. Está esgotado” 

(Cardoso, 1978a: 79). 

Montoro era o franco favorito à eleição ao Senado por São Paulo até mesmo segundo 

o concorrente arenista Cláudio Lembo46, que constatava o desgaste do bloco no governo. No 

entanto, na convenção do MDB a fim de tratar dos candidatos à disputa de 1978, os 

defensores de Montoro não escondiam a irritação com a expedição da sublegenda a Cardoso, 

“Roberto Cardoso Alves, aliado de Montoro, berrava contra Fernando Henrique: ‘os 

comunistas vão tomar conta do partido’” (Dimenstein & Souza, 1994: 31)47. 

Na interpretação da oposição moderada, a candidatura do professor uspiano dividiria 

parte dos votos de André Franco Montoro, além de fortalecer a ala esquerda abrigada no 

interior do MDB. 

A estratégia do grupo que sustentara Cardoso na apresentação da candidatura ao 

partido, além da composição com as frações, representava também o trabalho de pontuar a 

necessidade da incorporação de novos setores sociais vivos contra o “autoritarismo” não 

                                                 
45 Segundo Sergio Mota, um dos articuladores da primeira candidatura de Cardoso, “Fernando Henrique 
precisava de 20% dos votos na convenção do MDB para que sua candidatura fosse homologada pelo partido. 
Tivemos que batalhar para obtê-los. Eu diria que sem Orestes Quércia teria sido impossível” (apud Leoni, 1997: 
197). 
46 Cláudio Lembo confessara que “nós [integrantes da Arena] sabíamos que o sr. Franco Montoro, candidato ao 
Senado pelo MDB, era vitorioso antes mesmo da eleição em 1978. Tanto que ninguém mais da Arena se 
apresentou para disputar o Senado” (1979: 207). 
47 Segundo o sociólogo Francisco de Oliveira, apoiador da candidatura Fernando Henrique, “Na verdade, ele era 
suplente de senador pelo Orestes Quércia, como estratégia para combater [Franco] Montoro /.../pois o Quércia 
mandou votar nele. O Robertão [Roberto Cardoso Alves], aquele do ‘É dando que se recebe’ gritava: ‘estão 
entrando os comunistas’, contra o Fernando [Henrique Cardoso]. Eu estava lá, fiz campanha, arranjamos 
dinheiro” (Oliveira, 2007:30). Oliveira ressalta de sobremaneira o enfrentamento tácito entre Quércia e Montoro. 
entretanto, deve-se considerar também o respaldo de Ulysses Guimarães às pretensões políticas de Cardoso, na 
medida em que não interessava ao presidente do MDB a hegemonia do democrata-cristão no diretório paulista 
do partido da oposição legal. 



 

 

36

 

abarcados pela agremiação política. Punha-se, portanto, como uma “anticandidatura da 

sociedade civil” em defesa da “democracia para mudar” 48. 

Quais eram os novos setores que o candidato aspirava representar? Cardoso 

explicitara: 

Minha aterrissagem foi feita em etapas. Primeiro, tinha que me empenhar para ver se conseguia apoio 

da liderança sindical. /.../ foi o Lula que começou a mexer a coisa. Ele mandou um recado para mim, 

dizendo que gostaria que eu fosse ao sindicato. Eu fui, e ele disse que estava disposto a apoiar a minha 

candidatura, uma candidatura que não tivesse ligação com o passado, com o regime, que na sua essência 

não tivesse ligação com a máquina do MDB. Mas não foi só o Lula. /.../ Fomos tendo conversas, e isso 

resultou no apoio de toda essa gente, todos esses sindicatos mais combativos de São Paulo. Nós 

firmamos uma carta-base de reivindicações, feita em comum com o pessoal e com o meu suplente, o dr. 

Maurício Soares de Almeida, advogado do sindicato de São Bernardo e Santo André (1978a: 106-107). 

 

Por meio do relato de Cardoso, pode-se perceber que o principal esteio político de sua 

primeira candidatura senatorial foram as lideranças do “novo sindicalismo” que emergiu na 

principal região industrial do estado de São Paulo, ou seja, os condutores do movimento 

sindical da classe operária autônoma, naquele momento independente dos partidos, das 

correntes tradicionais, da estrutura sindical estatal e do patronato. 

A adesão de Lula, o principal representante dos trabalhadores, à campanha se 

processou por intermédio de Francisco de Oliveira, pesquisador que realizara entrevistas 

com as lideranças operárias sobre o movimento sindical. Em seu livro de memórias, 

Cardoso transcreveu um diálogo com Lula sobre a razão do apoio eleitoral ao seu nome, em 

resposta o jovem líder sindical teria afirmado: “Porque você não faz como outros que vivem 

dando lições aos trabalhadores, dizendo o que eles devem fazer, nem se diz senador dos 

trabalhadores” (apud Cardoso, 2006a: 85). 

O discurso de Lula se dirigia, por um lado, contra as lideranças partidárias ou de 

correntes políticas que tentavam impactar e dirigir o movimento operário, de outro, ao 

candidato Franco Montoro que se propalava “senador dos trabalhadores”. Nota-se que o 

sindicalista respondia à tentativa de “roubo da fala”, ao passo que Montoro, embora tenha se 

destacado na aprovação de leis trabalhistas como o salário-família, garantia do descanso 

semanal remunerado e a proibição do trabalho dos comerciários aos domingos, não 

perfilhava as reivindicações do operariado em sua integralidade na composição de seu 

programa nem se encontrara com as lideranças dos trabalhadores instituídas no meio 

                                                 
48 Cf. o discurso de Fernando Henrique Cardoso na convenção do MDB, in (1978a: 11-15). 
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sindical em luta. Desse modo, o candidato oficial do MDB ao senado não reconhecia a ação 

autônoma da classe trabalhadora na esfera social e política. 

Em contraponto, Cardoso, após fracassar na tentativa de levar Lula para o MDB49, 

incorporou o advogado do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo, Airton Soares, 

como seu suplente, garantindo o “apoio dos trabalhadores”. 

Assim, Cardoso entendeu corroborada a sua estratégia de se lançar enquanto 

articulador de demandas dos novos setores, na medida em que as lideranças dos 

movimentos sociais recusavam a direção intelectual vanguardista ou a representatividade 

por autoproclamação. 

No entanto, pode-se inferir que o universo teórico da analítica paulista estava sendo 

absorvido pelos “novos movimentos sociais” em ascensão nas lutas, de modo que se 

colocavam contra o “populismo” do “antigo sindicalismo”, respaldavam a crítica ao 

“autoritarismo” por meio dos espaços institucionais e a participação nas eleições a fim de 

ampliar as correlações de forças sociais. Desse modo, para Fernando Henrique Cardoso, o 

movimento dos trabalhadores passa a ser interessante quando assume a posição teórica 

produzida no Cebrap, mas, se o lado do trabalho pretender um projeto de independência de 

classe para a atuação política ou um programa ancorado na perspectiva do trabalho para 

além do capital, em coerência com a emancipação humana, ganha, na intervenção do 

candidato, a alcunha de “velho sindicalismo” ou de “intelectualóide” por “ignorar a 

correlação de forças”50. 

O candidato professou o seu entendimento por autonomia política quando tratou das 

possibilidades da democracia: 

Busca da autonomia passa por uma coisa que é a busca da identidade. Quando o Lula disse que não 

queria saber de estudante, nem de padre, nem de intelectual, muita gente reagiu negativamente. Eu, não. 

Por que eu acho que isso é uma maneira de formular um processo de auto-afirmação está dizendo: ‘eu 

sou trabalhador’. O estudante diz a mesma coisa: ‘Eu quero a UNE, a UEE, eu não quero ser 

manipulado’. Os negros estão dizendo a mesma coisa. As mulheres também. Isso tudo caracteriza um 

momento de busca de identidade. Está ligado à autonomia. Agora o passo seguinte – e aí é que entra a 

                                                 
49 Acerca dessa questão, Cf. Cardoso (2006a: 83-86) 
50 Criticando a “intelectualidade esquerdista”, o candidato externou: “Eu tenho muita irritação com um 
radicalismo retórico que anda por aí. Substitui-se a realidade por um modelo de solução, ignorando a correlação 
de forças. Quem pensa assim se comporta como membro da elite. Pensa que sabe o que deve ser feito – e não 
ouve nada. Na hora de pagar o pato, não são os verbalmente radicais que pagam. O que conseguem fazer é frear 
a possibilidade real de você caminhar. Eu digo sempre que há muitos setores da esquerda brasileira que 
continuam vivendo entre fevereiro e outubro de 1917 – período da Revolução Socialista – e choram porque não 
há um Palácio de Inverno na América do Sul. Não havendo o Palácio de Inverno para tomar, como em 1917, não 
faz nada... Isso é típico de intelectualóide, revela uma brutal dependência cultural. Essa gente tenta aplicar 
chavões e palavras de ordem gastas, que já não correspondem a uma prática social real” (1978: 26). 
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função do político – é juntar essas várias buscas de identidade e encaminhar num certo processo (1978a: 

108). 

 

Eis a revelação funcional do político democrata na visão de Cardoso. Os movimentos 

são reconhecidos como autônomos se trouxerem as suas reivindicações setoriais 

isoladamente na conformação de uma identidade, ao invés de um projeto societário de 

realização da emancipação humana. Operários deviriam restringir as preocupações à 

questão sindical51. Estudantes, a suas organizações. Os negros deveriam remeter o problema 

da discriminação. Mulheres, à pauta de discussão do divórcio nos anos 70 e de crítica à 

cultura sexista. Outrossim, os grupos sociais deveriam compor suas demandas 

fragmentariamente, ao passo que o político democrático trabalharia a viabilização junto ao 

Estado, de modo a processar a composição para a negociação. Por conseguinte, o intelectual 

não trouxe a perspectiva da humanidade social, ao contrário, encarnou o ponto de vista da 

“sociedade civil”. Em decorrência desse pensamento, pode-se afirmar que quanto mais o 

espírito político é unilateral, tanto mais é adequado. O universo teórico do intelectual 

cebrapiano expressa a totalidade fragmentada tendo como referência a movimentação 

restrita ao político, desconsiderando uma compreensão do movimento histórico em seu 

conjunto. A análise por meio das demandas isoladas expressa uma forma de politicização 

da totalidade. O candidato apoiado pelas esquerdas em 78 descartou o movimento da 

imensa maioria no interesse da imensa maioria. Ao contrário, propôs o movimento das 

minorias no esforço da construção democrática, assim, propugnou que a sociedade 

multipolarizada possui determinações de várias ordens que se entrecruzam e que impõem 

uma processualidade marcada pela fragmentação das causas sociais. Hierarquizando o 

aspecto político-institucional, o sociólogo descartou a premência de uma política econômica 

na perspectiva do trabalho. 

Ao promover a linha de ação política tida como “fora da política” institucional, 

Cardoso mencionou o peso dos artistas em sua campanha de 78. É relevante considerar os 

produtores culturais tiveram a sua criatividade limitada pelos desígnios das censuras, 

perseguições e não incentivos artísticos. Neste sentido, diversos artífices da cultura 

                                                 
51 Posição distinta em relação à proferida por Cardoso, podem ser encontradas em Antunes (1988), que situou o 
movimento operário contra a política econômica da ditadura militar; e em Abramides & Cabral (1995), que 
estudaram a importância do movimento iniciado nos metalúrgicos do ABCD e os desdobramentos à outras 
categorias; acerca das formas de ação desse movimento sindical, cf. Scoleso (2003). 
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estiveram na linha de frente da luta pela democratização da sociedade, de acordo com o 

sociólogo então candidato: 

os artistas são pessoas sensíveis que intuem muitas vezes que algo novo está acontecendo, sem saber 

muito o que, por que e como. Isso dá a toda uma camada de gente – cineastas, atores, músicos, cantores, 

compositores, romancistas – uma vontade de expressar os seus sentimentos (1983: 121). 

 

Desse modo, a candidatura propositora da “democracia substantiva” fora sustentada 

por diversos artistas que se engajaram, de várias formas, na empreitada eleitoral favorável 

ao MDB52. A participação se promoveu por meio de shows visando a angariar fundos para a 

campanha, composição da imagem eleitoral e corpo-a-corpo com a população. Inúmeros 

artistas se destacaram naquele processo, entre eles Bruna Lombardi, Elis Regina, Lima 

Duarte, Regina Duarte, Carlos Alberto Riccelli, Gianfrancesco Guarnieri e muitos outros. 

Outras relações importantes para o intento eleitoral foram às travadas com a parte 

progressista da Igreja Católica, uma vez que  

Havia também a Igreja. Não se pode discutir com eles em termos eleitorais, ou partidários, mas todo 

mundo sabe que Dom Paulo [Evaristo Arns] mesmo deu uma declaração, no jornal, na campanha, que é 

suficientemente clara para que exista um clima muito favorável (1978a: 107). 

 

O clero progressista tinha na figura de D. Paulo Evaristo Arns uma das personalidades 

mais importantes de resistência à ditadura militar. No entanto, as afinidades entre o intelectual 

e esse setor do episcopado se iniciaram a partir de um trabalho sociológico encomendado pela 

Igreja ao Cebrap acerca da situação da cidade de São Paulo, materializado na publicação São 

Paulo 1975: crescimento e pobreza. A pesquisa apresenta o contexto de pauperização “na 

cidade mais rica do país” a despeito do “milagre econômico”, evidenciando a ampliação da 

desigualdade social53. De acordo com o sociólogo Milton Lahuerta, a elaboração desse livro 

                                                 
52 Em sua autobiografia, Cardoso comentou: “Diversos artistas, intelectuais, estudantes, líderes operários e uns 
poucos setores do MDB sustentaram a candidatura. Entre os artistas, Chico Buarque, que uma manhã me 
telefonou cantarolando um refrão para o que seria o jingle de campanha. Ele escrevera uma letra que cabia, 
compasso a compasso, nos primeiros versos da conhecida canção Acorda Maria Bonita, de Antonio Santos: 
‘Acorda Maria Bonita/Acorda, vem fazer café/ Que o dia já vem raiando/ E a polícia já está de pé’. A letra dizia: 
‘A gente não quer mais cacique/ A gente não quer mais feitor/ A gente agora está no pique/ Fernando Henrique 
pra senador’” (2006a: 83). Em um artigo de “despedida” da exímia intérprete Elis Regina, por sua trágica morte 
em 1982, Cardoso relembrou o engajamento dos artistas na viabilização financeira da campanha, cf. 
(21/01/1982: 2). 
53 Em verdade, as relações entre o Cebrap e a Igreja Católica datam de antes, visto que o primeiro presidente da 
instituição de pesquisa foi Cândido Procópio Ferreira de Camargo, membro da Comissão de Justiça e Paz – trata-
se da versão brasileira do comitê criado em Roma embasado nos princípios do Concílio Vaticano II a fim de 
promover “a justiça social e a paz no mundo”. No entanto, o centro de investigação não se engajou em 
assessorias à Igreja, embora alguns de seus membros tenham mantido estreitas ligações com D. Paulo Evaristo 
Arns. 
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representou ao Cebrap um dos momentos de tentativa de “maior proximidade com a realidade 

política e social” (1999: 136). Na apresentação da obra, D. Arns afirmou: “é preciso romper 

as barreiras que se opõem a que o povo se organize, participe e contribua para a solução de 

seus problemas e dos problemas da cidade” (in. VVAA, s/d: 10). Em consequência, parte 

expressiva dos católicos aderira à candidatura do intelectual articulador de demandas.  

Na continuação da análise de sua própria sustentação de apoio, o candidato comentou: 

“Outro setor é a Universidade. Em São Paulo, são quase 600 mil universitários, e esse setor, 

por enquanto, tende a votar em mim” (Cardoso, 1978a: 107). No final dos anos 70, percebia-

se um potencial novo na universidade, visto que se “resolveu massificar” o ensino superior, 

isto é, para Cardoso “resolveu se preocupar com o outro lado da questão em vez de ficar 

elitista”, em suma, “resolveu se preocupar com o povo” (1983: 39). 

Evidentemente, Cardoso fez menção aos elementos universitários críticos à estrutura 

de ensino tradicional, bem como aos questionadores do tecnicismo universitário que lutavam 

contra a subordinação do ensino ao processo de acumulação de capital norteadora da 

produção científica ao crivo da geração de lucro. Dessa maneira, verifica-se a adesão de 

intelectuais de prestígio à sua candidatura, tais como Sérgio Buarque de Hollanda, Mário 

Pedrosa, Florestan Fernandes, Antonio Candido, Mário Schemberg, entre outros. Todos 

situados na promoção do campo democrático. 

Entretanto, é pertinente destacar que os candidatos André Franco Montoro e o arenista 

Cláudio Lembo também constituíram bases na intelectualidade. Montoro explorara as suas 

ligações com grupos jurídicos e demonstrava o seu trabalho como docente no curso de direito 

da PUC de São Paulo. No campo programático, o professor de Direito reivindicou sempre o 

projeto ideopolítico das encíclicas papais sistematizadas nas propostas sociais católicas. 

Possuía experiência eleitoral e senatorial, visto que a sua carreira teve início na década de 50 

nas fileiras do Partido da Democracia Cristã. Seus principais esteios nas eleições para o 

Senado em 1978 foram aqueles que advogavam o fortalecimento do campo institucional 

oposicionista à ditadura, posição que o colocava como candidato oficial do MDB. Situados 

nesse diapasão político, encontravam-se juristas e advogados contrários aos arbítrios do Poder 

Executivo, sob mão militar, em relação aos poderes Judiciário e Legislativo. Aqueles que 

tiveram as suas funções profissionais cerceadas pelas intervenções ditatoriais. Ademais, 

encontravam-se os participantes da oposição moderada, setores da imprensa, trabalhadores 

não-sindicalizados, profissionais liberais, líderes eclesiásticos e empresários descontentes com 

a ditadura. 
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Cláudio Lembo, por sua vez, esforçava-se por demonstrar seu pensamento “neoliberal 

democrático”, que no contexto da segunda metade dos anos 70, em sua própria opinião, 

significava considerar o desgaste do poder e, ao mesmo tempo, apoiar a iniciativa privada, 

pois: “a empresa privada ainda é a melhor célula de criação de riqueza” (1979: 201). O 

candidato observara o esgotamento do comando militar na política, mas, mesmo assim, 

permanecia no comando da Arena no Estado, ademais, demonstrava tacitamente um certo 

descontentamento com as medidas em favor do capital estatal promovida pelo presidente 

Ernesto Geisel. Lembo explorara o seu trabalho como professor no curso de Direito na 

Universidade Mackenzie, assim, sua candidatura aglutinava o bloco de sustentação do poder, 

entretanto com vistas à reformulação jurídica. Seu “padrinho” na política foi o prefeito da 

capital paulista e banqueiro Olavo Setúbal, com quem trabalhara no Banco Itaú e na 

Prefeitura. A referência teórica do professor mackenzista era a tradição remontada ao jurista 

conservador Milton Campos. 

Deve-se observar que os três senadores enfatizavam as suas carreiras no magistério no 

ensino superior. Assim, cabe a pergunta: como se posicionou a comunidade científica no 

período final do governo Geisel? 

No ano de 1978, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 

comemorava 30 anos de existência. A SBPC aglutinava os cientistas do país. Tal associação 

teve função relevante na luta pela democratização, compôs uma trajetória própria de recusa de 

envolvimento com a política, entretanto, com o aprofundamento da crise social e o desgaste 

dos militares, o setor passou ao engajamento pela democracia54. Na agenda da comemoração 

de três décadas de tal agremiação, seus membros reivindicaram a abertura do espaço público e 

a interlocução nas decisões das políticas governamentais relacionadas às suas especialidades.  

O processo social em decorrência da ditadura militar, com a instauração da 

modernização excludente, trouxe a ampliação das profissões intelectualizadas. Neste sentido, 

observou-se a ampliação significativa do número de universidades no Brasil nos anos 70, uma 

vez que, nas questões referidas à educação, abandonava-se a pedagogia liberal clássica e se 

adequava a tecnicização do conhecimento ao capitalismo da terceira revolução industrial, 

ávido por transformação tecnológica a fim de fazer aumentar a produção visando ao lucro. É 

importante ressaltar que, segundo Boschi (1990), parte expressiva da intelectualidade 

profissional, sobretudo das áreas das Ciências Exatas e Biológicas, apoiara o “regime militar” 

                                                 
54 Uma interessante síntese sobre o decurso político da SBPC e as suas ambiguidades, cf. Lahuerta (1999: 184-
88). 
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na fase do “milagre econômico”, devido ao aumento dos empregos técnicos e das 

possibilidades de pesquisas financiadas pelo Estado.  

Contudo, no interior dos grupos de produção ideológica, tais como estudantes, artistas, 

professores, jornalistas, entre outros, constatou-se, de acordo com Roberto Schwarz, que 

“apesar da ditadura da direita havia relativa hegemonia cultural da esquerda no país” (1992: 

62), ainda que na sociedade estivessem refletidas as preocupações com o acesso aos bens de 

consumo. A despeito da máquina repressiva constituída na ditadura militar, as margens de 

liberdade de expressão permaneceram relativamente amplas. Destarte, a expansão do sistema 

universitário, a crise do “milagre econômico”, ambas a partir de meados da década de 70, 

somados a isso, os desgastes políticos da ditadura permitiram a sagração do intelectual de 

oposição, isto é, dos indivíduos ligados profissionalmente às áreas das ciências e que 

desfrutavam de respeitabilidade social. Nesse sentido, os intelectuais passaram a instigar o 

alargamento da “esfera pública” de discussão55. 

Para a autora Maria Tereza Aina Sadek,  

A participação dos intelectuais com um projeto político propriamente dito tem um ponto de inflexão, 

decisivo nas eleições de 1978, quando o professor Fernando Henrique Cardoso candidata-se ao Senado 

por São Paulo. A  partir daí temos, mais nitidamente, uma reintegração dos intelectuais nos partidos 

políticos, ao menos em se tratando das agremiações formais ou legais (in. Soares, 1985: 82). 

 

Cardoso não somente utilizou a imagem de intelectual a fim de construir sua 

candidatura, como também ressaltou a formação de um comportamento político diferente do 

que existiu no pré-64. Este “novo ator”, a intelectualidade democrática, se situava em 

melhores condições de compreensão do processo brasileiro e protagonizaria uma nova forma 

de ação, isto é, distintamente do “político esquerdista” de outrora, seja o ligado aos partidos 

como PCB ou PTB, seja o político profissional não identificado às agremiações políticas. 

Desse modo, 

quem faz pesquisa como eu, vê o quanto não sabe. A gente vive debatendo a “falta de consciência 

popular”, mas não percebe que a massa popular tem uma consciência dela, tem o seu jeitão, diferente do 

nosso. E nós intelectuais temos que aprender com ela. Por exemplo, achamos que as condições de vida 

                                                 
55 Em concomitância ao processo de participação social dos intelectuais, verificou-se no período de “abertura 
política”, o desenvolvimento do corporativismo nas profissões intelectualizadas a partir de inúmeras associações 
de profissionais com “funções intelectivas”. Embasado em Pierre Bourdieu, Décio Saes compreendeu os 
intelectuais enquanto “fração dominada dentro da classe dominante”. Para o autor, o “corporativismo aparece 
como um instrumento de afirmação da identidade de uma classe média intelectual, no momento em que declina a 
figura do intelectual-diletante”. Tal corporativização seria incentivada pelo próprio “Estado burguês, 
democrático ou ditatorial, [que] fomenta o corporativismo no seio das classes trabalhadoras procurando 
combater, desse modo, a emergência de uma tendência anticapitalista revolucionária” (in: Soares, 1985: 183-4). 
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em São Paulo são um desastre. Mas, para a massa nordestina que vem para São Paulo, a cidade 

representa uma brutal possibilidade de realização. As pesquisas mostram isso: além de emprego, São 

Paulo oferece para eles escola e hospital e, em comparação com o lugar de origem, São Paulo 

representa um progresso. Essa gente, então, seria conformista? Não é isso. Na hora de votar, esse 

pessoal vota na oposição (Cardoso, 1978a: 26). 

 

Diante do exposto, deve-se entender a qual discurso o professor se contrapôs. No 

contexto referido, tem-se a ampliação da luta pela Anistia política e o retorno dos exilados. 

Para Cardoso, a despeito da “ausência de distribuição de renda” no período “burocrático 

autoritário”, o país se industrializou, com isso os centros urbanos foram ampliados, 

estabelecendo uma realidade distinta da fase “tradicional” agroexportadora. Assim, explicitou 

a compreensão de que o país se transformou a tal ponto que os exilados não estavam aptos a 

compreender essa nova realidade ou a “nova relação de dependência”, haja vista que a 

esquerda majoritária no pré-64 se apoiara na proposta nacional-desenvolvimentista, isto é, 

almejava o desenvolvimento do capital nacional a partir da criação de um mercado interno 

dinâmico, desconsiderando o capital externo.  

Doravante, Cardoso passa a tratar da função do intelectual defensor da “democracia 

substantiva”:  

o papel de um intelectual é basicamente o de um articulador. Agora, no meio desse bolo, são vários os 

seus papéis, sem querer substituir forças reais. Engano nosso querer dizer aos sindicatos o que eles 

devem fazer, os sindicatos é que estão ou têm que estar discutindo e que sabem onde o calo aperta. O 

máximo que se pode fazer se a gente se informa, faz pesquisa, trabalha junto, etc., é ajudar a formular 

alternativas. O risco do intelectual é sempre o risco dele pensar que é demiurgo, que ele substitui o real. 

Você dirá: quer dizer que o intelectual não deve participar da política? Não é o que eu penso, em certas 

circunstâncias acho que devemos participar da política, articulando as discussões e servindo de 

mediação, mas não com palavras de ordem. Do lado oposto, não cabe supor que a função do intelectual 

é a do escriba, um freqüente engano da sociedade. Da mesma forma como o intelectual não deve 

substituir o político, ao político não convém tentar instrumentalizar o intelectual (1978a: 28). 

 

O intelectual na política deveria articular demandas, porém não portar a atitude 

dirigente. Destarte, o candidato ao Senado por São Paulo recusou a ideia de vanguarda para a 

transformação social ao advogar o papel de conformador de propostas. Cardoso explicitou o 

entendimento do intelectual não vinculado a um setor social, ou portador de um projeto 

orgânico, mas por se situar como agente da democracia para além das classes e, desse modo, 
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segundo a sua interpretação, os sujeitos com funções intelectuais portariam a capacidade de 

articular demandas públicas, fazendo emergir, assim, uma nova representatividade. 

É possível perceber que o candidato entrou na discussão tacitamente com o que se 

chamou de “método leninista de organização”, elaborado pelo líder revolucionário russo 

Vladimir Lênin, que em um debate no interior da social-democracia revolucionária russa no 

princípio do século XX, argumentou:  

Dissemos que os operários nem sequer podiam ter consciência social-democrata. Esta só podia ser 

introduzida de fora. A história de todos os países testemunha que a classe operária, exclusivamente com 

as suas próprias forças, só é capaz de desenvolver uma consciência trade-unionista, quer dizer, a 

convicção de que é necessário agrupar-se em sindicatos, lutar contra os patrões, exigir do governo estas 

ou aquelas leis necessárias aos operários, etc. Por seu lado, a doutrina do socialismo nasceu de teorias 

filosóficas, históricas e econômicas elaboradas por representantes instruídos das classes possidentes, por 

intelectuais. Os próprios fundadores do socialismo científico moderno, Marx e Engels, pertenciam, pela 

sua situação social, à intelectualidade burguesa. Da mesma maneira, na Rússia, a doutrina teórica da 

social-democracia surgiu de uma forma completamente independente do ascenso espontâneo do 

movimento operário; surgiu como resultado natural e inevitável do desenvolvimento do pensamento 

entre os intelectuais revolucionários socialistas (1986a: 101). 

 

A polêmica citação de Lênin transcrita acima foi utilizada a fim de fundamentar a 

primazia dos intelectuais sobre o movimento operário. A vanguarda intelectual dirigiria os 

trabalhadores, a expressão vulgar: “a massa faz o que a vanguarda manda”. No entanto, 

divulgar essa compreensão como sendo a do líder revolucionário russo é uma incorreção. O 

texto foi produzido no refluxo do movimento russo, isto é, no período posterior ao surgimento 

das organizações que se reivindicavam marxistas e antes do “ensaio geral” de 1905, a 

primeira Revolução Russa, ademais, no espaço do reacionário Império Czarista com o seu 

caráter repressivo brutal. O texto polemizou contra o “tradeunionismo” presente na práxis dos 

revolucionários russos daquele momento histórico, ou seja, a atuação economicista sindical 

clandestina em detrimento do programa de emancipação social. A obra Que fazer? deve ser 

lida considerando o seu contexto, portanto, não como um paradigma organizacional56. 

A reflexão de Lênin sobre os intelectuais e o movimento revolucionário presente no 

livro enfatizou a constituição do programa, não da mobilização, visto que o revolucionário 

                                                 
56 A obra Que fazer? de Lênin foi utilizada como paradigma para a organização da Terceira Internacional 
(também da Quarta Internacional). Na interpretação referida, as seções nacionais deveriam ser compostas por 
partido de quadros a fim de dirigir o movimento operário. Uma interpretação do legado de Lênin distinta da 
apregoada pelas Internacionais acerca da organização política pode ser encontrada no texto Carta a um 
camarada (1981). 
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considerava a ascensão “espontânea do movimento”, porém deveria ser completada pela 

teoria revolucionária. Neste sentido, a “passagem da consciência em si” à “consciência para 

si” se realizaria por meio de adesão ao programa, pois “sem teoria revolucionária não pode 

haver também movimento revolucionário” (Lênin, 1986a: 96). A despeito do provérbio 

espanhol, “Caminante, no hay camino; el camino se hace al andar”, em se tratando de 

revolução é necessário saber o rumo, deve-se saber onde se quer chegar. Além disso, de 

acordo com o comunista russo, é impossível o intelectual desvinculado das classes sociais 

quando atua politicamente. 

Na segunda metade da década de 70 ressurgiram inúmeras organizações das esquerdas 

no formato “partido” de quadros, embora numericamente diminutos, no entanto, 

representavam a onda de ascensão do movimento social, em fase de recomposição57. 

Fernando Henrique Cardoso demonstrou a sua descrença na forma de organização 

adotada por diferentes correntes situadas à esquerda política, que propalavam a formação de 

organizações de quadros dirigentes, isto é, o organizador coletivo no formato de um partido. 

Ao reverso, o candidato mencionou o articulador de demandas revelado nos meios da 

intelectualidade democrata. 

É importante ressaltar que no período Geisel ocorreu certa descompatibilização entre 

seguimentos do empresariado e o governo ditatorial. Em São Paulo, a insatisfação foi visível, 

de um lado, notou-se o grupo representado por Severo Gomes, na defesa de que era tempo de 

mudar o modelo econômico, a partir do fortalecimento do capital nacional na produção de 

tecnologia e de seu favorecimento contra a desnacionalização58. Severo Gomes havia 

assumido o Ministério da Indústria e Comércio no período de Geisel, todavia rompera com os 

militares no desdobramento da campanha pela Anistia, demarcando que parte do 

empresariado compreendera a necessidade de findar o “regime autoritário”. 

Por outro lado, havia a objeção dos empresários representados pela Associação 

Comercial de São Paulo, críticos à política estatista na economia daquele governo. Em tal 

fração emergiu o político Paulo Maluf, que impôs uma derrota ao bloco partidário apoiado por 

Geisel na escolha para governador do estado nas hostes do próprio partido governista. Assim, 

pode-se averiguar a insatisfação em São Paulo com relação ao bloco no poder, tornando-se 

previsível a vitória emedebista à vaga devida ao estado no Senado. 

                                                 
57 Uma interpretação que corrobora a “visão leninista” adotada pela Terceira Internacional em seus quatro 
primeiros congressos, cf. Mandel (1984). 
58 Acerca da posição desse líder empresarial, cf. Gomes, (1977). 
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Nesse passo, Fernando Henrique Cardoso focou a parte dos empresários descontente, 

visto que 

Seria ingênuo, sendo o capitalismo brasileiro o que é, e sem que se discutam modelos realmente 

alternativos, simplesmente propor uma imagem de “capitalismo nacional e autônomo”, quando ele é 

basicamente dependente do exterior nos seus pontos mais vitais. Mas tem cabimento a discussão 

pública das opções concretas e exigir que se preste contas de “entregas” passadas e das conseqüências 

econômicas e sociais do tipo de crescimento empreendido, nos dez últimos anos, sob comando das 

multinacionais (1978a: 98). 

 

Diante da citação acima, nota-se que Cardoso recusou a proposta nacional- 

desenvolvimentista em sua programação, uma vez que leva em conta a realidade do modelo 

de desenvolvimento que emergiu em São Paulo após o golpe de Estado, haja vista a 

modernização alcançada pelo setor industrial a despeito da subordinação ao capital 

internacional. Concomitantemente, o intelectual cebrapiano reivindicou o realinhamento da 

modernização ao exigir o atendimento dos litígios industriais paulistas contra a 

desnacionalização, bem como na incorporação dos “marginalizados”. 

Portanto, é possível afirmar que Cardoso também constituiu base de sustentação 

política na fração dos industriais “modernos” de São Paulo críticos à trajetória do 

“autoritarismo” político no Estado. Entretanto, sem desconhecer o “impacto positivo na 

economia” para os setores empresariais paulistas, no que se refere à modernização econômica. 

Deve-se considerar o posicionamento da burguesia. Por um lado, em novembro de 

1977, o empresariado organizou a IV Conclap (Congresso Nacional das Classes Produtoras) 

com o intuito de coordenar a posição dos capitalistas sobre o governo Geisel. Os congressistas 

deliberaram a crítica em relação àquele governo, sobretudo quanto ao II PND e a intervenção 

estatal na economia. Cabe observar que os representantes da burguesia não mencionaram a 

defesa dos princípios democráticos59. Sendo assim, constata-se que a posição inicialmente 

defendida pela Associação Comercial de São Paulo se torna amplamente apoiada por vários 

setores capitalistas em nível nacional. 

Por outro, no mesmo ano, empresários como José Mindlin e Severo Gomes, apoiaram 

a Carta aos Brasileiros, redigida pelo professor da Faculdade de Direito da USP, Godofredo 

                                                 
59 Nessa conferência da burguesia, os empresários Henry Maksoud, Jorge Gerdau e Cláudio Bardella se 
destacaram na crítica à “estatização”. Cf. a revista Visão (28/11/1977, pp: 77-86), cujo tema de capa foi “A 
repercussão da IV Conclap”. No documento tirado do encontro, “Carta do Rio de Janeiro”, não há nenhuma 
referência à questão democrática. Para uma análise desse congresso burguês, cf. Chasin (2000: 61-74). 
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da Silva Telles Júnior, a qual proclamava a “ilegalidade do regime”, além disso, apontava a 

necessidade de uma “Assembleia Nacional Constituinte” e exigia “o Estado de Direito, já”. 

A candidatura de Cardoso abriu interlocução com a fração dos empresários sensíveis à 

mudança política, mas não necessariamente críticos em relação ao caminho do 

desenvolvimento econômico traçado no país, de modernização excludente. 

Na disputa eleitoral de 1978 ao Senado Federal por São Paulo, André Franco Montoro 

foi vitorioso, com 4.517.456 votos, e Fernando Henrique Cardoso conquistou o segundo lugar 

no pleito eleitoral com o total de 1.272.416 votos, superando o candidato da Arena, Cláudio 

Lembo, que obteve cerca de 1.200.000 votos. Naquela eleição, o MDB conquistou a 

representação senatorial e a suplência, o que representou uma vitória significativa para a 

oposição e, de certa forma, o professor uspiano considerou atingido o seu objetivo frente ao 

engajamento político dos novos setores. 

 Em seu discurso inaugural no Senado como membro da grande assembleia, após a 

vitória de Franco Montoro ao governo paulista com as eleições diretas para o executivo 

estadual em 1982, Fernando Henrique Cardoso celebrou o sucesso na articulação das forças 

sociais que  respaldaram a campanha: 

Remexia-se a liderança sindical (setores significativos da qual me apoiaram em São Paulo); os 

artistas sacudiam o torpor, ávidos de participação; os intelectuais voltavam à política; a Igreja 

reafirmava sua opção preferencial pelos pobres; articulavam-se os empresários mais dinâmicos 

(1983a: 1317). 

 

Cardoso, portanto, foi respaldado pelo “novo sindicalismo” de São Paulo, que 

reorganizava a luta sindical enfrentando a constrição salarial; pelos artistas que tinham a sua 

criatividade ameaçada pela ditadura, mas que contavam com grande expressão social; pelos 

intelectuais que rompiam politicamente com a ditadura; pela Igreja Católica progressista, que 

se opôs aos crimes do Estado e, naquele momento, apoiava a luta social nas periferias dos 

grandes centros por melhores condições de vida e moradia. Ademais, a parte do empresariado 

paulista que rompia politicamente com os militares60. Tal fração fora nomeada pelo sociólogo 

com sendo “os dinâmicos”, por não se subordinarem ao Estado nem aos elementos políticos 

oriundos do “regime militar”. 

                                                 
60 Um registro documental fotográfico acerca da campanha Fernando Henrique Senador pode ser encontrado no 
trabalho da jornalista e fotógrafa Sonia Russo (1998).  



 

 

48

 

Vale destacar que, ao contrário do “esvaziamento” ou “declínio do público”, a 

candidatura Fernando Henrique expressou o alargamento das intenções de se buscar maior 

participação social no processo de “crise de hegemonia” da ditadura militar. 

Entretanto, qual o programa proferido por Fernando Henrique em sua fase senatorial? 

Observa-se que o senador por São Paulo explicou o processo de abertura política por meio do 

desgaste político do “regime autoritário” e da aliança pautada na “correlação de forças”, 

revelando, dessa maneira, a práxis politicista. 

Quanto ao programa econômico, Cardoso, em sua fase no Senado, fez crítica ao 

ministro Antonio Delfim Netto, à proposta de viés exportador daquele economista para o 

Brasil e, sobretudo, elegeu o combate às altas taxas de juros como sendo prioritário, haja vista 

que: “Não é possível continuar a extorquir a atividade produtiva com juros tão elevados”, pois 

“quem dispara a espiral inflacionária são os juros altos e os incríveis déficits públicos” 

(1983a: 1319). 

Assim, o representante de São Paulo expressou em sua teleologia no Senado as 

propostas dos setores industriais paulistas que romperam com a ditadura militar em meados 

dos anos 70, visto que recusavam a política de juros altos e a priorização das exportações. Tal 

fração industrial defendia o capital produtivo e o incentivo à acumulação interna. No interior 

da FIESP, essa posição foi defendida de forma impenitente pelo líder Severo Gomes. 

Em suma, a “democracia substantiva” se revelaria por meio do “princípio da realidade 

da política” e este, democraticamente, não poderia ser outro que não o das “forças sociais 

existentes”. Portanto, a proposta é subordinar as reivindicações ao jogo político democrático 

em que todos estejam representados, mudando a correlação de forças. Nesse passo, Cardoso 

advogou o questionamento da política de juros como viabilizador dessa aliança social. 

 

No esforço de síntese deste item, torna-se necessário retomar a questão: a candidatura 

Fernando Henrique se processou para além das classes, como afirmara ele próprio e Bernardo 

Sorj, entre outros? Tal pergunta deve ser respondida considerando a complexidade das lutas 

no final da década de 70. De fato, Cardoso alinhou setores importantes de São Paulo ao seu 

nome para o Senado. Recebeu apoio do movimento sindical combativo, da parte expressiva 

dos artistas contra ditadura, dos intelectuais críticos aos arbítrios, dos cientistas e dos 

estudantes. Entretanto, pode-se perceber que o eixo articulador de programa defendido se 

relacionou aos propósitos de setores da parte produtiva dos empresários paulistas que 
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repreendiam o bloco no poder. O patronato estava crítico quanto ao decurso político-

institucional e o da política econômica. 

 

 

1.2. Roberto Campos: o significado da representação do “policrata” no Senado 
 

No início da década de 1980, evidenciou-se a crise do II Plano Nacional de 

Desenvolvimento do governo de Ernesto Geisel. Somado a isso, constatou-se o esvaziamento 

político do bloco no poder desde 64, a partir das explicitações de diferenças propostas 

políticas e rompimentos em suas bases de apoio. As forças que respaldavam a ditadura 

passaram a sofrer derrotas eleitorais consecutivas para a Câmara, o Senado e governos 

estaduais. 

Na segunda metade dos anos 70, ocorreu o esforço da política geiseliana em completar 

o parque industrial brasileiro, o que permitiu ao país produzir saldos significativos em sua 

balança comercial. No entanto, a participação estrangeira se fez sob forma de capitais de 

empréstimos, de modo a subordinar o investimento do capital nacional estatal por meio do 

financiamento externo, configurando um verdadeiro paradoxo: ampliação da indústria 

nacional ao mesmo tempo em que se aumentava a dependência ao capital financeiro61 

internacional. Tal contradição se observou, sobretudo, no final da década mencionada. 

Setores empresariais demonstravam-se insatisfeitos com a política econômica do 

governo desde meados dos anos 70. Outrossim, com o aprofundamento da crise econômica, 

várias lideranças empresariais exigiram a recomposição programática do governo ao elencar a 

defesa da iniciativa privada, em contraposição ao que nomeavam de “estatização”62. 

Por outro lado, o grupo ultraconservador das Forças Armadas, alijado das principais 

esferas decisórias desde o afastamento do general Sylvio Frota no início da construção 

sucessória de Geisel, resolveu radicalizar com vistas a retroceder o processo de “abertura” 

(Frota, 2006). Assim, apelou ao terrorismo, promovendo uma série de atentados a bombas e 

sequestros, como o episódio das explosões no Riocentro, ocorrido na capital carioca em 30 de 

abril de 1981, algumas horas antes da realização de uma comemoração festiva musical de 1º 

de maio, dia do trabalho, evento apoiado pelo conjunto das esquerdas. Em tal episódio, uma 

                                                 
61 No presente texto, segue-se a definição de Lênin sobre o capital financeiro, isto é, “Concentração da produção; 
monopólio que resultam da mesma; fusão ou junção dos bancos com a indústria: tal é a história do aparecimento 
do capital financeiro e daquilo que este conceito encerra” (1986b: 610). 
62 A esse respeito, cf. Velasco e Cruz (1995). 
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bomba explodiu acidentalmente no carro de quem a transportava, matando um sargento e 

ferindo gravemente um oficial do Exército. Embora o Estado não tenha apurado o ocorrido, 

de qualquer modo, o acontecimento demarcou o fim do embate entre os militares da linha-

dura e os que impunham o processo de abertura “lenta, gradual e segura” a partir do cume do 

poder. Com efeito, o enfrentamento das duas facções militares desaguou no triunfo do 

segundo grupo. 

No ano de 1979, encetou-se o reordenamento das leis sobre os partidos. Doravante, 

Arena e MDB deram lugar às novas agremiações partidárias. A sigla da oposição consentida 

registrara um crescimento eleitoral substantivo na década de 7063, visto que na região Norte, a 

Arena abaixou de 60% dos votos, em 1966, para 44,1% em 1978. Ao passo que o MDB 

galgou de 18,8%, em 1966, para 30,4% dos votos, em 1978. No Centro-Oeste do país, a 

Arena declinou de 54,0% dos votos, em 1966, para 46,2%, em 1978, enquanto o MDB 

cresceu de 27,6%, em 1966, para 34,2%, em 1978. No Sul, a Arena detinha 55% dos votos, 

em 1966, e desceu para 43%, em 1978, entretanto, o MDB subiu de 30,2%, em 1966, para 

40,8% dos votos, em 1978. No pleito de 1978, a oposição conquistou 17,4 milhões de votos 

contra 13,1 milhões da Arena. Tais dados demonstram o enfraquecimento da base eleitoral 

das forças no poder desde 1964.  

Na reforma partidária, o MDB se transformou em PMDB (Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro), juntando as principais lideranças da oposição legal, encabeçada por 

Ulysses Guimarães, na luta contra os arbítrios ditatoriais. O núcleo intelectual do partido se 

formou por aqueles hommes des lettres profissionais que priorizaram a oposição por meios 

institucionais ocupando os espaços no interior do próprio “regime autoritário”. Em destaque 

de tal grupo estavam Fernando Henrique Cardoso e os engajados no Cebrap. 

Ainda no campo da oposição ressurgiu o PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) a partir 

da manobra de Golbery do Couto e Silva contra a apropriação da sigla do trabalhismo 

brasileiro por Leonel Brizola, resultando no caráter político indefinido quanto à “transição 

democrática” defendida pela legenda sob direção de Ivete Vargas. Em decorrência, 

reivindicando-se da imagem do trabalhismo, emergiu o PDT (Partido Democrático 

Trabalhista), que acabou sendo o agrupamento da parte liderada por Brizola, pautado no 

legado nacional-popular de Getúlio Vargas. Seu núcleo intelectual abrigava os pensadores 

comprometidos com o nacionalismo democrático, entre os quais, Darcy Ribeiro. 

                                                 
63 Para um balanço eleitoral no período da ditadura cf. Alves (1984: 192-200) 
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Por fim, no estrato democrático, conformou-se o PT (Partido dos Trabalhadores), 

resultado da composição entre as lideranças do movimento sindical combativo nas greves no 

ABC, movimentos grevistas nas diversas regiões do Brasil e movimentos populares. A 

agremiação esteve sob a direção de Lula, o líder das greves metalúrgicas de 1978-79 e 80. A 

essência intelectual da organização partidária se caracterizou por sua heterogeneidade, em 

destaque: os dissidentes da oposição consentida que passaram a priorizar os movimentos 

sociais, os ex-militantes da esquerda armada e os intelectuais da fração progressista da Igreja 

Católica. 

No diapasão conciliatório emergiu o PP (Partido Popular), resultado da articulação 

política da oposição moderada, como a liderança mineira Tancredo Neves, mas que logo, 

devido à legislação proibitiva de composições interpartidárias para as disputas eleitorais, 

aquele coletivo aderiu ao PMDB. 

Em consequência à lei sobre o redesenho político partidário, a Arena, por sua vez, 

transformou-se no PDS (Partido Democrático Social), mantendo a sua base de apoio na maior 

parte do empresariado, no setor rural do interior do país, na burocracia ligada aos cargos 

estatais e nos militares. A composição intelectual se caracterizou como direita, 

comprometidos com a ordem imposta, embora com grande variação interna, comportando 

desde radicais ultra-direitistas, que excluíam as manifestações livre das forças sociais, até 

liberais autocratas ou políticos que advogavam a democracia restrita. A efígie intelectual mais 

comumente associada ao partido advinha das figuras ligadas à burocracia estatal, como 

Antonio Delfim Netto, ou com os funcionários estatais vinculados também à iniciativa 

privada, como Octávio de Gouveia de Bulhões, além do tradicional liberal Eugenio Gudin. 

Roberto Campos exercia funções diplomáticas do Brasil na Inglaterra, entretanto também era 

considerado um dos intelectuais do partido governista, não obstante suas posições fossem 

críticas ao poder executivo no tocante à condução da economia. Em seus artigos publicados 

na imprensa de grande circulação, Campos trazia posições sobre os acontecimentos 

conjunturais do Brasil e do mundo. Pode-se afirmar que suas proposições compuseram um 

programa para o país e receberam adesão de grupos políticos. 

Vale destacar que Roberto Campos fora o primeiro intelectual da “revolução de 64” a 

propalar o retorno da “institucionalização política” (1976: 231) configurada na sinalização 

para a volta dos militares aos quartéis, como atestam vários autores64. 

                                                 
64 A esse respeito, cf. Velasco e Cruz, (1995: 281), Sallum Jr. (1995: 142) e Perez (1999: 166-167). 
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Este item trata das posições de Roberto Campos no momento de sua campanha ao 

Senado Federal pelo Estado do Mato Grosso, isto é, busca compreender a figuração do 

intelectual liberal e o seu empenho na articulação de um programa. Assim, tracejam-se as 

seguintes questões: Como se processou a candidatura ao Senado por Mato Grosso do 

embaixador brasileiro em Londres? Quais grupos estiveram envolvidos? Que programa o 

candidato externou no momento de sua campanha eleitoral? 

A partir da leitura de seus escritos, pode-se perceber que Roberto Campos almejou 

desempenhar um papel não apenas de “conselheiro” do “regime” por meio da imprensa, ou 

através das negociações internacionais desde Londres, uma vez que passou a articular-se 

politicamente com grupos que se consideravam desprovidos de representação. Portanto, 

analisar a atividade na campanha senatorial de Campos possibilita desvendar os espaços de 

forças no bloco que serviu de esteio à ditadura. 

 

 

1.2.1. A construção do candidato “policrata” 

 

O anseio do intelectual liberal em desempenhar o papel de senador da República vinha 

de antes, sobretudo do momento do pacote de abril, em 1978, quando Geisel interveio na 

escolha de um senador por estado, chamados pela imprensa de “senadores biônicos”. Tratava-

se de um artifício eleitoral para que a Câmara Alta não passasse à oposição. Sobre aquele 

contexto, Campos registrou: “Disse-me Golbery que Geisel, ao criar os biônicos, tinha em 

vista melhorar o nível senatorial, pela designação de personalidades consideradas eminentes, 

porém sem chances eleitorais: eu figuraria nessa lista. /.../ Geisel nunca me mencionou o 

assunto”(1994: 1064). Pode-se notar que o nome de Campos recebeu a restrição do 

presidente, embora não fosse desconsiderado pelo influente Golbery do Couto e Silva, a 

eminência parda daquele governo. Entretanto, por suas relações políticas, seria difícil o 

governo sustentá-lo como “senador biônico” por um estado como o Rio de Janeiro, onde 

residia. A possibilidade sugerida por Golbery foi a representação senatorial por Mato Grosso, 

pois Campos nasceu em Cuiabá, ainda que não tinha se constituído como representante de 

grupos do Centro-Oeste. 

Campos apoiou o bloco militar sorbonista, ao qual também pertenciam Ernesto Geisel 

e Golbery do Couto e Silva durante a fase do governo Castello Branco. No entanto, na 

segunda metade dos anos 70, a plataforma econômica do grupo modificara-se. Com efeito, 
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Roberto Campos se posicionava contrariamente à estratégia de fortalecimento do capital 

estatal, promovida pelo II PND65. O economista propalava que a intervenção estatal 

prejudicaria o desenvolvimento do capital privado. 

Ao relembrar o processo de conformação da sua candidatura por Mato Grosso, 

Roberto Campos comentou: 

Em 1980, Sarney aconselhou-me a “voltar aos pagos”, transferindo meu título eleitoral para Cuiabá. 

Poucos dias depois, num jantar em sua casa, em São Paulo, Paulo Maluf apresentou-me ao novo 

governador de Mato Grosso, Frederico Soares de Campos, o primeiro governador do Mato Grosso do 

norte após a partição. Maluf sugeriu minha candidatura ao Senado, idéia pressurosamente acolhida pelo 

governador (1994: 1064). 

 

Constata-se que a candidatura Campos foi traçada por setores pertencentes ao bloco de 

poder que sustentava a ditadura. Assim, é pertinente desvendar a especificidade do grupo 

demiurgo imediato da pretensão eleitoral. José Sarney e Paulo Salim Maluf representavam os 

civis que apoiaram os militares frente ao poder executivo. O primeiro, quando governador do 

estado do Maranhão, isto é, na segunda metade dos anos 60, quando beneficiou-se das formas 

de financiamento arquitetadas por Roberto Campos em sua fase ministerial no governo de 

Castello Branco, visto que implementou a modernização da capital de seu estado com 

recursos viabilizados por meio de um mercado de títulos públicos implementado graças à 

reestruturação do setor financeiro. 

O segundo, empresário paulista com ligação orgânica à Associação Comercial de São 

Paulo (ACSP), de certo modo, também fora beneficiário das medidas da ministrança de 

Campos, porquanto tais ações favoreceram um tipo de “modernização” com o 

estabelecimento da correção monetária e o sistema financeiro da habitação ligado à 

construção civil privada. Nesse sentido, torna-se válido destacar que Maluf é empresário do 

setor imobiliário e que tal fração capitalista tivera suas demandas relativamente atendidas na 

programação econômica do primeiro governo da ditadura militar. 

No início dos anos 80 evidenciava-se o debate por alternativas à crise entre as forças 

sociais que apoiavam a ditadura. Paulo Maluf representava os setores empresariais 

                                                 
65 Em respostas às críticas de Roberto Campos, Ernesto Geisel em seu depoimento autobiográfico, justificou-se: 
“O capitalismo brasileiro não tem vocação, pelo menos nesta fase, ou não teve, nas fases dos governos 
anteriores, para investir. Aí vem a história: fulano é estatizante. Eu tenho fama de estatizante, Roberto Campos 
acha que eu sou estatizante. A estatização resulta de uma situação forçada! O sujeito não é estatizante porque 
gosta, é estatizante porque é a única maneira de fazer as coisas, e se não se fizer as coisas o país não desenvolve” 
(1997: 249-250). Nota-se então que Geisel defendeu o capital estatal como forma de alavancar o investimento 
privado, no entanto, à diferença de Campos, o general defendia o empreendimento produtivo estatal. 
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descontentes e atuantes contra o programa econômico de Ernesto Geisel, que priorizava o 

crescimento do capital estatal. O político paulistano articulado à ACSP foi um dos 

protagonistas principais da chamada “campanha de desestatização”, veiculada na imprensa e 

nos meios dirigentes patronais, sobretudo, a partir dos comerciantes e dos banqueiros de São 

Paulo. Maluf liderou a ACSP, desse modo, uniu parte da esfera capitalista, visto que o quadro 

associativo da entidade reúne empresários representantes de todos os setores da economia 

mais rica do país, tais como: industriais, comerciantes, produtores rurais, prestadores de 

serviços e profissionais liberais. 

Torna-se lídimo considerar que a principal figura no lançamento da proposição 

Roberto Campos, mais do que qualquer outro, foi Paulo Maluf. Ao líder paulista interessava a 

construção de uma base de apoio nacional a fim de que sua corrente no partido se 

fortalecesse; pretendia destacar o apoio de um intelectual de peso à sua futura candidatura à 

Presidência da República. Daí a articulação do empresário pedessista com José Sarney, 

presidente da Arena, com vistas à sua indicação ao Colégio Eleitoral na próxima escolha para 

o Poder Executivo. Nessa meta, Maluf lançou-se em campanha para deputado federal. 

Frederico Soares de Campos foi o primeiro governador do Mato Grosso após a 

divisão. Em seu trabalho teve de gerenciar a colonização do Norte daquele Estado. O político 

incentivou a “vocação agrícola” da região a partir das sociedades imobiliárias do sul do país. 

O desenvolvimento do capitalismo na agricultura na parte nova do Estado tornou-se o seu 

principal trunfo eleitoral para “fazer” o sucessor na disputa de 1982 – o candidato Júlio de 

Campos. No entanto, surge a indagação: Por que o governador deveria sustentar o embaixador 

brasileiro em Londres como candidato ao Senado? A resposta a essa pergunta deve ser 

buscada no encaminhamento da questão agrária do norte mato-grossense. Destarte, 

interessavam ao governador os recursos externos a fim de garantir as condições gerais de 

produção da agricultura em larga escala. O nome de Roberto Campos passaria a ser 

sustentado na medida em que o embaixador utilizou os seus contatos junto à city financeira 

londrina, elaborou projetos e conseguiu recursos a serem emprestados ao estado, ou ao 

governo federal que, logo em seguida, deveria direcioná-los à infraestrutura do Norte do 

Centro-Oeste. 

Outrossim, o candidato focalizou o batente em garantir a produção capitalista no 

Estado rural. Desse modo, a adesão do governador mato-grossense à campanha se fez 

mediante a viabilização de empréstimos. Segundo Campos: 
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Retornando a Londres, apliquei-me a obter financiamento para esses projetos, para compensar minha 

falta de credenciais nativas. Consegui obter de bancos privados financiamentos para metade do 

programa de eletrificação rural, orçado em US$ 30 milhões, e um empréstimo de US$ 70 milhões do 

BID para financiamento de um importante programa de pavimentação rodoviária, que atingia, em vários 

estágios, 1.115 quilômetros. O governador denominou o programa de carga pesada (1994: 1065). 

 

É importante levar em consideração o contexto no qual se realizaram os empréstimos, 

porque ocorreu na primeira fase da crise da dívida externa que assolou o continente latino-

americano, iniciada em 1979. Assim, dada a ausência de liquidez mundial, conseguir recursos 

para o Estado rural em desbravamento foi propagandeado enquanto qualidade do aspirante a 

político. Observa-se que Campos confessou a importância da negociação de empréstimos a 

fim de emplacar o seu nome na legenda do PDS de Mato Grosso, o que evidencia, naquele 

Estado agrário, a aliança do latifúndio com as estruturas do capitalismo internacional por 

meio dos recursos emprestados a juros, visto que o candidato originalmente não estava ligado 

a nenhum agrupamento regional, sequer residia no Estado em que se propunha representar. 

Na posição do político liberal, a eleição para o Senado não se ligava apenas à 

representação estadual, mas trazia a possibilidade de “racionalização do comportamento 

político”. A justificativa em sua empreitada eleitoral se fez pela consigna de policrata: 

Há duas formas de saber. Uma é conhecer. A outra é sentir. O tecnocrata conhece. O político sente. Um 

conhece os limites do possível. O outro vocaliza as angústias do necessário. E a visão de prioridades é 

diferente. Aquele pode pensar na próxima geração. Este tem de pensar na próxima eleição. Um 

privilegia a análise. Outro, a intuição. Quando as duas coisas se aliam, surge o estadista, espécime raro 

e valioso. Estou procurando transformar-me num policrata, buscando a experiência política, sem perder 

a experiência técnica (1994: 1068).  

 

A partir da citação acima, pode-se depreender que Campos realizara um balanço da 

atuação dos “tecnocratas”. Embora o intelectual em questão tenha sido marcado por seu 

desempenho enquanto gestor do capital, no período da “distensão” política procurou um 

complemento. No Brasil, o termo tecnocracia foi empregado para designar os “funcionários 

técnicos” administrativos que trabalhavam junto aos militares, trata-se de uma adequação de 

um conceito trazido pelo economista John Kenneth Galbraith a fim de dar conta das 

transformações do capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial, em que se configurou a 

extrema profissionalização da gestão administrativa das empresas, a tecno-estrutura 
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(Galbraith, 1985). O processo de racionalidade na gestão era considerado apenas como 

elemento da técnica sem levar em conta as questões políticas e sociais66. 

Paul Baran e Paul Sweezy, estudiosos do capitalismo monopolista dos anos 60, 

desmascararam a suposta sobreposição da tecnoestrutura na fase mencionada do metabolismo 

social do capital: 

É certo, sem dúvida, que, na grande empresa típica, a administração não está sujeita ao controle do 

acionista, e nesse sentido a ‘separação entre propriedade e controle’ é uma realidade. Mas não há 

justificativa para concluir-se disso que a administração em geral está divorciada da propriedade em 

geral. Pelo contrário, os dirigentes estão entre os maiores donos; e, devido às posições estratégicas que 

ocupam, funcionam como os protetores e porta-vozes de toda a propriedade em grande escala. Longe de 

serem uma classe à parte, constituem na realidade o principal escalão da classe dos proprietários (Baran 

& Sweezy, 1978: 43-44). 

 

Portanto, na crítica dos dois autores mencionados ao conceito de tecnocracia presente 

na produção teórica nas áreas da economia e da sociologia estadunidense, enfatiza-se a 

vinculação social dos administradores com os magnatas capitalistas, ademais, a subordinação 

do trabalho em relação ao capital não mudou coisa alguma com a “revolução dos 

administradores”. 

O aspirante ao Senado por Mato Grosso utilizou a noção de “tecnocracia” em 

consonância à produção acadêmica dos Estados Unidos para definir aqueles civis que atuaram 

no “regime de 64”. No entanto, as práticas dos “tecnocratas” estiveram distante da 

imparcialidade. Ao contrário, os funcionários do poder atuaram enquanto “gestores do capital 

atrófico” (Rago Filho, 1998), na medida em que concretizaram a “atualização” da economia 

brasileira tendo por base a constrição salarial, efetivando a modernização excludente.   

Campos trouxe a oração “tecnocrata conhece/.../ os limites do possível” deixando 

evidente a função social de suas proposições a serem expressadas no Senado, ou seja, o 

reconhecimento do limite do sistema econômico montado desde o golpe de Estado. Por outro 

lado, o aspirante a político institucional compreendeu o esgarçamento do poder ditatorial 

                                                 
66 Na utilização do conceito de tecnocracia, em muitos casos, comete-se o equívoco de hierarquizar o tecnocrata, 
o gestor, sobrepondo-o ao capitalista proprietário do meio de produção. Para uma crítica a essa incorreção, cf: 
Belluzzo & Lima, (1978: 99-117). Também Ernest Mandel desmistificou a ideia de que a pretensa “tecno-
estrutura” ocuparia uma posição dominante na sociedade capitalista, haja vista que a despeito da “revolução dos 
administradores tecnocratas”, os executivos investiam em compras de ações em outras empresas com o intuito de 
tornarem-se proprietários capitalistas e se verem segurados de uma flutuação econômica conjuntural do negócio 
que dirigiam, ou do desemprego, cf. Mandel, (1979: 63-70) e (1985: 351-392). 
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naquele contexto, ao passo que, doravante, esforçou-se para ressaltar a importância da esfera 

política. Outrossim, o espaço da política esteve compreendido separadamente da economia. 

Policrata, portanto, seria a construção da representação política no interior da 

sociedade, organismo capaz de respaldar a programação econômica na lógica da iniciativa 

privada, isto é, aceitar aquilo que o sistema capitalista da particularidade brasileira poderia 

prover no ponto de vista do capital. Assim, desempenharia-se a ação de “tecnocrata”, mas 

com o respaldo político da sociedade civil. 

 

 

1.2.2. As bases sociais e eleitorais do “policrata” 

 

Nota-se que o candidato advogou a transposição da racionalidade econômica 

capitalista para a condução dos assuntos políticos, ou seja, privilegiou a experiência técnica de 

gestor do capital na formulação representativa. 

Diante do exposto, emerge a pergunta: Como desfraldar a consiga policrata no 

Centro-Oeste do Brasil? Roberto Campos aproveitara as principais bases de apoio do 

governador pedessista, sobretudo nos lugarejos de maior cultura agroexportadora. Como frisa 

em seu livro de memórias, a sua candidatura foi oficialmente lançada “num almoço na 

próspera cidade do norte de Mato Grosso, Sinop, colonizada por paranaenses, gaúchos e 

catarinenses” (1994: 1066). O município citado representava o maior sucesso da colonização 

promovida, assim sendo, a região figurava entre os principais esteios eleitorais da candidatura 

Júlio de Campos ao governo. 

Na focalização dos problemas do Mato Grosso, Roberto Campos considerou as 

reivindicações no sentido de alavancar a produção, remetendo à agenda de modernização 

outrora implementada no Sudeste do país: 

os problemas principais se centravam no velho binômio energia e transporte. Em energia, o projeto mais 

maduro referia-se à eletrificação rural/.../. O outro problema era o da pavimentação rodoviária, crucial 

num Estado em que a época das colheitas coincidia com a das chuvas, levando a enormes perdas de 

colheita, em estradas intransponíveis (1994: 1065). 

 

Nota-se que o intelectual remete à agenda de Juscelino Kubitschek em Minas Gerais 

quando aquele fora governador e, ulteriormente, quando ocupou a Presidência da República 

nos anos 50. Campos trabalhou na programação econômica do político mineiro no momento 

em que foram modernizadas as estruturas produtivas e alocadas as “vantagens comparativas” 
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regionais. No estado de Minas Gerais foram construídas as hidrelétricas para que fosse 

garantido o fornecimento de energia às indústrias do Sudeste. Eram as águas de Minas 

iluminando o Brasil. Ademais, o modelo desenvolvimentista de JK priorizou o transporte 

rodoviário, ao passo que coube ao Estado se responsabilizar pela construção das rodovias. Os 

recursos financeiros para as obras mencionadas vieram do exterior sob a forma de 

empréstimos. Portanto, a modernização implantada pelo Plano de Metas favoreceu a produção 

industrial de capital nacional e, concomitantemente, o capital internacional, visto que realçou 

as questões energéticas e, além disso, instaurou o modelo de transporte rodoviário para todo o 

país por meio da construção de estradas da rodagem67, com efeito, a produção automobilística 

internacional também obteve a sua demanda acrescida. 

Neste sentido, o crescimento econômico brasileiro dos anos 50 se sustentou no 

aumento da dívida estatal, na potencialização da exploração da força de trabalho e na 

constituição de um mercado automobilístico dada a opção pelo transporte rodoviário para o 

escoamento da produção agrícola. 

Na perspectiva de Campos, o desenvolvimento do Mato Grosso seria uma repetição do 

decurso modernizador processado em Minas Gerais e no Brasil à época de JK, em 

consequência, privilegiar-se-ia a construção de obras com capital externo tomado de 

empréstimo pelo Estado e o modelo de transporte rodoviário para o escoamento da produção 

agropecuária. 

Pode-se perceber que a despeito da identificação com a proposta neoliberal dos 

empresários da ACSP, da campanha de desestatização e da experiência como embaixador na 

Inglaterra no período de ascensão de Margareth Thatcher, a dama de ferro do neoliberalismo, 

Roberto Campos propalou a intervenção do Estado objetivando a garantia das condições 

gerais de produção em prol do capital agroexportador. Torna-se lídimo afirmar que visara a 

edificar um Estado para o bem produzir na lógica do grande capital. Assim, o candidato 

entendeu que a exigência capitalista se direcionava à estruturação das condições produtivas. 

Em outras palavras, a lógica do capital naquela região agrária precisava das verbas estatais 

para a infraestrutura. 

Ao trazer a sua visão sobre o desenvolvimento do Mato Grosso, o intelectual 

ressaltou: “Em Mato Grosso, um vastíssimo estado com grande vocação agrícola e pecuária, 

                                                 
67 Uma breve análise sobre a atuação de Roberto Campos no governo de Juscelino Kubitschek, cf. nossa 
dissertação de mestrado, Melo (2002: 258-265).  
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que crescerá sozinho se o governo se limitar a prover energia e transporte, e deixar de 

atrapalhar” (1994: 1071). 

Eis a proposição do candidato a senador em defesa da iniciativa privada. Na 

especificidade do grande estado do Centro-Oeste, Roberto Campos sustentou a justificativa da 

intervenção na lógica da colonização agropecuária exportadora capitalista, de modo que 

caberia ao Estado intervir no sentido de garantir adequadamente as condições gerais de 

produção. Assim, ao contrário da economia política geiseliana de intervenção estatal no setor 

produtivo direto, o ex-ministro defendeu que a função do setor estatal fosse afiançar os 

empreendimentos particulares. 

Verifica-se, porém, uma diferença entre o projeto de Roberto Campos no período de 

JK e o no presente estudo. Na fase desenvolvimentista dos anos 50 do século XX, Campos 

associava sempre a modernização à industrialização, assim, a esfera estatal realizaria o 

alicerceamento das condições fabris de capitalização. Entretanto, na campanha senatorial em 

Mato Grosso, o pensador priorizou a acumulação no setor agrário. Destarte, a modernização 

passou a ser vista também associada à “vocação natural”, desde que se considerasse a 

produção em larga escala no campo. 

As forças pedessistas não possuíam apenas o intelectual aspirante a policrata como 

candidato ao Senado pelo estado. Nas eleições de 1982, dividia a pretensão senatorial por 

Mato Grosso com as figuras políticas Vicente Emílio Vuolo e Gabriel Novis Neves. A 

legislação eleitoral previa a candidatura de sublegenda, como explicou Campos: “Nas eleições 

do PDS mato-grossense para o Senado, havia três candidatos na sublegenda: eu próprio, um 

conceituado médico de Cuiabá, Gabriel Novis, e um ex-senador, Vicente Vuolo. Os votos se 

somariam no cômputo final em favor do mais votado” (1994: 1067). 

O que representavam os adversários de Roberto Campos no interior do partido? Os 

dois políticos citados estavam organicamente ligados aos acontecimentos políticos de Mato 

Grosso, representavam forças articuladas no estado. Vicente Vuolo já havia exercido o 

mandato de Senador, buscava, portanto, a reeleição, após ter sido preterido como candidato a 

governador pelo grupo de Frederico Soares de Campos, que escolhera Júlio de Campos. 

Vuolo estivera sempre ligado aos assuntos do transporte ferroviário. Assim, seus esforços 

estavam direcionados em realizar a modernização agrícola do estado por meio das 

construções de ferrovias. Seu programa, de certo modo, estava alinhado com a plataforma de 

Ernesto Geisel, visto que as empresas ferroviárias no Brasil daquela época formavam parte do 

capital estatal. Em consequência, o político pregava a modernização do Mato Grosso por meio 
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da exploração agrícola que deveria ser transportada prioritariamente por vias férreas e, estas, 

administradas pelo Estado. Os setores que desfraldavam o nome Vicente Vuolo ao Senado 

majoritariamente correspondiam à parte da elite agrária residente no Mato Grosso desde antes 

da divisão, uma fração dos funcionários públicos e aqueles que comungavam a continuidade 

do programa do presidente Geisel. 

Em outro diapasão, o médico Gabriel Novis se apoiava em seu trabalho enquanto 

fundador e primeiro Reitor da Universidade Federal do Mato Grosso. O professor contava 

com o apoio dos que atuavam nas áreas que recebiam influências do ensino superior. Sua base 

era expressiva na capital, Cuiabá. No entanto, não entusiasmara nas regiões novas da fronteira 

agrícola. 

Pode-se perceber que a polarização no interior do PDS se deu entre Campos e Vuolo, 

logo transformado no embate sobre a intervenção em defesa da colonização privada por meio 

do transporte rodoviário versus o transporte ferroviário com crescimento do capital estatal. 

Quanto à concorrência entre Campos e Gabriel Neves, pode-se observar a tática do ex-

ministro em esvaziar semanticamente o legado do adversário. O reitor construía a sua imagem 

política alardeando a epopeia para instaurar a Universidade, transformada em bem simbólico 

defendido por todos, além de sua carreira profissional como médico. Por um lado, Campos 

instaurou como imagem de campanha “Roberto Campos: o voto inteligente”, aludindo a sua 

bagagem intelectual. Por outro, esforçou-se em amealhar recursos internacionais para a 

construção de um posto de saúde na capital do estado, principal esteio de votos do médico 

candidato, objetivando fazer “compreender” que o problema da saúde seria encaminhado por 

meio de impetrar recursos econômicos conseguidos a partir da influência externa. 

Nota-se que, para o grupo político do governador Frederico Soares de Campos e o seu 

candidato Júlio de Campos, as disputas na sublegenda eram tidas como pontos de apoio da 

candidatura ao executivo estadual. Entretanto, deve-se levar em conta que Vicente Vuolo e 

Gabriel Neves eram lideranças políticas relevantes, de modo que a vitória de qualquer um dos 

dois representaria a confirmação de base eleitoral e atiçaria a busca pela sucessão ao governo 

numa futura disputa. Por essa razão, nota-se o apoio tácito da caravana do governador à 

candidatura Roberto Campos, o “desenraizado” na disputa. 

Do lado do PMDB, o candidato ao governo foi o escritor e ex-padre Raimundo 

Pombo, que trazia consigo os seguimentos da oposição legal à ditadura num Estado agrário de 

fronteira aberta. O ex-pároco compunha a articulação de parte do clero católico democrático, 
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que possuía certa expressão em alguns bairros na periferia de Cuiabá, além de grupos das 

esquerdas. 

O concorrente ao Senado pelo PMDB foi o ex-arenista José Garcia Neto, representante 

de agrupamentos políticos organizados, sobretudo, na capital do Mato Grosso. Garcia Neto 

fora alijado das fileiras da Arena a partir das sequentes derrotas sofridas do núcleo do 

governador, outrossim, o político seguiu o caminho de lideranças do extinto PP, isto é, trilhou 

rumos no principal partido da oposição. 

Ao discorrer sobre o antagonista direto, Roberto Campos externou: 

Existe em Cuiabá um patriotismo regional acendrado. Há requinte de “cuiabania”. Não basta nascer lá. É 

preciso morar lá. Eu tinha a primeira qualidade, mas faltava-me a segunda. Precisamente o contrário de 

meu contendor, Garcia Neto, candidato do PMDB ao Senado. Era nascido em Sergipe, mas adquiriu a 

“cuiabania”, radicado havia longo tempo em Cuiabá, onde, eleito pela UDN, fora prefeito entre 1955 e 

1959, vice-governador do estado entre 1961 e 1966, deputado federal em duas legislaturas e governador 

eleito, em eleição indireta, entre 1975 e 1978 (1994: 1068). 

 

Nota-se que Roberto Campos transformou o seu adversário em representante da 

cultura política tradicional, a “cuiabania”. Desse modo, o aspirante a policrata compreendeu o 

confronto entre os pioneiros do norte de Mato Grosso e os tradicionais da capital. Sendo que 

estes últimos, por seu não envolvimento na modernização agrária capitalista, formavam a 

bases do PMDB. 

Ao rememorizar a campanha, Campos escreveu que: “Mas os rivais se estraçalhavam 

dentro do mesmo partido e às vezes se esqueciam do candidato oposicionista. Em algumas 

cidades, como Rondonópolis e Arenópolis, as brigas das sublegendas eram batalhas campais, 

regadas, nesta última, a cachaça e revólver” (1994: 1067). Destarte, a cena pode ser 

interpretada como a continuidade dos conflitos entre os apoiadores de Vuolo em relação aos 

correligionários do governador. 

Devido ao entrelaçamento na campanha eleitoral das figuras do governador José 

Soares de Campos, do candidato à sucessão Júlio de Campos e do aspirante senatorial 

Roberto Campos, o trio foi batizado pelos eleitores da oposição como a “máfia dos Campos”, 

contudo, a despeito do mesmo sobrenome, eles não pertenciam à mesma procedência familiar. 

Acerca da condução da campanha, o candidato ao Senado relembrou:  

Entre 1980 e 1982, aproveitava feriados longos para viagens políticas transcontinentais, vindo de 

Londres a Cuiabá. Era um choque ao mesmo tempo térmico e cultural. Do frio e névoa de Londres à 

canícula luminosa de Mato Grosso. A passagem da sofisticação de palestras universitárias em Oxford e 
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Sussex para a miúda conversa política e a demagogia dos palanques exigia enorme esforço de adaptação 

(1994: 1065). 

 

Constata-se que a candidatura de Roberto Campos estava na linha paradigmática 

liberal-democracia de representatividade para salvaguardar a propriedade. Nesse passo, o 

intelectual supervalorizou os seus trabalhos junto à comunidade universitária de Londres nas 

discussões sobre o Brasil, expressando, assim, a sua visão de democracia, que não é outra 

coisa senão uma forma de poder em que a autocracia burguesa esteja legitimada 

juridicamente. 

 Na apreciação de conquistas de votos, o candidato anunciou o seu desprezo pela 

campanha “democrática” por dois motivos: o primeiro refere-se ao clima intranquilo de 

discussão em decorrência das disputas que impediriam o debate racional, isto é, inviabilizaria 

a conformação de um programa e, segundo, o imperativo em obter votos “a qualquer custo”. 

Para o político, as eleições democráticas não incentivavam a racionalidade capitalista, visto 

que favorecem a linguagem do “PAMG – prometer, acusar, mentir e gritar” (1994: 1066). De 

acordo com o seu pensamento, a ausência de racionalidade das “campanhas por votos” 

poderia levar à crise política e, em decorrência disso, a prejuízos à economia, uma vez que 

entendia o processo eleitoral como favorecedor da demagogia. 

Percebe-se que Campos reproduz a premissa da corrente liberal clássica, de 

“individualismo possessivo”, sobretudo ao utilitarismo de Jeremy Bentham, “de que o ser 

humano, em suas relações políticas, era e deveria ser tratado como calculista de seus próprios 

interesses, e de que sua natureza como ser político a isso se reduzia” (Macpherson: 1979: 14). 

O político mato-grossense, em consonância ao liberalismo, expressou a essência humana 

naturalizada e imutável, que sempre se revelaria egoísta, concorrencial e mesquinha na 

disputa por seu interesse. 

Destarte, na medida em que o sistema político incorpora os não-proprietários, isto é, 

os não compromissados com a propriedade privada, ampliam-se as possibilidades de 

corrupção do sistema, pois a liberdade política se sobreporia ao exercício da posse. Para o 

liberalismo, a sociedade política torna-se um artifício calculado para a proteção da 

propriedade e para a manutenção de um ordeiro relacionamento de trocas. A incorporação dos 

despossuídos levaria a quebra desse compromisso societário. 

Quanto ao segundo aspecto, o intelectual enfatiza a necessidade de recursos 

despendidos a fim de “assegurar solidariedade política”. Na sua posição, a campanha eleitoral 
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revelara o processo que nem parte da população nem parte da “elite política” se mostrava 

“preparada” para o “exercício cívico democrático”. De acordo com o seu pensamento, o 

processo eleitoral com a massa não-proprietária é inseparável do clientelismo68. Nessa 

perspectiva, Campos apresentou “exemplos” com o intuito de atestar a sua tese: 

é que as campanhas eleitorais em Mato Grosso não são apenas manifestações cívicas. São episódios de 

distribuição de renda. Num grande número de eleitores adivinhava-se o pensamento: “Só vou rever 

esse sacana daqui a quatro anos; é o momento de tungá-lo”. O candidato tem que se preparar para ter à 

sua porta, desde às seis da manhã, uma fila de pedintes: auxílio para os dois extremos da vida – partos 

ou enterros (1994: 1066). 

 

Nota-se que, na visão de Campos, implantar a eleição incorporando todas as camadas 

populares resultaria na disfunção. O autor não levou em conta a questão do pauperismo e da 

miséria na exposição sobre os “pedintes”, assim, intuiu que o clientelismo existiria mesmo se 

todas as demandas públicas fossem atendidas. 

O político descreveu, ainda, o seguinte episódio: “trinta índios xavantes, aculturados e 

por isso eleitores, que influenciaram outros aculturados da tribo a votar favoravelmente, numa 

apertada eleição em Poxoréo, uma cidadezinha de garimpo. Abolotei-os num hotel de Cuiabá 

para um fim de semana, mas depois não queriam mais sair” (1994: 1066). Desse modo, quer 

fazer acreditar que a “esperteza” natural dos indivíduos poderia comprometer o processo de 

escolha, corrompendo-o, desprivilegiando a racionalidade da administração para o 

crescimento da produção69. 

Na incursão expositiva de sua práxis liberal, Campos defendeu que a propriedade e o 

egoísmo está intrinsecamente ao ser humano, assim sendo, os despossuídos poderiam servir 

de base para a corrupção do sistema, pois priorizariam as relações políticas em detrimento do 

mercado para saciar o desejo de vantagem material imediata, a despeito da consequência 

social. Em outro diapasão social, os indivíduos proprietários desempenhariam o papel de 

solidificação do sistema, uma vez que compromissados com a propriedade estabelecida 

                                                 
68 Campos desabafou “Democracy is a great thing. But to get votes is shit. (A democracia é uma grande coisa. 
Mas arranjar votos é uma merda)” (1994: 1069). 
69 Quanto à “elite política”, Campos problematizou-a a partir de uma experiência, pois: “um vereador 
condicionou seu apoio a que resolvesse um problema premente: arranjara uma namorada batuta e queria levá-la a 
um motel, pelo menos por três noites. Vim a saber depois, por um assessor de campanha, que o pedido não tinha 
nada de extraordinário. Na realidade, era tão frequente o impositivo que ele já tinha conseguido um desconto 
num estabelecimento de conforto médio” (1994: 1066). Assim, o autor quer fazer concluir que por meio das 
eleições não se garante o salto qualitativo no quadro dirigente demandados por uma política de crescimento 
econômico. 
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expressaram a visão unilateral. Desse modo, o político professou a concepção de homem vis-

à-vis à posse de bens e ao individualismo. 

Ao frisar o “teatro eleitoral”, em suas memórias Roberto Campos justificou a 

necessidade de táticas ardilosas na campanha eleitoral. Nesse contexto, lembrou a eleição para 

a prefeitura de São Paulo, em 1985, polarizada entre Jânio Quadros versus Fernando Henrique 

Cardoso, na qual o primeiro foi o vencedor. A despeito da “preparação intelectual” de 

Cardoso, Campos informou a receita seguida pelo vitorioso após uma entrevista com 

Quadros: 

Faça coisas inesperadas. Por exemplo: canelada na imprensa, dureza com os funcionários públicos e 

pitos nos bispos que se metem na política em vez de cuidar das almas. Na televisão, fale com voz 

escandida, como se fosse o dono da verdade (1994: 1065). 

 

Pode-se depreender que o candidato por Mato Grosso catalogou a capacidade de 

conquistar votos à competência de manobrar a “opinião pública”. A imagem eleitoral 

constituída pela encenação ao popular, não pela representação das “demandas cidadãs”, como 

preza os democratas preocupados com a “justiça social”. 

Na conformação de sua base eleitoral, Campos mencionou que “sobretudo nas 

localidades do interior, a aceitação era fácil: eu era, afinal, uma novidade na política” (1994: 

1067). Portanto, os articuladores da candidatura trabalharam a representatividade política das 

regiões novas do Estado, que floresceram no final dos anos 70 com a expansão capitalista no 

campo. Os melhores resultados foram colhidos, conforme o previsto no planejamento da 

campanha, nas regiões pioneiras, em especial no norte do estado. Tal fato foi explicado por 

Campos: 

As colonizações mais bem sucedidas eram as dos colonizadores privados – Enio Pepino, em Sinop, e 

sobretudo, Ariosto da Riva, em Alta Floresta, na franja da Amazônia. Ambos tinham experiência como 

colonizadores no Paraná. No primeiro caso, a experiência era sobretudo cooperativista. No segundo, 

sobretudo capitalista (1994: 1071). 

 

A colonização de Sinop foi promovida pelo empresário Enio Pepino, da Sociedade 

Imobiliária do Norte do Paraná Ltda., daí o nome Sinop. Esse empresário incentivou a 

ocupação por meio das cooperativas capitalistas, com venda das terras e organização da 

comercialização dos produtos. Alta Floresta foi desbravada por Ariosto da Riva, latifundiário 



 

 

65

 

conhecido na região de São Félix do Araguaia devido às expropriações de terras indígenas70. 

Nos anos 70, esse grande proprietário rural se modernizou com a criação da Ideco 

(Integração, Desenvolvimento e Colonização), operando-se a transição de latifundiário 

tradicional a empresário do setor de terras. Ambas as empresas realizaram a colonização 

inicial por meio de minifúndios, em que pequenos produtores compravam os lotes e abriam as 

“picadas” na floresta com a força de trabalho de sua família. Tal processo teve início na 

primeira metade dos anos 70. Com o governo de Frederico Soares de Campos ocorreu a 

promoção desses vilarejos fundados pelas empresas colonizadoras em municípios, ampliando 

substancialmente a arrecadação estadual. Entretanto, em 1982, percebe-se que a tônica 

econômica do “nortão” do Mato Grosso encontrava-se distante do minifúndio inicial. Ao 

contrário, tinha-se a exploração em larga escala, o que pode ser observada pelo fato de que 

mais de 30% da população municipal encontrava-se na zona urbana das cidades mencionadas, 

evidenciando a falência dos minifúndios e, em consequência, a modernização excludente 

acentuada da agricultura. 

Assim, para o intelectual, a sua candidatura contou com maior apoio nas regiões em 

que se processou o desenvolvimento capitalista na colonização, pois conscientes da 

necessidade da modernizar a economia e promover a vocação agroexportadora. Observa-se a 

conformação da aliança entre os “modernos” setores do campo, pautados na agroexportação, 

o Estado, na viabilização da infraestrutura, e o capital financeiro, na articulação da garantia da 

produção por meio de empréstimos. 

Campos considerou a composição dos pioneiros modernos no processo de crescimento 

da produção agrícola, nesse sentido enfatizou que:  

O primeiro foi o grande surto de colonização sulista no leste e sobretudo no norte do estado. Ante a 

fragmentação de terras familiares, em virtude da divisão entre herdeiros, glebas valiosas no Rio Grande 

do Sul, e em menor escala, no Paraná e Santa Catarina, foram vendidas, e as famílias de agricultores 

adquiriram terras muito mais baratas, de extensão maior, no velho Mato Grosso, demonstrando grande 

capacidade de pioneirismo desbravador. Foi uma espécie de reforma agrária espontânea, conduzida 

pela iniciativa privada. O segundo foi a domesticação do cerrado, pelo desenvolvimento da cultura da 

soja. O terceiro foi o desenvolvimento de vários eixos rodoviários – a BR-364, atravessando o noroeste 

do Estado até Rondônia; a BR – 163, na direção de Santarém, no Pará, que ligou Cuiabá ao norte do 

Estado, área onde se concentrou a colonização sulista, com os dois importantes núcleos urbanos de 

SINOP e Alta Floresta; e a BR-070, que ligaria Cuiabá à rede de Goiás e concentraria com a BR-156, 

                                                 
70 Ariosto da Riva foi acusado de invadir terra dos Xavantes (650 mil hectare), de explorar a força de trabalho da 
aldeia e, depois, teria deslocado os indígenas para outras regiões com o auxílio da Força Aérea Brasileira. Cf. 
artigo de Rodrigo Vargas no Diário de Cuiabá, (07/02/2007). 
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rumo ao nordeste do Estado, ao longo do vale do Araguaia. Cuiabá passou a ser assim um grande 

entroncamento rodoviário e de redistribuição de produtos agropecuários (1994: 1072). 

 

A tradicional propaganda das colonizações da ditadura militar nas regiões do Centro-

Oeste e do Norte do país nos anos 70 ressaltava o minifúndio como o maior protagonista. O 

trabalhador rural finalmente se transformava em sitiante. Na análise esboçada acima, Campos 

desmente a publicidade, na medida em que evidencia a composição dos colonizadores vindos 

do Sul, portadores de capital para investimento e com experiência proprietária. Assim, ocorria 

o câmbio de terras antigas sobrevalorizadas no Sul por extensas propriedades no Norte de 

Mato Grosso. Eis a compreensão de “reforma agrária” na visão do intelectual, ou seja, a 

colonização capitalista e modernização da propriedade rural. Desse modo, o ex-ministro 

expressou a descrença no minifúndio e, ao contrário do incentivo à pequena propriedade, 

defendeu a prioridade do grande capital na agricultura. Nesse passo, para Roberto Campos, o 

pioneiro capaz de modernizar a produção agrícola brasileira é aquele que traz recursos 

financeiros em prol da colonização. 

Em consequência, os novos proprietários rurais desencadearam a agroexportação nas 

terras do cerrado e da franja amazônica por meio do desenvolvimento do aparato técnico e 

científico agrícola. Por último, Roberto Campos também enfatizou o sucesso da opção pelo 

transporte rodoviário. De modo que, a acumulação primária da agricultura do Mato Grosso se 

fez no atendimento aos garimpos da região Norte, sobretudo aos do Sul do Pará, 

ulteriormente, os recursos gerados por aquela economia serviram de base para outras culturas 

e as estradas de rodagens consolidaram o processo de modernização. 

Em relação aos problemas de Mato Grosso, Roberto Campos pontuou: 

as duas saúvas que podem ameaçar o surto natural de desenvolvimento do Estado são os posseiros e os 

garimpeiros. Aqueles desestabilizam a produção agrícola ao promoveram, com a cooperação de padres 

católicos da teologia da libertação, conflito agrário. /.../ Os garimpeiros, habitualmente nômades, 

poluem os rios com mercúrio e desencorajam, pela ameaça de invasões, a mineração industrial 

organizada (1994: 1072). 

 
Nessa perspectiva, Roberto Campos tentou fazer crer que o processo de 

desenvolvimento capitalista na agropecuária do Mato Grosso “naturalmente” se 

desencadearia. Contudo, poderia ser prejudicado por elementos despossuídos de racionalidade 

proprietária, como os posseiros sem-terras apoiados pelos clérigos devotos da “opção pelos 

pobres” e os garimpeiros que desenvolvem a exploração de forma artesanal.  
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É possível observar que o seu discurso comunga os valores das companhias de 

colonização, tradicionais rivais do garimpo artesanal no que tange ao encaminhamento da 

exploração da terra, embora não quanto ao comércio de abastecimento. A exploração 

mineradora impõe uma hiperinflação nos preços das terras e a “fuga da mão-de-obra” para os 

garimpos em busca do “enriquecimento rápido”, prejudicando a produção agrária. Entretanto, 

não seria possível o crescimento econômico na fase inicial da colonização do Norte do Mato 

Grosso sem os recursos advindos dos fornecimentos aos garimpos, mas, desde que estes se 

encontrassem a centenas de quilômetros de distância. 

De outra parte, a grande exploração mineradora impõe consigo a disciplina fabril da 

exploração e o impedimento da produção artesanal. As grandes extensões de terras são 

administradas pelas companhias e o processo de trabalho é “racionalizado” com vistas ao 

incremento produtivo. Nesse cenário, o efeito multiplicador de renda passa a ser maior se 

comparado à pequena exploração, no entanto, ao contrário do propalado pelo ex-ministro, o 

impacto sobre o meio ambiente é incomensuravelmente maior. 

Roberto Campos, portanto, explicitou a sua opção pelo grande capital, ao passo que no 

seu pensamento a exploração agrícola somente faz sentido econômico se em larga escala e, 

além disso, entendia que a mineração em grandeza industrial deveria ser privilegiada. 

As eleições de 1982 para o poder executivo do Mato Grosso foram uma das mais 

disputadas da história daquele estado. A polarização se deu entre Júlio de Campos e 

Raimundo Pombo. Naquele contexto, a imprensa favorável ao candidato pedessista destacava 

a sua juventude, menos de 36 anos de idade71. Contudo, como pontuou Wilson Santos, 

político de Cuiabá, a campanha do PDS se caracterizou pela demonstração de poder 

econômico, a ponto do candidato do PMDB divulgar “se eles querem dar dinheiro, se eles têm 

dinheiro de sobra e estão oferecendo, primeiro não deve ser deles, segundo deve ser do povo. 

Pegue o dinheiro e vote contra”. Há que ressaltar que houve inúmeras denúncias de compra de 

votos por parte dos governistas. 

 

1.2.3. A plataforma de ação “policrata” 

Com Júlio de Campos e Roberto Campos, a plataforma do PDS foi eleita. Na 

conferência de apresentação do senador mato-grossense em Brasília, pode-se observar o 

caráter de classe daquela representação. Em seu discurso de posse, o senador comentou as 

“lições da crise” e propôs quatro mudanças de atitudes, sendo elas:  
                                                 
71 A esse respeito, cf. Veja novembro de 1982. 
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darmos ao combate à inflação uma prioridade existencial. /.../ a segunda mudança atitudinal tem a ver 

com a necessidade de estabilidade nas regras do jogo, em dois planos. /.../ A política econômica não 

pode sofrer de alternâncias de expansionismo e contracionismo. /.../ Deve ser contida, primeiro, e 

depois reversada a sanha estatizante, que dificulta a luta antiinflacionária e reduz a eficiência global do 

sistema. 

A terceira mudança atitudinal é descartar os falsos dilemas, como “exportação versus mercado interno”. 

/.../ A exportação acentua as linhas de maior eficiência, permite economia de escala e ocupa fatores 

ociosos, o que reforça o mercado interno. /.../ A quarta mudança atitudinal é abandonar explicações 

escapistas para a crise, em termos de fatores externos. /.../ Não há disputa sobre o diagnóstico da causa 

imediata da escala inflacionária – o déficit público. /.../ Qualquer contenção do processo inflacionário 

deve passar pela contenção do déficit do setor público. E isso exige: redução ou eliminação dos 

subsídios e o disciplinamento das empresas estatais (In: DCN, 16/06/1983). 

 

Eis as propostas de Roberto Campos para o enfrentamento da crise brasileira. 

Preliminarmente, o senador reiterou a sua posição monetarista de combate à inflação como 

elemento prioritário, o que significava a recusa de medidas estruturalistas visando ao 

crescimento da economia, como defendia o líder industrial paulista Severo Gomes, também 

senador. 

Ainda quanto ao discurso de posse, o senador mato-grossense tacitamente tergiversou 

com os condutores da política econômica do governo de João Batista Figueiredo, que em 

1982 ensaiou a reanimação da economia no sentido de expandi-la. No entanto, no ano 

seguinte, procedeu as medidas recessivas conforme o acordo com o Fundo Monetário 

Internacional. Destarte, Campos contemplara parte dos capitalistas convencidos da 

necessidade de coerência na política econômica. 

Como opção à economia, Campos priorizava o incremento da exportação, visto que, o 

crescimento da produção invariavelmente alimentaria o mercado interno. Desse modo, 

apregoava que por meio das exportações ter-se-iam maiores lucros. Outrossim, a confrontação 

neste assunto se deu com os movimentos sociais que defendiam a priorização do atendimento 

ao mercado interno e a alimentação da população, expressos nas lutas contra a carestia. 

Por fim, no quarto ponto, o senador desfraldou o combate ao déficit público. Verifica-

se que seu discurso foi dirigido a classe capitalista. A linha da comunicação, de certo modo, é 

tributária à da campanha pela desestatização nos anos 70 de revisão do capital estatal na 

produção. Neste passo, a especificidade da homilia privatista de Roberto Campos residira no 

chamado déficit público, visto que propõe a revisão do gasto estatal geral. Tal preleção se 

fortaleceu socialmente na medida em que, dada a crise, torna-se impossível sustentar uma 
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visão otimista na perspectiva de continuação do padrão defendido por Geisel. Portanto, 

ressalta o déficit público como um dos problemas a ser atacados, retira da agenda de 

discussão o lucro do capital bancário nos empréstimos ao capital industrial. 

Pode-se notar que, concomitantemente à fala de Campos, o setor do empresariado 

financeiro também atribuía ao Estado a elevação do custo do dinheiro. Segundo o presidente 

da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Roberto Konder Bornhausen, “no déficit 

público está a origem de todos os nossos grandes problemas atuais: inflação /.../, 

endividamento externo e o desequilíbrio do balanço de pagamento” (in: Folha de S. Paulo: 

08/05/1983: 3). O representante banqueiro divulgara que o endividamento estatal tiraria 

recursos da iniciativa privada empresarial, desse modo, pretendeu esquivar-se da crítica do 

setor capitalista produtivo e apontar o Estado como o dilapidador à custa da sociedade72. 

É lídimo afirmar que a intervenção de Roberto Campos enfatizando o déficit público 

se propôs a dar unidade à classe patronal por meio de um consenso anti-capital estatal. Desse 

modo, tornou-se a voz da coesão da classe capitalista financeira, trasladando suas propostas 

desde a sociedade civil à sociedade política, no caso ao Senado Federal. 

Acerca da repercussão do discurso do Senador Campos, vale registrar a observação 

veiculada na revista Veja: 

O Senado pressentiu que, um mestre estaria na tribuna – e soube forjar uma moldura adequada ao 

discurso de estréia do professor Roberto Campos. Habitualmente desertas, as galerias estavam cheias. 

Dos 40 senadores presentes ao Congresso, 35 interpelaram as confabulações de rotina tão logo ouviram 

pelos alto-falantes que o representante de Mato Grosso, eleito pelo PDS, começaria a falar. Alguns se 

atrasaram e não encontraram cadeiras vazias no plenário – dezenas de deputados haviam chegado 

primeiro. Duas horas depois, quando Campos desceu da tribuna, a platéia constatou que valera a pena: 

naquela tarde, o Senado presenciara ser esculpido à sua frente um monumento à lógica e à inteligência 

(Veja, 15/08/1983: 36). 

 

Nota-se que o relato publicado na Veja é muito mais que uma informação. O 

semanário, além demonstrar o impacto da fala do senador numa instância da sociedade 

política quando descreve a agitação nos corredores, apresentou a defesa de uma posição 

corroboradora à externada na tribuna por Campos, posição, aliás, tida como “um monumento 

à lógica e a inteligência”. A revista da Editora Abril celebrou o discurso inicial de Campos 

por meio de quatro páginas, algo inédito na cobertura política sobre a apresentação de um 

                                                 
72 O pesquisador Ary César Minella realizou uma excelente análise sobre a posição dos banqueiros no contexto 
mencionado, cf. (2002). 
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senador. O fato torna-se ainda mais interessante se lembrarmos que se tratava do discurso 

inicial do representante de Mato Grosso, um estado sem grande impacto na federação73. 

Na posição de Veja, “as mais articuladas e contundentes alternativas para a situação 

atual vêm não da esquerda ou dos demais adversários explícitos do governo, mas sim de um 

dos cérebros do regime nascido em 64” (15/08/1983: 37). Logo, esse meio de comunicação, 

mais do que divulgar um acontecimento, confessou a concordância com o projeto de Roberto 

Campos; a despeito da revista se colocar como uma vítima do “autoritarismo” e defensora da 

“democracia”, Veja descredenciou o projeto econômico da oposição legal. Portanto, a 

publicação semanal sustentou, como se pode notar, que a alternativa estava mesmo no interior 

do bloco da ditadura. 

Contudo, a publicação semanal não foi a única agência privada de hegemonia a 

celebrar as proposições de Campos. No dia seguinte a apresentação, os jornais Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo, O Globo e Jornal do Brasil trouxeram o senador para as 

primeiras páginas e publicaram fragmentos de seu discurso, o que assegurou uma circulação 

raramente alcançada por uma oração naquele espaço, visto que o quarteto impresso diário 

representava 850.000 exemplares. A revista Veja, por sua vez, formou parte da unidade 

discursiva almejada por Roberto Campos, porque em sua seção Carta ao Leitor, no mesmo 

número em discussão, também defendera a prioridade da “redução do déficit do Estado e o 

saneamento da economia” (Veja, 15/08/1983: 35). 

Para o jornalista Elio Gaspari (1983), o discurso de Campos representava a principal 

voz da “direita esclarecida”, que tratava de formular o programa de uma “oposição 

conservadora”. Nesse sentido, concebia os propósitos do empresariado liberal insatisfeito com 

os descaminhos da “revolução 64”. 

Entretanto, assegurar que Campos tinha por base a facção capitalista liberal nos parece 

óbvio, ao passo que o trabalho a ser realizado por esta análise pauta-se na resposta a seguinte 

questão: Qual setor da sociedade civil sustentou o instrução do senador mato-grossense? 
                                                 
73 A despeito de dois mato-grossenses terem exercido a Presidência da República, Eurico Gaspar Dutra e Jânio 
Quadros, é importante notar que não se constituíram como representantes de grupos políticos do estado. O 
primeiro fez carreira no exército e construiu suas credencias políticas na famigerada repressão no Estado Novo, 
quando Ministro da Guerra. Defendeu que o Brasil deveria apoiar as nações do Eixo na Segunda Guerra 
Mundial. O segundo constituiu-se como representante do estado de São Paulo. Também, pode-se lembrar do 
líder de vários governos no legislativo, o político Filinto Müller, trata-se do corrupto da Coluna Prestes, chefe da 
polícia carioca no Estado Novo, carrasco de Olga Prestes, Elisa Sadorovsky e Ernest Ewert. Também compôs o 
grupo no interior do Estado Novo que propugnava o Brasil ao lado das nações do Eixo contra os aliados na 
Segunda Guerra. Teve atuação senatorial dos anos 50 aos 70, sempre no bloco conservador, mas nunca 
conseguiu ser governador de seu próprio estado, sendo derrotado nas duas vezes que concorreu. Nesse sentido, é 
pertinente ressaltar que setores orgânicos ao grande estado rural nunca tiveram expressão nacional no cenário 
político do Brasil. 
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Diante de todo o exposto, pode-se afirmar que a propositura de Roberto Campos foi 

sustentada, preliminarmente, pelo setor do capital bancário, com hegemonia na esfera 

financeira. 

 

Façamos uma rápida digressão dos pontos principais tratados neste item. Em primeiro 

lugar, esta investigação afirma que a candidatura de Campos ao Senado Federal foi 

promovida inicialmente por setores que havia se engajado na campanha “contra a estatização” 

durante o governo ditatorial de Ernesto Geisel, encabeçada pela ACSP, na fase em que foi 

dirigida por Paulo Salim Maluf. Esse líder empresarial, por um lado, articulou o bloco de 

oposição àquele presidente nas fileiras da sociedade civil que apoiara o golpe de Estado e no 

PDS, mas que estavam descontentes com os rumos do país, por outro, a questão da 

democracia não se punha como ponto prioritário para tal composição. Campos se auto-

designou de “policrata” para essa nova fase de atuação, visto que o termo “tecnocata” estava 

ligado às funções de subordinação ao poder executivo. “Policrata” significaria o 

posicionamento em consonância ao capital privado, desvinculado da fração militar defensora 

do Estado na economia, mas ao lado diretamente do grupo dos empresários adversários de 

Geisel.  

Em segundo, a candidatura de Roberto Campos ao Senado por Mato Grosso expressou 

a aliança entre o bloco pedessista crítico a Geisel, o governo interessado na estratégia de 

desenvolvimento por meio de empréstimos cedidos pelo capital internacional, os 

colonizadores latifundiários envolvidos na constituição de um modelo agro-exportador para o 

“nortão” do estado, as agências internacionais financiadoras a juros e a parte da grande 

imprensa que se colocava na defesa do programa neoliberal. Quanto ao envolvimento direto 

na labuta da campanha, observa-se que o intelectual recebeu o apoio tácito do grupo político 

do governador Frederico Soares de Campos e do sucessor Júlio de Campos. 

Em terceiro lugar, o programa defendido por Roberto Campos se pautou pela 

semelhança na estratégia de modernização instaurada no Sudeste do Brasil nos anos da década 

de 50 do século XX, isto é, intervenção do Estado a fim de que sejam garantidas as condições 

gerais de produção capitalista em larga escala, absorção da poupança externa por meio de 

empréstimos a juros e a opção pelo transporte rodoviário. Assim, Campos propôs uma 

intervenção estatal para o bem produzir na lógica capitalista do grande capital. 

Em quarto, na medida em que Campos nomeou como os principais adversários do 

crescimento capitalista do Mato Grosso os movimentos dos despossuídos de terras e as 
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atividades dos garimpeiros artesanais, é possível inferir que o intelectual abraçou o universo 

ideológico das empresas privadas de colonização e comercialização de terras e das 

mineradoras industriais. 

Por fim, ao nomear o combate prioritário contra o déficit público, o senador Campos 

expressou os anseios de parte da classe capitalista financeira, visto que tal formulação retirou 

do debate o lucro apropriado pelo setor bancário com os aumentos substanciais das taxas de 

juros e, ao invés disso, remonta a responsabilidade ao Estado pela crise econômica. 

 

 

1.3. Roberto Campos trajetória intelectual e debate econômico nas décadas de 40 e 50 

 

Neste item, pretende-se analisar as posições de Roberto Campos desde o seu ingresso 

na carreira de funcionário público até às polêmicas sobre o desenvolvimento econômico e a 

intervenção do Estado na economia dos anos 50 do século XX. Examina-se o significado do 

trabalho de Campos no Itamaraty, os condicionantes que o lançaram no debate econômico e 

os seus trabalhos na Comissão Mista Brasil – Estados Unidos e BNDE – Cepal. Tais 

composições advogavam a intervenção estatal a fim de se perfilar o “desenvolvimento” 

industrial do país. 

 

1.3.1. Roberto Campos na juventude 

 

Roberto Campos nasceu em 1917, filho de diretor de Grupo Escolar no estado de 

Mato Grosso. Com a morte de seu pai, quando tinha apenas cinco anos, passou a viver com 

sua mãe e a irmã, também criança, na fazenda de um tio no Pantanal. Ainda na infância, 

acompanha sua mãe, transferindo-se para São Paulo e, depois, sua família fixou residência em 

Guaxupé, cidade do Sul de Minas Gerais. O município tratava-se de um importante 

entroncamento ferroviário da Mogiana e centro de comercialização de café na década de 

1920, até o crash da Bolsa de Nova York em 1929, quando a região colapsou 

economicamente. Ali sua mãe empreendeu uma pequena escola de corte e costura visando à 

clientela local. Sobre essa fase, Campos narrou: 

Guaxupé marcou um grande ponto de inflexão em minha vida. Ia a Igreja e seduzia-me a aura mística e 

a opulência da liturgia. Resolvi entrar no seminário e seguir a carreira do sacerdócio. Havia uma 

consideração prática importante. O seminário era uma excelente escola e, além do mais, gratuita. Minha 
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consideração, entretanto, era mais mística que pragmática. Acreditava-me tocado pela vocação (1994: 

136). 

 

Pode-se perceber a atração da criança pelo aspecto de celebração religiosa no contexto 

de uma cidade interiorana rural e, além disso, da instabilidade de sua família, com as 

frequentes mudanças. Aflorou-se, desse modo, a religião com os seus espetáculos, visto que a 

“miséria religiosa é, de um lado, a expressão da miséria real e, de outro, o protesto contra ela. 

A religião é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de 

uma situação carente de espírito” (Marx, 1977b: 2). Torna-se importante notar o fascínio 

expresso no jovem pelo aspecto religioso e por aquilo que Gramsci chamou de “monopólio da 

direção cultural” (2000a: 26) exercido pela Igreja em contexto rural, intervenção intelectiva 

apresentada pelo clero enquanto pretensamente autônoma, acima do conflito social e político, 

no entanto expressa a posição reacionária, porque comprometida com a autoridade do 

passado, ao mesmo tempo, sua especificidade remontada à celebração/exaltação metafísica. 

Tem-se a ambiência de formação do “intelectual tradicional” que se põe a si mesmo como 

independente de grupo social74. 

Pontua-se, ademais, o problema escolar em decorrência das especificidades do Estado 

brasileiro na esfera educacional, com os seus pífios esforços em generalizar o ensino formal 

pelo país no século XIX e no início do século XX, em contraste se relacionado aos países sul-

americanos como Argentina e Uruguai. O ingresso no seminário religioso tornou-se o único 

meio dos jovens de famílias desapossadas de recursos econômicos a prosseguirem nos estudos 

naquele ambiente rural e pobre75, ao passo que garantia ao clero católico, concomitantemente, 

o controle ideológico do social e a reprodução de seus quadros eclesiásticos. 

Acerca do conteúdo de ensino, Roberto Campos enfatizou: 

                                                 
74 De acordo com a análise de Gramsci, “A mais típica destas categorias intelectuais é a dos eclesiásticos, que 
monopolizaram durante muito tempo (numa inteira fase histórica, que é parcialmente caracterizada, aliás, pr este 
monopólio) alguns serviços  importantes: a ideologia religiosa, isto é, a filosofia e a ciência da época, com a 
escola, a instrução, a moral, a justiça, a beneficência, a assistência, etc. A categoria dos eclesiásticos pode ser 
considerada como a categoria intelectual organicamente ligada à aristocracia fundiária: era juridicamente 
equiparada à aristocracia, com a qual dividia o exercício da propriedade feudal da terra e o uso dos privilégios 
estatais ligados à propriedade” (2000a: 16-17). 
75 Ainda seguindo Gramsci, para os camponeses e a pequena-burguesia dos centros urbanos menores, o clérigo 
“possui um padrão de vida médio superior, ou, pelo menos, diverso daquele do camponês médio e representa, 
por isso, para este camponês [também pequeno-burguês], um modelo social na aspiração de sair de sua condição 
e de melhorá-la. O camponês [também pequeno-burguês] acredita sempre que pelo menos um de seus filhos 
pode se tornar intelectual (sobretudo padre), isto é, tornar-se um senhor, elevando o nível social da família e 
facilitando sua vida econômica pelas ligações que não poderá deixar de estabelecer com os outros senhores” 
(2000a: 23). 
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o Seminário Nossa Senhora Auxiliadora, um casarão perdido nas montanhas, tinha um ensino de alto 

nível. O reitor e professor de filosofia, o monsenhor Faria, tinha sido treinado no Colégio Pio Brasileiro 

de Roma e absorvera bastante bem a filosofia escolástica, dividida em várias disciplinas, ensinadas em 

latim – a lógica maior, a lógica menor, a ontologia, a cosmologia e a ética. Tinha particular atração pela 

história da filosofia, que era a única janela através da qual nos embebíamos de Kant e de Hegel. O 

professor de ciências, física e química, era o cônego Baffa, italiano, de bom nível intelectual (1994: 

136). 

 

De acordo com a citação acima, é pertinente observar o engajamento do clero na 

viabilização do ensino seminarístico na importante região do Sul de Minas da produção 

cafeicultora, despreocupado com o avanço científico moderno; nesse passo propunha o 

comprometimento pela a reprodução dos princípios de uma interpretação do cristianismo, a 

visão justificadora das desigualdades sociais. Para tanto, desenvolvia a cultura clássica 

sofisticada a fim de formar os seus quadros, reprodutor da hierarquia do projeto societário 

católico tradicional76. 

Passado o período no Seminário Menor em Guaxupé, Roberto Campos se transferiu 

para Belo Horizonte, a fim de continuar a sua formação eclesiástica, pois havia sido o 

“primeiro da turma”. A ampliação nos estudos contou com  

a disciplina que, de futuro, me seria mais útil foi o direito canônico, pelo simples fato de que, quando 

deixei o seminário para candidatar-me ao concurso do Itamaraty, não tinha dinheiro para pagar os 

cursinhos e tive que me valer, no estudo do direito internacional público e privado, das lições de direito 

canônico e direito romano que aprendera nos bancos seminarísticos (1994: 140). 

 

Ao abandonar o seminário, Campos passou um breve período atuando como professor 

de ginásio, até prestar o concurso do Itamaraty para a carreira diplomática. Dessa forma, a 

cultura clássica teológica ministrada na escola religiosa serviu de base ao projeto de galgar 

uma carreira no setor público, pois, nos anos 30, “as oportunidades econômicas eram muito 

escassas e o governo, sem dúvida, o empregador mais importante” (Campos, 1994: 28)77. Para 

                                                 
76 Ao mencionar o plano de estudos, o ex-seminarista pontuou: “fiz no seminário um internato de seis anos, 
abrangendo humanidades e filosofia. Tornei-me um excelente latinista, com tinturas de grego e hebreu, e sólida 
formação filosófica. /.../ Mas a melhor bagagem intelectual foi sem dúvida o aprendizado da filosofia escolástica 
e, sobretudo, da lógica aristotélica” (Campos, 1994: 136). 
77 Relembrando a “adequação” do conteúdo teológico clássico à função pública e sua disciplina de preparação 
para os exames, Campos ressaltara: “Não tendo dinheiro para pagar os ‘cursinhos’, estava em desvantagem 
competitiva. No tocante às matérias jurídicas – Direito Internacional Público e Privado, Direito Constitucional e 
Direito Civil – consegui safar a onça estudando intensamente e valendo-me do meu treinamento em Direito 
Romano, no Codex júris canonici e na teologia moral. Estava melhor em línguas. Dominava bem o francês e o 
italiano e o treinamento em latim e grego me dava flexibilidade. Faltava-me o inglês, obrigatório no exame. Li 
incansavelmente gramática e, com o auxílio de dicionários, penetrei nos escaninhos da literatura clássica inglesa. 
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tanto, o ex-seminarista precisou desenvolver a aprendizagem dos conteúdos da modernidade, 

haja vista que, segundo informou, a posse do conhecimento teológico-clássico o deixava na 

situação de “analfabeto erudito” (Campos, 1994: 141), porquanto as matérias trabalhadas na 

escola pia desconsideravam o transformismo socioeconômico do capitalismo e o revolucionar 

continuamente dos instrumentos de produção e das relações sociais, não reconheciam que 

“tudo que é sólido desmancha no ar, tudo que é sagrado é profano”. A despeito da excelência 

na bagagem cultural, o ensino seminarístico corroborava a visão estática de sociedade, 

ademais, desvinculado do “mundo dos seres humanos”. 

É importante atentar para o contexto em que se realizou a transmutação do ex-

seminarista sem grande perspectiva profissional em funcionário da diplomacia. Além do 

esforço do sujeito, deve-se considerar o processo de modernização do Estado brasileiro 

ulterior a 1930, de modo que procedeu-se a reaparelhagem estatal com vistas à mudança do 

padrão de acumulação, mas conservando sempre o caráter autocrático desse Estado e da 

lógica da superexploração da força de trabalho. Tal mudança fora encabeçada por Getúlio 

Vargas. Contudo, a reestruturação varguista não significou melhoras significativas no padrão 

de vida para o conjunto das classes trabalhadoras78. 

 

 

1.3.2. Roberto Campos no Itamaraty e a emergência da diplomacia econômica 

 

O intento desse subitem será explicitar os significados sociais da práxis de Roberto 

Campos no departamento da política externa brasileira nos anos imediatos ao pós-Segunda 

Guerra Mundial. 

Ao examinar a reestruturação do Estado ocorrida ao longo da década de 30 do século 

XX, em uma entrevista nos anos 90, Campos pontuou: 

Eu não era particularmente afeiçoado a Getúlio, não o achava uma forte inspiração intelectual, 

conquanto reconhecesse que ele tinha sido um modernizador, particularmente no tocante ao serviço 

público. Eu próprio entrei no serviço público por concurso do Itamaraty, sem conhecer ninguém, sem 

ter nenhum “pistolão”. Os exames eram objetivos, não havia realmente clientelismo ou filhotismo no 

recrutamento. O DASP [Departamento de Administração do Serviço Público] eram uma organização 

importante para o setor público (In: Rego at alli.1996: 37).  

 
                                                                                                                                                         
O problema era a prova oral. Para treinar o ouvido, metia-me horas no cinema, de olhos fechados, resistindo à 
tentação de ler as legendas” (1994: 29).  
78 Sobre os trabalhadores no projeto varguista, cf. Lívia Cotrim (1999) e Vera Lúcia Vieira (1993) e (1998). 
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Roberto Campos ingressou na carreira diplomática em 1939. A partir do relato 

transcrito acima, pode-se depreender que o economista reconheceu a fase do Estado Novo 

getulista como modernizadora do Estado brasileiro, na medida em que dissolveu o 

“clientelismo” na admissão dos quadros públicos federais. Doravante, consolida-se a 

formação de uma burocracia profissional, objetivando romper com as práticas de indicação 

para o desenvolvimento do corpo de trabalho. A fim de se perceber como se fazia o 

recrutamento da diplomacia brasileira na República Velha, pode-se recuperar o relato do 

embaixador Heitor Lyra: 

formávamos então, rigorosamente falando, uma só classe, com mais ou menos a mesma mentalidade, os 

mesmos princípios de educação, os mesmos interesses, mesmas aspirações e mesmos ideais, dando a 

todos a mesma comunhão de sentimentos. Daí a coesão, os laços de attaché e o espírito de coleguismo 

que nos unia. /.../ O critério de admissão ali obedecia, sobretudo, às condições sociais dos candidatos, 

muitos dos quais descendentes das velhas famílias do Império, filhos, netos ou bisnetos de antigos 

Ministros, ou Presidentes do Conselho da Monarquia. Talvez por isso o Itamaraty era tido como uma 

casa de monarquistas (1972: 124). 

 

O relato propicia a percepção de que o recrutamento era realizado tendo em vista a 

origem social “aristocrática” do candidato, perpetuando o compromisso com o historicamente 

velho nas relações econômicas, políticas e sociais, outrossim atesta a destinação social na 

ocupação dos cargos das relações exteriores praticadas desde o Império até antes da era 

Vargas, evidenciando, assim, o controle exercido pela aristocracia latifundiária exportadora 

sob o leme do Estado. Em decorrência ao requisito de “aristocratismo” na seleção, emergia a 

burocracia mesquinha e descompromissada com o progressismo, mais ainda, em descompasso 

com o presente de então, pois saudosa do monarquismo após a proclamação da República, ela 

sinalizava querer voltar o movimento da roda da história, demonstrando o seu caráter 

reacionário. 

Na fase pós-30, notabilizaram-se alterações quanto ao recrutamento em algumas áreas 

da gestão pública. Trata-se da época de adoção dos concursos públicos como processo 

seletivo para a burocracia estatal, a estruturação da maioria das carreiras civis, a padronização 

dos serviços, a adoção de critérios mais rígidos de promoção e uma série de outras medidas 

que significaram avanços na modernização do Estado no Brasil. Torna-se válido afirmar que 
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foi uma adequação ao tempo do “republicanismo burguês” considerando os traços específicos 

do país na conservação do Estado autocrático79. 

Assim, atenta-se para o fato de que essa burocracia meritocrática esteve pensada e 

colocada distante da neutralidade racional. Ao contrário, tornara-se um dos instrumentos de 

inovação em prol do capital. De acordo com Trotsky, “Na sociedade burguesa, a burocracia 

representa os interesses da classe possuidora e instruída que dispõe de um grande número de 

meios e de controle sobre a administração” (2005: 223). 

A conformação da estrutura burocrática a partir do concurso levara em conta a 

capacidade do candidato nas atribuições funcionais e impôs a “meritocracia” segundo a 

perspectiva dos selecionadores, no caso, os modernizadores do capital atrófico nos quadros da 

via colonial de entificação do capitalismo e do Estado autocrático burguês. 

Entretanto, tal modernização não alterou expressivamente o quadro dos que se 

engajavam no Itamaraty, haja vista a continuidade do grande número de filhos de diplomatas 

seguindo a carreira de seus pais, embora o concurso tenha aberto a possibilidade de se furar a 

barreira do “sangue aristocrático” por meio da exigência dos domínios dos conteúdos da 

avaliação seletiva para carreira80. 

Em suma, o ingresso de Roberto Campos no Itamaraty ocorreu na fase de 

recomposição do Estado brasileiro. Conquistou a vaga a partir do aproveitamento de seu 

“capital cultural” formado no universo escolar clássico-religioso, mas adaptado às exigências 

da modernização da burocracia estatal. 

A despeito das transformações quanto ao ingresso na carreira diplomática, Campos 

notou a permanência da “prática de indicação” quanto à ocupação dos cargos iniciais, visto 

que a exceção de si próprio e de um colega também na condição de “patinho feio”, por não 

conhecer ninguém no Itamaraty, “enquanto o restante dos colegas ou eram repetentes de 

concursos ou tinham ligações de parentesco ou amizade com o pessoal da casa. Foram todos 

eles assim requisitados para os diferentes departamentos mais nobres – o Político, o Jurídico e 

o Cultural” (Campos, 1994: 33). 

                                                 
79 Acerca dessa fase do Estado autocrático, cf. Chasin (2000: 54-58), Mazzeo (1989: 107-129) e Lívia Cotrim 
(1999). 
80 Sobre o rigor no processo de seleção da diplomacia, segundo o embaixador Marcílio Marques Moreira, 
“Talvez o exame fosse mais rigoroso antigamente porque havia mais procura” (2001: 33). Haja vista que se trata 
de uma profissão de altíssimo prestígio, “os diplomatas, sendo que estes numa categoria mais ou menos especial, 
pois viviam no exterior, ganhavam em dólar, os vencimentos eram, em termos relativos, melhores... Havia a 
chamada ajuda de custo, para as remoções para ou do exterior, que era uma quantia significativa. Tinha-se 
também boa aposentadoria” (Moreira, 2001: 34). 
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Percebe-se, desse modo, o esforço da “fina flor” dos gestores burocráticos imbuídos 

na permanência da supremacia da destinação social em relação à meritocracia no Itamaraty, a 

partir dos corredores da instituição os aristocratas se empenhavam no direcionamento de 

postos, o que evidenciou um aspecto da miséria brasileira, isto é, a conciliação do 

historicamente novo com o historicamente velho na conformação dos responsáveis pela 

política externa. A “aristocracia” agrária perdia o controle da seleção dos que comporiam o 

setor da política internacional, mas ainda detinha o poder quanto à distribuição das funções. 

Para o concursado sem genealogia restou a funcionalidade na “divisão desprestigiosa – 

a Divisão Comercial – então apelidada de secos e molhados” (Campos, 1994: 40). Assim, 

Campos passou a trabalhar na supervisão do comércio exterior no momento da Segunda 

Guerra Mundial, sobretudo no contexto de alinhamento com os Estados Unidos, após os 

acordos de 1941 e 1942, quando foi acertado entre Brasil e o país da América do Norte a 

implantação da siderurgia e a reequipação das Forças Armadas brasileiras, condicionados à 

participação dos soldados do país em favor dos Aliados contra o Eixo. 

Em suas atividades de trabalho na fase inicial, o empreendimento “mais importante era 

o projeto de construção da usina de Volta Redonda” (Campos, 194: 41). Nota-se, portanto, 

que o funcionário do Itamaraty ingressou na carreira no mesmo período em que o 

imperialismo estadunidense ampliava sua hegemonia sobre o país e o mundo81. 

Naquele contexto, o jovem funcionário perspectivava a oportunidade vislumbrada ao 

que se seguiu à vitória dos Aliados na Guerra e o aprofundamento dos laços de subordinação 

do Brasil em relação aos Estados Unidos. Ademais, com o redesenho da arquitetura 

econômica internacional, o departamento da diplomacia versada em economia sobressaiu em 

importância, concomitante ao declínio do estrategismo militar e da diplomacia política. Desse 

modo, Campos esteve presente de forma ativa na emergência da criação de uma nova 

configuração mundial que refletira na construção da política externa brasileira. 

Em meados dos anos 40, Roberto Campos foi transferido para o trabalho burocrático 

na embaixada brasileira em Washington. Nos Estados Unidos, o funcionário público 

desenvolveu a sua formação em economia a partir de um trabalho de mestrado nessa área pela 

                                                 
81 Ao comentar a sua labuta naquele período, Campos narrou: “O projeto brasileiro mais importante, que viria 
depois a ocupar bastante minhas atenções no Itamaraty, era o projeto de construção da usina de Volta Redonda. 
Fora aprovado em acordo de agosto de 1940, pelo qual os Estados Unidos asseguravam um crédito de 20 
milhões de dólares do Eximbank, para instalação da siderúrgica. As negociações foram ultimadas em 24 de 
setembro de 1940. Dois anos mais tarde, como secretário de embaixada, em Washington, a obtenção de 
prioridades e licenças de importação para o equipamento de Volta Redonda seria uma das minhas principais 
preocupações” (1994: 41). 
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George Washington University, com a tese Some inference concerning the international 

aspects of economic flutuations, em 1947. 

Naquele momento, na área da economia, verificou-se a hegemonia das formulações de 

Joseph Alois Schumpeter nos espaços acadêmicos estadunidenses a partir de suas reflexões 

sobre os ciclos econômicos por meio das inovações tecnológicas, que provocam altas nos 

preços, mas, ao mesmo tempo, proporciona a abertura de novos mercados. Para Ernest 

Mandel, a teoria schumpeteriana serviu aos “advogados do capitalismo dos monopólios”, pois 

corrobora a posição de que “as firmas inovadoras são as que realizam maiores benefícios: os 

lucros dos monopólios se devem às iniciativas revolucionárias dos trustes” (1972: 52). De 

acordo com Francisco Louçã “até [John Maynard] Keynes publicar a Teoria geral [do 

emprego, do juro e da moeda], [Schumpeter] era o economista mais citado nas publicações 

acadêmica” (1999: 21). Roberto Campos mobilizou as noções schumpeterianas a fim de 

empreender as suas reflexões82. Acerca de seu texto de mestrado, Campos relembrou: 

A idéia era de que as economias dos países subdesenvolvidos são economias basicamente reflexas e, 

portanto, não fariam senão repercutir as crises de depressão e os booms de prosperidade das economias 

dominantes. Minha preocupação então era estudar como se propagam os ciclos econômicos das 

economias desenvolvidas para as economias reflexas, por dois motivos: contaminação financeira e 

contaminação comercial. A propagação comercial se revelaria através dos booms e colapsos de preços 

de produtos primários. E a propagação financeira, através dos fluxos de capitais (In: Rego at alii. 1996: 

33). 

 

Em sua fase de acadêmico schumpeteriano, Roberto Campos corroborou a visão que 

compreendia o desenvolvimento econômico enquanto reflexo de outra economia em ciclo de 

expansão. Tal posição, juntamente com os estudos de J. M. Keynes, contribuiu para 

                                                 
82 Conforme escreveu Campos: “From the viewpoint of an international theory of cycles, Schumpeter’s 
contribution is of substantial importance. By linking business cycles to the general framework of capitalistic 
evolution, Schumpeter was able to escape the atomistic approach of the closed-system, or ‘one-market’, business 
cycle theories which have almost wholly prevailed in England and the United States. Aspects emphasized by 
particular theories, such as the role of credit creation (monetary theories), of changes in the struture of 
production (over-investment theories), of errors of optmism and pessimism (psychological theories), can all be 
fitted into a broader scheme of cyclical behavior; the first two play an important part in the explanation of the 
primary wave generated by innovations, the second in the explanation of the secondary wave” (2004: 10); [“Do 
ponto de vista de uma teoria internacional de ciclos, a contribuição de Schumpeteré de importância considerável. 
Ao ligar ciclos de negócios ao sistma geral da evolução capialista, Schumpeter foi capaz de escapar da 
aproximação atomística do sistema fechado ou ‘mercado-único’. A teoria de ciclo de negócios tem quase 
prevalecido completamente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aspectos enfatizados por teorias particulares tais 
como o papel da criação de crédito (teorias monetárias), das mudanças na estrutura de produção (teoria de over-
investment), de erros de otimismoe pessimismo (teoria psicológicas), tudo pode estar ligado em um esquema 
cíclico mais abrangente, as duas primeiras atuam como um esquema importante na explicação da primeira onda 
geradas por inovações, a segunda na explicação da segunda onda”] (tradução minha). 
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fundamentar o plano econômico de reconstrução europeia após a Segunda Guerra na 

perspectiva capitalista. 

Desse modo, torna-se lídimo afirmar que, por meio do instrumental teórico dos ciclos 

econômicos schumpeteriano, Roberto Campos intentou fundamentar a prática socioeconômica 

do processo que assistia da janela privilegiada das relações internacionais e do Itamaraty. 

Tratou-se de uma nova situação da perspectiva de industrialização dos países semicoloniais. 

Alterar-se-ia a estrutura produtiva a partir das relações desenvolvidas com os países líderes no 

crescimento econômico. 

Tal processo de transformação na ordem internacional do capital refletiu no Itamaraty, 

pois segundo Campos: “Durante bastante tempo fui monopolista, por ser o único diplomata 

brasileiro formalmente graduado em economia. Fui mesmo o iniciador de uma escola”(1994: 

53). As relações internacionais ganharam maior complexidade, suas exigências estavam para 

além das demarcações territoriais como no período do Barão de Rio Branco83, que refletia as 

exigências da aristocracia latifundiária. 

Segundo o pesquisador Zairo Chebub, no Itamaraty dos anos 50, evidencia-se a 

emergência de uma corrente de ação dos embaixadores, na medida em que, 

os diplomatas desenvolvem um novo sentido profissional de sua atividade. Começam a surgir grupos 

que, em oposição aos “organizacionistas” e “elitistas”, preocupam-se em rechear a atividade 

diplomática de conteúdo substantivamente e reivindicam para si o direito de influenciar decisivamente 

nas opções de política externa. Inicialmente, surgem os “economistas”, representados por Roberto 

Campos, Otavio Dias Carneiro, João Baptista Pinheiro, Edmundo Barbosa da Silva e outros (Cheibub, 

1985: 129). 

 

Assim, pode-se perceber as fissuras no interior da diplomacia brasileira. Os “elitistas”, 

saudosos do passado, continuavam nos seus propósitos do programa reacionário da 

agroexportação de produtos primários. Os “organizacionistas” advogavam a continuidade da 

“racionalização da burocracia” no sentido do mérito, o seu programa circundava a 

modernização. Os chamados “economistas”, além de exaltarem a racionalização dos cargos 

públicos e a modernização, debruçavam-se sobre a problemática do desenvolvimento 

econômico nos anos 50. Portanto, torna-se lídimo afirmar que Roberto Campos foi o fundador 

de uma nova corrente de pensamento na diplomacia brasileira, refletindo as mudanças sociais 

do contexto do pós-Segunda Guerra. 

                                                 
83 Sobre as prioridades da política externa brasileira até 1945, cf. José Honório Rodrigues e Ricardo Seitenfus 
(1995: 230-267). 
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1.3.3. Roberto Campos: programação econômica em consonância à lógica do capital privado 

 

A passagem de Campos para as áreas relacionadas à economia e o planejamento se fez 

por meio do Departamento de Exportações e Importações do Banco do Brasil (CEXIM), que 

era responsável em operar o sistema de licenciamento e regulamentação de produtos 

importados e maquinários. 

No presente subitem, trata-se das posições de Roberto Campos sobre a programação 

econômica na década de 1950, período no qual se aproximou dos centros decisórios da 

economia brasileira. 

Na segunda metade do século XX, as relações entre Brasil e Estados Unidos se 

ampliaram significativamente nas instâncias econômicas, políticas e culturais. Na cerimônia 

de posse de Getúlio Vargas em 1951, quando de seu governo constitucional, o presidente se 

reuniu com o emissário do governo estadunidense, Nelson Rockefeller, delineando o que se 

nomeou Comissão Mista Brasil – Estados Unidos (CMBEU). A aproximação entre os dois 

países processava-se desde a incorporação do Brasil no bloco Aliado na Segunda Guerra, 

desdobrando-se nas Missões Cooke, em 1943, e Abbink, em 1948. Tais comissões 

diplomáticas visavam a elaborar programas e medidas de investimentos coordenados. 

Contudo, na América Latina diferente da Europa, a intervenção estatal se dava sem os 

propósitos de criar o Estado de bem-estar social nem romper a lógica da superexploração da 

força de trabalho. As contribuições da Comissão Mista Brasil – Estados Unidos, na visão de 

Campos, foram  

Primeiro, implantação no Brasil de técnicas de análise de projetos e de rentabilidade e, segundo, sua 

contribuição essencial para a criação do BNDE [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico], 

encarregado de prover a contrapartida, em cruzeiros, para os financiamentos estrangeiros obtidos 

através da Comissão (1994: 151). 

 

Pode-se afirmar que Roberto Campos, em consonância a sua interpretação 

schumpeteriana de desenvolvimento das “economias reflexas”, a partir dos ciclos do capital 

internacional, empenhou-se na problemática do desenvolvimento. Além disso, o economista 

considerou o contexto político, visto que, “A idéia fundamental era que a contenção do 

comunismo, para os Estados Unidos, era um problema de defesa externa; para os países 

subdesenvolvidos, como o Brasil, era um problema de desenvolvimento interno” (1994: 156). 
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Os recursos financeiros para o desenvolvimento econômico deveriam ser viabilizados 

a partir do BIRD (Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento), também 

chamado de Banco Mundial, e pelo Eximbank (Export and Import Bank of the United States). 

O primeiro foi criado na Conferência de Breton Woods, trata-se de uma instituição financeira 

internacional ligada a Organização das Nações Unidas. O maior acionista do Bird é o governo 

dos Estados Unidos, que, portanto, tem poder de veto sobre a organização. A maior parte de 

seus recursos foi direcionada às áreas de transporte, energia e agricultura. O Eximbank, por 

seu turno, sendo uma instituição criada pelo governo dos Estados Unidos, tem como objetivo 

promover o comércio exterior daquele país por meio de financiamentos de governos e 

empresas envolvidos na compra de equipamentos e serviços estadunidenses, no formato de 

crédito contingenciado. 

Ao avaliar a concreção da CMBEU, o economista ressaltou que “nos dois anos de 

trabalho – julho de 1951 a julho de 1953 – a CMBEU aprovou 41 projetos que exigiriam um 

total US$ 392 milhões, dos quais vieram a ser financiados US$ 186 milhões, assim mesmo 

com bastante atraso, em vista da tensão irresoluta entre o Banco Mundial e o Eximbank” 

(1994: 162). 

Assim, de acordo com a transcrição acima, percebe-se o resultado pífio se comparado 

à expectativa em criar a infraestrutura brasileira, segundo o próprio Roberto Campos. Nesse 

sentido, surge a pergunta: Por que não funcionou a programação para o desenvolvimento 

econômico, como se pode interpretar as “tensões irresolutas” entre os dois bancos 

financiadores? 

Para o brazilianist Thomas Skidmore, o não cumprimento do plano deveu-se aos 

rumos tomados pelo governo de Getúlio Vargas ao respaldar a política “nacionalista radical”, 

visto que sinalizava a elaboração da lei a fim de controlar a remessa de lucros das empresas 

internacionais aos países de origem, a partir do famoso discurso de dezembro de 1951, no 

contexto em que, entre 1949 e 1952 foram remetidos US$173 milhões em lucros ao 

estrangeiro, enquanto a entrada de investimento direto líquido somou somente US$ 13 

milhões. Tal postura política, no entendimento do “especialista” em Brasil, dava ao presidente 

brasileiro “um elo de ligação com os políticos das esquerdas” (2000: 128). 

Entretanto, segundo Roberto Campos:  

Nos bastidores de Washington havia uma surda luta entre o Banco Mundial e o Eximbank. Aquele, 

chefiado então por Eugene Black, tinha uma espécie de arrogância tutorial. Insistia em ser o único 

financiador dos projetos de longo prazo, limitando-se o Eximbank ao financiamento de créditos de curto 
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e médio prazo, em apoio de exportações norte-americanas. Mr. Black e o presidente do Eximbank, 

Hebert Gaston, reagiam em função de grupos de pressão diferentes. Para Black, a influência marcante 

era o mercado financeiro de Nova York, onde eram vendidos os bonds do Banco Mundial. Para Gaston, 

a clientela relevante era a comunidade norte-americana de comércio exterior. No ver de Black, somente 

o Banco Mundial teria condições de vincular os empréstimos a um saudável comportamento 

macroeconômico dos devedores (1994: 157). 

 

Como se vê, a não concretização do financiamento da infraestrutura deveu-se às 

disputas no interior dos projetos imperialistas84 estadunidenses. De um lado, o capital 

financeiro de Nova York interessado no investimento de longo prazo, desde que seus gestores 

influenciassem a política econômica do país – pressionando por medidas compromissadas 

com o pagamento dos juros das dívidas concomitante aos empréstimos parcelados. Como o 

Bird desempenha a função de uma agência multilateral, poderia ser utilizado pela Bolsa de 

Nova York como instrumento de controle no sentido de exigir o “saneamento financeiro” e as 

políticas na racionalidade do capital financeiro internacional, sem, contudo, explicitar o 

interesse daquele grupo dos Estados Unidos, ou criar “problemas” bilaterais. 

De outro lado, os capitalistas exportadores dos Estados Unidos do Eximbank, também 

embrenhados no capital financeiro, tinham como foco não apenas o lucro dos empréstimos, 

portanto menos afoitos na direção da macroeconomia brasileira, uma vez que ganhavam com 

a realização dos produtos. Desse modo, seus empréstimos atendiam no curto prazo, em 

conformidade aos interesses exportadores. Em consequência, os recursos vindos dessa 

instituição desfavoreciam os investimentos de longo prazo, fundamentais para a construção de 

um capital moderno industrial, na medida em que os exportadores visavam a financiar 

consumidores, não produtores. No limite, o banco incentivava a compra de equipamentos 

então já superados no país líder. 

Na primeira metade dos anos 50 não se concretizou nenhum grande empreendimento 

industrial no Brasil sinalizado pela CMBEU. Somente no período de Kubitschek foi levada a 

cabo a hidrelétrica de Furnas85. Sobre o comportamento do governo dos Estados Unidos 

                                                 
84 Parte-se da definição de imperialismo posta por Lênin: “É próprio do capitalismo em geral separar a 
propriedade do capital da sua aplicação à produção, separar o capital-dinheiro do industrial ou produtivo, separar 
o rentier, que vive apenas dos rendimentos provenientes do capital-dinheiro, do empresário e de todas as pessoas 
que participam directamente na gestão do capital. O imperialismo, ou domínio do capital financeiro, é o 
capitalismo no seu grau superior, em que essa separação adquire proporções imensas. O predomínio do capital 
financeiro sobre todas as demais formas do capital implica o predomínio do rentier e da oligarquia financeira, a 
situação destacada de uns quantos Estados de ‘poder’ financeiro em relação a todos os restantes” (1986b: 619). 
85 Acerca da estratégia dos gestores do capital no Brasil para o financiamento da Construção de Furnas, Roberto 
Campos narrou: “Se um dos critérios de comportamento do Banco Internacional era o julgamento do mercado 
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diante das agências imperialistas, Campos observou: “O governo americano desejava 

reservar-se uma margem de manobra, caso a ortodoxia financeira do Banco Mundial 

conflitasse com prioridades políticas a serem instrumentadas por via do Eximbank” (1994: 

157). O caráter dúbio do governo estadunidense em relação à forma de exportação de capital 

refletia o embate das frações capitalistas. 

Torna-se importante considerar as cifras da balança comercial brasileira daquele 

período. Segundo Thomas Skidmore: “em 1950, O Brasil beneficiara-se de um excedente de 

exportações da ordem de US$ 425 milhões. Entretanto, esse excedente decresceu para US$67 

milhões em 1951, devido ao crescimento nas importações, por fim, se transformou em déficit 

de US$ 286 milhões, em 1952” (2000: 227). Estes dados atestam o sucesso dos exportadores 

norte-americanos em fazer do Brasil um dos grandes consumidores de seus produtos. Em 

suma, os projetos da CMBEU no tocante à aparelhagem moderna capitalista não foram 

concretizados devido aos “grupos de interesses” ligados aos exportadores dos Estados Unidos, 

sobretudo aos sustentadores do Eximbank. 

Destarte, as afirmações de Skidmore de “nacionalismo radical” soam como calúnia ao 

varguismo. Sob a aparência do discurso do professor de História do Brasil da Universidade de 

Wisconsin acerca do “nacionalismo agressivo”, ocultam-se disputas travadas no interior das 

agências imperialistas, os seus traços particulares e singulares, fundamentais para a 

compreensão do processo histórico; além disso, ele não analisa o dado presente em seu 

próprio livro sobre os saldos da balança comercial. 

As importações que atingiram uma média de US$ 950 milhões ao ano de 1948-50, 

subiram a uma média de US$ 1,7 bilhão ao ano durante os anos de 1951-52. Observa-se que 

mais de 55% desse aumento ocorreu na importação de bens de capital e 28% em outros bens 

de produção, o que refletiu o esboço da política industrialista. Entretanto, uma grande parcela 

das importações emergentes teve de ser coberta por juros e por financiamentos 

compensatórios oficiais, tendo esses financiamentos chegando a US$ 291 milhões e US$ 615 

milhões em 1951 e 1952, respectivamente. 

A opção dos gestores do capital no período de Vargas e depois com Kubitschek se 

relacionou muito mais com o Eximbank, porque os capitalistas exportadores dos Estados 

                                                                                                                                                         
privado de capitais, estariam então completamente justificados empréstimos ao Brasil; pois que apesar da nossa 
indisciplina financeira, continuávamos a receber investimentos privados, o que não sucedia em várias áreas 
asiáticas [em referência às intervenções do Banco no Paquistão e Índia, no período]. Um outro paradoxo residia 
em que os vendedores de equipamentos [Eximbank] insistiam em oferecer créditos ao Brasil, aparentemente 
confiantes em nossa perspectiva; ao passo que o Banco Internacional, cujo objetivo é o desenvolvimento de 
longo prazo, não conseguia sobrepor-se aos riscos de curto prazo” (1964: 26). 
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Unidos estavam desinteressados em conduzir diretamente a política econômica, como 

sinalizava o Bird, entretanto, não se favoreceu a industrialização do Brasil conforme o 

pontuado na Comissão. 

Expressadas essa considerações, desenvolve-se a questão: Como Roberto Campos 

interpretou as atividades de planejamento econômico e desenvolvimento nos anos 50? 

Naquele período, o economista justificou a intervenção estatal na economia para 

impulsionar o desenvolvimento do setor privado, alegando que o empresariado brasileiro não 

possuía o que denominou de “cultura puritana” seguindo Max Weber, isto é, a preocupação 

em formar poupança para investir em empreendimentos. Portanto, as medidas estatais não 

consideravam as demandas dos trabalhadores, de modo que visavam a favorecer a 

acumulação de capital para o setor “produtivo” reinvestir na produção. 

Roberto Campos entende o processo de desenvolvimento econômico  

como um aumento na taxa de formação de capital, com adoção simultânea de métodos tecnológicos 

mais produtivos, e resultante incremento na renda real per capita. Espelha-se, então, o processo 

promocional num incremento de estoques do capital, de um lado, e no aumento da produtividade do 

capital existente, de outro. É nessas características medulares, e não no conceito de industrialização per 

se, que repousa essencialmente o processo de desenvolvimento econômico (1963b: 84).  

 

Na conjuntura brasileira de 1950, o economista mencionou que  

o processo de desenvolvimento econômico não pode ser levado a bom termo sem industrialização. É o 

que sucede com países com alto coeficiente de pressão demográfica, que necessitam de expansão 

industrial para absorver excedentes de mão de obra agrícola, seja de natureza crônica, seja 

eventualmente liberados pelo progresso tecnológico na agricultura (1963b: 84). 

 

A promoção da industrialização, segundo Campos, seria o melhor meio para o 

desenvolvimento, devido ao fator demográfico e à mecanização da agricultura; “no caso 

brasileiro, para ser específico, parece claro que o desenvolvimento econômico deve ser 

associado a uma industrialização intensiva, não só pelo alto coeficiente de crescimento 

demográfico, como também pelas potencialidades de um amplo mercado interno” (1963b: 

85). 

Até meados da década de 1950, Campos faz referências elogiosas aos trabalhos da 

CEPAL86 (Comissão Econômica Para América Latina), instituição que aglutinou os 

                                                 
86 Segundo a autora Lourdes Sola, a doutrina da Cepal naquele contexto  “apoiava-se em uma análise concreta e 
precisa da dinâmica e forma de operação do sistema econômico com vistas a identificar suas tendências 
estruturais, condição, por sua vez, para reverter os efeitos indesejados do ‘desenvolvimento espontâneo’ através 
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economistas que se preocupavam com a industrialização dos países subdesenvolvidos, esta 

posição fora chamada de “desenvolvimentista” e influenciou a economia política brasileira e 

latino-americana, na medida em que se contrapôs ao liberalismo econômico da aristocracia 

agrária, latifundiária e exportadora. 

É importante observar que a obra de Campos emerge no contexto posterior às disputas 

entre Roberto Simonsen e Eugênio Gudin acerca do processo industrial brasileiro. O primeiro, 

um líder industrial, defendia a primazia da indústria e a elaboração de políticas estatais nesse 

sentido. O segundo, por seu turno, com o seu conceito de “capitalismo naturalista”, de acordo 

com a historiadora Maria Angélica Borges, defendia a prioridade da agricultura87. 

Segundo Roberto Campos “a Cepal popularizou o estruturalismo na análise 

econômica” e tal corrente de pensamento “foi, no contexto latino-americano, o contraponto 

intelectual do keynesianismo nos países industrializados” (1994: 242), isto é, fazia a crítica ao 

liberalismo econômico. Na América Latina, a Cepal defendia o planejamento com intervenção 

do Estado para impulsionar o desenvolvimento. Nos países industrializados operou-se uma 

política inspirada nas ideias do economista J. M. Keynes, por isso denominada “política 

keynesiana”, que consistiu numa intervenção estatal na economia por meio de medidas 

anticíclicas visando a regular o “capitalismo liberal”, de modo a controlar as crises agudas no 

sistema capitalista88. 

A respeito da importância dos preceitos cepalinos para a economia dos países 

subdesenvolvidos, Campos mencionou: 

em primeiro lugar, criou ou contribuiu grandemente para criar, uma “filosofia do desenvolvimento”. /.../ 

O tema do desenvolvimento econômico tem deixado de ser uma questão do azar ou do destino para 

converter-se em um projeto social, vivo e racional. /.../ Deixou de ser matéria de especulação dos 

iniciados para converter-se em um tema dos governos e em um dever dos políticos (1963b: 264). 

 

Campos defendia que o desenvolvimento econômico deveria partir da 

“industrialização da agricultura”, no entanto, afirmara que tal processo seria inviável na 

década de 50, de modo que suas posições se aproximam em certos aspectos às teses 

defendidas pelos economistas “desenvolvimentistas” – daí o elogio à contribuição cepalina de 

planejamento para a industrialização. 

                                                                                                                                                         
de estratégias de planejamento” (1998: 63).  
87 Maria Angélica Borges analisou a obra de Eugênio Gudin em sua tese de doutorado defendida no programa de 
estudos pós-graduados da PUC/SP, depois publicada em livro. Acerca das disputas entre agricultura versus 
indústria, cf. Borges (1996: 143-176). 
88 Uma análise sobre o decurso do keynesianismo na Europa cf. Adam Przeworski (1989). 
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Ao prosseguir suas análises, o economista considerou: 

a segunda contribuição da CEPAL constituiu em dar um interpretação, a um tempo original e realista, 

aos fenômenos do comércio exterior, considerados sob o prisma dos países subdesenvolvidos. /.../ Ela 

conduz a uma noção mais realista do significado das restrições do comércio ou medidas de proteção a 

serem aplicados pelos países da periferia. /.../ Mais controvertidas /.../ foram as observações sobre o 

desequilíbrio da distribuição das vantagens da produtividade entre as áreas da economia primária e as 

industrializadas, do que resultaria uma evolução desfavorável, ao longo prazo, das relações de 

intercâmbio, em prejuízo das áreas de economia reflexa (1963b: 265). 

 

Percebe-se que Campos ressaltara a teoria defendida pelo cepalino Raul Prebisch, 

“deterioração dos termos de troca”, que reconhecia as desvantagens das economias de 

produtos primários no mercado internacional89. Desse modo, defendia a necessidade dos 

países latino-americanos realizarem intervenções no sentido de impulsionar a industrialização. 

Para resolver o problema de insuficiência de capital, Campos ponderou a “terceira 

contribuição da Cepal”, que se “relaciona com o problema das funções do capital estrangeiro 

no processo de desenvolvimento. /.../ aceitar ou não uma contribuição de capital externo não é 

questão de amor ou ódio: é uma necessidade técnica que deriva da condição de insuficiente 

desenvolvimento”(1963b: 265-6). Nesse ponto, o economista se referia ao posicionamento 

dos economistas cepalinos na Comissão BNDE – Cepal, pois não faziam objeções à entrada 

de capitais estrangeiro para impulsionar o desenvolvimento econômico, devido a insuficiência 

de poupança interna. 

Para Campos  

a quarta e talvez a mais importante das contribuições da Cepal, foi a criação de uma consciência 

coletiva – inclusive, diria, supranacional – do desenvolvimento latino-americano, que vai gradualmente 

atenuando estéreis rivalidades econômicas entre as diversas nações. Aprendemos cada vez mais a 

analisar imparcialmente as experiências do crescimento de cada um de nossos países, para comprovar 

semelhanças e extrair lições” (1963b: 266). 

 

Assim, superar-se-ia o nacionalismo e o desenvolvimento do mercado interno apenas. 

De acordo com sua interpretação, a plataforma da Cepal buscava o desenvolvimento para o 

mercado externo, mesmo com a formação dos blocos regionais na América Latina. 

A quinta contribuição dos cepalinos, seguindo o autor, foi “como muito bem 

expressou o Dr. Prebisch, a técnica de programação é, em si, neutra e nada tem a ver com a 

tendência, perceptível em alguns países, de alargamento da intervenção estatal na economia” 
                                                 
89 Sobre a “deterioração dos termos de troca” na análise de Prebisch, cf. Mantega (1992: 34-39). 
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(1963a: 85). Ou seja, programação não significa “estatização”, ou “socialização”, nem a 

sobreposição da política sobre a racionalidade econômica capitalista. As funções do 

planejamento teriam de passar a obedecer aos objetivos pontuais anteriormente estabelecidos, 

no caso brasileiro deveria contribuir para dar base ao setor privado no sentido da acumulação 

de capital para, ulteriormente, investir na produção90. 

Nota-se que Campos no início dos anos 50 fez uma apreciação positiva do trabalho da 

Cepal, visto que a instituição propunha um “desenvolvimentismo” com o Estado auxiliando a 

acumulação de capital pelo setor produtivo. 

No tocante à programação, trazendo a proposta para a prática, Campos discursou: 

como a concebemos no Banco [Nacional] do Desenvolvimento Econômico [BNDE], ao encetarmos um 

estudo conjunto com a CEPAL, a programação visa, no setor público, a coordenar investimentos e 

orientá-los prioritariamente; no setor privado, a fixar objetivos de desenvolvimento e, através de 

controles preferivelmente indiretos – monetários e fiscais – fazer a “construção de clima” necessária 

para que a iniciativa privada possa agir em obediência natural (1963a: 85).  

 

Ao abusar da interpretação de “neutralidade” da programação, que afirmou ter origem 

no teórico cepalino, Campos passou a discorrer sobre a adequação dos meios aos fins, porém 

sem indagar das funções sociais que tais ações serviriam. 

A criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), em 1952, 

representou um passo decisivo na elaboração de uma política de acumulação industrial no 

Brasil, pois a sua função principal era o “financiamento de projetos de infraestrutura” (1994: 

196). A instauração do BNDE seguia as orientações da Comissão Mista Brasil – Estados 

Unidos, acordo protagonizado entre economistas brasileiros e estadunidenses, com vistas a 

promover o processo de industrialização recorrendo à “poupança externa”, desse modo, pode-

se afirmar que objetivava criar as condições para o advento da acumulação de capital em 

escala monopolista. 

Dando continuidade à política de acumulação industrial, a formação da Comissão 

Mista BNDE – Cepal, empenhou-se na elaboração de um “programa de desenvolvimento”. 

Contudo, no final da década de 1950, Roberto Campos distancia-se dos pressupostos 

“desenvolvimentistas”, através da catalogação do que chamou de “ilusões do 

                                                 
90 O economista Celso Furtado, intelectual brasileiro profundamente ligado à Cepal, registrou em suas memórias 
esse aspecto das posições de Roberto Campos na década de 1950, “seu interesse pelo planejamento decorria de 
uma preocupação quase obsessiva em reduzir o campo da ‘irracionalidade’ na política” (Furtado, 1997: 268). 
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desenvolvimento”, que consistiriam: “a ilusão inflacionista, a ilusão transpositiva, a ilusão 

redistributiva e a ilusão mecanicista” (1963a: 90). Assim,  

a euforia inflacionista, que se traduz em confundir criação de crédito com criação de recursos reais. 

Numa fase, em que a inflação é de investimentos e não de custos, é concebível, e mesmo provável, que 

possa ocorrer um acréscimo temporário do ritmo de capitalização. Infelizmente, a lua-de-mel da 

inflação com o desenvolvimento é assaz curta. Em breve, passa ela a exercer efeitos negativos sobre a 

poupança global, provoca distorção de investimentos e lhes diminui a produtividade, e reduz, 

finalmente, a capacidade de importar (1963a: 90-91).  

 

Doravante em polêmica com a Cepal, o economista ressaltou suas preocupações com a 

estabilidade monetária se referindo ao crescimento inflacionário, que desfavoreceria as 

exportações. Nota-se que Campos aceita os pressupostos cepalinos desde que adequados à 

racionalidade do grande capital, além disso, torna-se lídimo observar o esforço do economista 

em adequar a macroeconomia brasileira aos anseios dos executivos do Bird, radicais quanto 

ao controle do processo inflacionário. 

Continuando a crítica à Cepal, o autor externou: “a segunda ilusão é a transpositiva. 

Esta consiste em acreditar-se que, por um passe mágico qualquer, se consegue aumentar os 

recursos reais da comunidade, e o seu nível de poupança, pela mera substituição da empresa 

privada, como agente econômico, pelo Estado” (1963a: 91). Desse modo, o planejamento e a 

intervenção do Estado serviriam para promover a iniciativa privada e não substituí-la na 

responsabilidade do “empreendedorismo”, uma vez que o aumento dos gastos do governo 

desestabilizaria a economia. 

No tocante à política de distribuição de renda defendida pelo setor nacional e popular, 

que utilizava os trabalhos dos economistas cepalinos para sua fundamentação, Campos 

chamou de a terceira ilusão – “a redistributivista – é mais insidiosa, porque é muito mais 

simpática. Consiste em buscar-se o desenvolvimento social, isto é, a distribuição do bem-

estar, em ritmo mais rápido que o possibilitado pelo estágio de desenvolvimento econômico, 

e, freqüentemente, em detrimento deste” (1963a: 91). O economista fez, assim, a defesa 

explícita de um modelo econômico que despriorizaria no curto prazo o problema da 

distribuição de renda, ao passo que favoreceria novos investimentos capitalistas. 

A “última ilusão”, segundo o catálogo de Campos: “a mecanicista – é complexa e 

assume pelo menos três formas”, sendo que  

a primeira delas consiste na subestimação da importância do desenvolvimento agrícola 

comparativamente ao industrial. Na prática essa atitude se traduz numa ênfase excessiva e desordenada 
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sobre a substituição de importações mediante a industrialização interna, comparativamente à promoção 

das exportações agrícolas (1963a: 93). 

 

O economista fez a crítica ao modelo de substituição de importações, por não 

favorecer as exportações agrícolas, devido a política cambial. Muito embora reconheça que 

durante certo período a política de sobrevalorização da taxa cambial, acoplada ao controle 

governamental de importações, como meio de orientar recursos para a acumulação de capital, tivera um 

tríplice efeito: a) um efeito subsídio, pela redução do preço relativo do equipamento e insumos básicos; 

b) um efeito protecionista, ao restringir a competição com similares domésticos; e c) um efeito 

lucratividade, aumentando os incentivos à produção doméstica comparativamente às exportações”. Mas 

conclui que “o fomento à Industrialização Substitutiva de Importações (ISI), por via de taxa cambiais 

sobrevalorizadas e restrição de importações, sobreviera sua vida útil. O desequilíbrio das contas 

externas ameaçava tornar-se crônico (1994: 171).  

 

Portanto, a sobrevalorização da taxa cambial prejudicaria as exportações, o que 

explicava os limites do modelo de substituição de importações. Nota-se que o economista 

dirigiu críticas aos “desenvolvimentistas” destacando suas preocupações com a estabilidade 

econômica, dessa forma, aproxima-se dos pressupostos defendidos pelos economistas liberais, 

como Eugênio Gudin e Octávio Gouveia de Bulhões, opositores do campo teórico da Cepal91. 

Diante do exposto até aqui, é importante reparar que o planejamento tornou-se o ponto 

básico da política desenvolvimentista dos anos 50 no Brasil, o que levou à política de 

investimento com suporte estatal, a partir das programações elaboradas pela Comissão Mista 

Brasil – Estados Unidos e a Comissão BNDE – Cepal. Roberto Campos participou das duas 

comissões e seus trabalhos no início dos anos 50 ressaltaram a consolidação de instrumentos 

para garantir o desenvolvimento econômico, como o BNDE e a execuções de programas nos 

setores de energia, transporte e indústria de base. 

A aproximação de Campos com os quadros conservadores da política brasileira e o 

FMI dá-se a partir da crise do Plano de Metas, momento em que o economista passou a 

enfatizar a estabilidade monetária. 

Entretanto, qual seria o caminho a adotar pelo Brasil para o desenvolvimento 

econômico? Na visão do economista “a nossa solução tem de ser eclética” (1963b: 90). Isto é, 

                                                 
91 O trabalho intelectual de Roberto Campos na década de 1950 e no período do PAEG foi qualificado de 
“eclético” por Ricardo Bielchowsky (2000: 111) e “ecletismo dinâmico” pelo economista Adilson Marques 
Gennari (1990: 31).  
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levar em conta a fase de acumulação de capital e a necessidade de propiciar a entrada de 

recursos externos. 

Roberto Campos entendeu que devido aos gastos realizados com consumo, 

desvirtuam-se os recursos para os investimentos, portanto, “a era do desenvolvimento 

espontâneo passou” e, nesta linha “uma vez admitida a premissa de que o desenvolvimento 

espontâneo tende a ser cada vez mais deslocado pelo desenvolvimento planejado” (1963b: 

92). Desse modo, propalou a utilização do planejamento após constatar que os membros da 

iniciativa privada não estavam orientando recursos para novos investimentos, não se 

mostravam portadores da “cultura puritana”. 

Tratando da problemática do desenvolvimento na década de 1950, Roberto Campos 

fez uma breve digressão sobre os tipos de planejamento e intervenção estatal na economia: 

o primeiro tipo de planejamento é o chamado integral. Este planejamento, dificilmente comportável 

com a estrutura liberais ou capitalistas, é o adotado, por exemplo, na União Soviética e nos outros 

países socialistas; implica na planificação completa, tanto das inversões como do consumo (1963b: 93). 

Ao continuar a sua divagação: “existe um segundo tipo de planejamento, de natureza parcial, 

repousando mais sobre coordenação que sobre intervenção; é o caso das economias que operam à base 

das teorias socialistas moderadas, como por exemplo a economia britânica, na qual se tratou uma 

planificação parcial através da socialização de alguns dos investimentos-chaves e de certo grau de 

coordenação do setor governamental com o privado, deixando-se porém bastante flexibilidade nas 

decisões dos consumidores” (1963b: 93). 

 

Neste caso, o planejamento é parcial e foi desenvolvido pela social-democracia 

europeia, principalmente o Partido Trabalhista na Inglaterra, que administrou o país no pós-

guerra, destacando-se por fazer um governo dentro dos limites do capitalismo e atendendo 

algumas das reivindicações políticas dos trabalhadores através da intervenção estatal. 

Deve-se considerar que as propostas de planejamento faziam parte das políticas 

defendidas pelos conservadores. O general da Escola Superior de Guerra, Golbery do Couto e 

Silva, mencionava que as práticas de programação da intervenção estatal deveriam 

“racionalizar um conjunto de ações para determinados fins”, de modo que os objetivos 

poderiam se coadunar aos interesses do capital privado e da segurança nacional contra o 

comunismo92. 

                                                 
92 Para a análise imanente do pensamento de Golbery do Couto e Silva, cf. Vânia Assunção (1999). 
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Por fim, “concebe-se ainda um terceiro tipo de planejamento mais rudimentar e mais 

adequado aos países subdesenvolvidos de regime predominantemente liberal e não socialista: 

é o desenvolvimento econômico planejado em termos de ‘pontos de germinação’” (1963b: 94)  

Pode-se perceber que, para o economista, a política de intervenção estatal na economia 

por meio dos “pontos de germinação” seguia a orientação da Comissão Mista Brasil – Estados 

Unidos, formada por economistas brasileiros e norte-americanos, no início da década de 1950, 

sendo, em 1953, também influenciados pelos trabalhos da Comissão BNDE – Cepal, que 

visavam a fomentar o desenvolvimento dos pontos básicos da economia brasileira. Nesse 

sentido, a intervenção estatal deveria se programar para “germinar” a iniciativa privada, isto é, 

traçar a programação do investimento estatal nas áreas que poderiam ajudar o 

desenvolvimento do capital privado. 

Campos defendeu o planejamento, porém preocupado com os níveis de intervenção do 

Estado:  

desejamos a preservação das instituições do capitalismo social – aperfeiçoado por preocupações de 

equidade e justiça distributiva e purificado de seus aspectos predatórios, porém, não castrado em seu 

vigor produtivo ou nas liberdades básicas da democracia – a questão é relevante. Diga-se de início que 

o problema do intervencionismo estatal é distinto daquele do planejamento. Se é verdade que o 

planejamento socialista, centralizado e totalitário é incompatível com o capitalismo social, formas 

existem de programação e planejamento que são politicamente neutras, podendo ser usadas sem asfixiar 

a iniciativa privada, através de restrições, quer para encorajá-la, através de incentivos (1964: 53).  

 

Na citação acima, o nosso autor entendeu que “o planejamento correto” para o Brasil 

seria dentro dos limites do capitalismo e respeitando a propriedade privada, diferente do que 

ele denomina de “totalitário”, empregado nos “países socialistas”. O “perigo do 

planejamento” seria a direção dos encaminhamentos, degenerativos se contra o capital 

privado, válidos se impulsionador do capitalismo. 

Para Roberto Campos, no “mundo subdesenvolvido”, a exigência do planejamento e 

intervenção estatal é maior devido a iniciativa privada ser débil, desprovida de poupança e 

sem “cultura puritana”: “o papel do planejamento estatal não era asfixiar a iniciativa privada e 

sim, ao contrário, disciplinar os investimentos públicos e racionalizar a ação do governo, 

construindo assim uma moldura dentro da qual a iniciativa privada poderia operar com 

segurança” (1994: 570). Assim, 

a programação visa, no setor público, a coordenar investimentos e orientá-los prioritariamente; no setor 

privado, a fixar objetivos de desenvolvimento e, através de controles preferencialmente indiretos – 



 

 

93

 

monetários e fiscais – fazer a construção de clima para que a iniciativa privada possa agir em 

obediência à sua dinâmica natural. A construção de clima para a iniciativa privada é, assim, tanto ou 

mais importante que a programação executiva do setor público (1963a: 85). 

 

Nota-se, portanto, que o planejamento está proposto na articulação entre o setor estatal 

e o privado, isto é, criar as bases para o fortalecimento da iniciativa privada capitalista. Nessa 

perspectiva, à intervenção estatal caberia a função de proporcionar novos investimentos e 

forçar a formação do setor privado através de medidas como a tributação, no sentido de conter 

o consumo. 

Nas considerações sobre o planejamento econômico de Roberto Campos nos anos 50 

não se encontra referência às demandas sociais do trabalho, visto que 

a melhoria da produtividade é, a rigor, a essência mesma do desenvolvimento econômico. O exame 

comparativo da contribuição dos diversos projetos para aumento da produtividade é, portanto, básico na 

seleção dos projetos prioritários. Infelizmente, a aplicação prática do critério é mais difícil do que 

parece; a distinção entre produtividade direta e indireta; em segundo lugar, entre produtividade a curto e 

longo prazo. Ao classificar prioritariamente os diversos projetos, precisa o planificador balancear 

cuidadosamente os denominados ‘social overhead’, a saber, os investimentos em educação, saúde, 

assistência social, etc. são indiretamente produtivos (1963b: 25). 

 

Pode-se inferir que no ideário de Roberto Campos, considerou-se a “produtividade” 

como relevante na seleção de “projetos prioritários”, dentro de uma racionalidade que sempre 

favoreceria o capital. Os gastos sociais são chamados de “indiretamente produtivos”. Se a 

produtividade é a essência mesma do desenvolvimento econômico, o aumento da 

produtividade é fundamental na seleção dos projetos prioritários. A racionalidade das decisões 

expressa-se ao seguir a lógica de investimentos que favoreça a iniciativa privada em um novo 

padrão de acumulação. 

Portanto, o “tipo” de planejamento defendido por Campos opõe-se aos ideais da 

social-democracia, como o “Estado de Bem Estar Social”, visto que enfatizou a acumulação 

para o “setor produtivo” realizar novos investimentos, descartando a ampliação dos direitos 

sociais. Nesse passo justificou sua posição escrevendo que “não há nenhuma estrada amena e 

principesca que leve à meta do desenvolvimento econômico, pois que o processo promocional 

consiste essencialmente no rompimento de sucessivos círculos viciosos, até que, adquirida 

suficiente velocidade de propulsão, a economia logre escapar à força gravitacional da 

pobreza” (1963b: 104).  
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Os problemas sociais, de acordo com o planejamento proposto, não são levados em 

conta. Nota-se que o caminho para o desenvolvimento, segundo o economista, não significa 

atender a demandas sociais, mas sim, favorecer a acumulação de capital. 

Nessa linha, o economista defendeu:  

a opção pelo desenvolvimento implica a aceitação da idéia de que é mais importante maximizar o ritmo 

do desenvolvimento econômico do que corrigir as desigualdades sociais. Se o ritmo do 

desenvolvimento é rápido, a desigualdade é tolerável e pode ser corrigida a tempo. Se baixo o ritmo de 

desenvolvimento por falta de incentivo adequado, o exercício da justiça distributiva se transforma numa 

repartição da pobreza. E completa: é impossível comer o bolo e ao mesmo tempo guardá-lo no 

armário (1963b: 101). 

 

Assim, o economista deixa explícito a “teoria do bolo de renda”, isto é, deixar o bolo 

de renda nacional crescer para depois dividi-lo. Portanto, já na década de 50, Campos defende 

uma acumulação aberta sem preocupações sociais, propalando a instauração de um processo 

social concentrador de renda. 

 

Com o intuito de sistematizar este item do trabalho, pontua-se que Roberto Campos 

ingressou na carreira pública no momento da modernização do capitalismo brasileiro. 

Adequou sua formação clássico teológica de intelectual tradicional ao cargo meritocrático no 

Itamaraty. Destacou-se no debate econômico no contexto de realinhamento financeiro 

internacional. Roberto Campos ligou-se aos grupos gestores do capital estatal alinhados ao 

imperialismo estadunidense. Em seu trabalho como economista, o funcionário sistematizou as 

posições teóricas pautadas na prática da política externa brasileira que vinha sendo 

implementada desde a Segunda Guerra Mundial. 

 

 

1.4. Formação intelectual de Fernando Henrique Cardoso: um capítulo da construção 

do “marxismo adstringido” 

 

Este item versa sobre o decurso intelectual de Fernando Henrique Cardoso a partir do 

período de seus estudos na Universidade de São Paulo até a fundação do CEBRAP. Ao 

analisar suas entrevistas tematizadas na formação intelectual, pode-se perceber os elementos 

que compuseram o seu pensamento e a constituição de sua “consciência social prática” 

relacionada ao contexto da Faculdade de Filosofia desde os anos 50 do século XX. O presente 
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texto se prende ao aspecto teórico e metodológico da obra de Cardoso, não propriamente de 

sua visão acerca do capitalismo, que será tratado no terceiro capítulo. Nesse sentido, examina-

se o quadro teórico a fim de perceber o debate na sociologia produzida a partir da 

Universidade de São Paulo. 

Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 1931, filho de pai militar. 

Sua família participara intensamente da história política do Brasil desde o Império. Seu 

bisavô, Felicíssimo do Espírito Santo Cardoso, assumiu a Presidência da província de Goiás 

interinamente duas vezes pelo Partido Conservador no século XIX. Seu avô e tio-avô, 

respectivamente Joaquim Ignácio Batista Cardoso e Augusto Ignácio do Espírito Santo 

Cardoso, ingressaram na carreira militar no Rio de Janeiro e formaram parte do núcleo 

florianista do Exército durante a “República da Espada” (1889-1894). Augusto Cardoso 

tornou-se homem de confiança do marechal Floriano Peixoto. Seu pai, Leônidas Cardoso, 

também militar, simpatizou com o movimento tenentista na década de 20 do século passado, o 

que lhe custou uma prisão, em 1922, e a transferência para a cidade de Óbidos, no coração da 

floresta amazônica paraense. Seus familiares que ocupavam postos no Exército apoiaram a 

“Revolução de 30”, sendo Augusto Cardoso escolhido, por Getúlio Vargas, para exercer o 

Ministério da Guerra, durante o governo provisório, isto é, mais precisamente, nos anos 1930-

32. Nesse contexto, Leônidas Cardoso retornou ao Rio de Janeiro e passou a trabalhar como 

ajudante-de-ordens do tio. Com a “Revolta Constitucionalista” de 32, segundo Fernando 

Henrique, “houve um racha entre os Espíritos Santos Cardoso, pois meu pai, contrariando 

parte dos militares da família que estavam com Getúlio, apoiou o movimento deflagrado em 

São Paulo” (Cardoso, 2006a: 53). Após se transferir para a capital paulista, Leônidas Cardoso 

participou intensamente da campanha do “Petróleo é nosso” e tornou-se deputado federal pelo 

PTB, com o apoio do Partido Comunista Brasileiro, que se encontrava na ilegalidade93. 

Desinteressado pela carreira militar, Fernando Henrique optou por estudar Ciências 

Sociais na USP, no final dos anos 40, momento em que os sujeitos atuantes nessa área do 

conhecimento buscavam ampliação e consolidação dos espaços, por meio da materialização 

do universo de pesquisa e da conformação do seu arcabouço teórico-metodológico. 

                                                 
93 A fim de perceber a atmosfera familiar dos Cardosos, vale transcrever uma reminiscência de Fernando 
Henrique: “No Rio de Janeiro, onde nasci, nos intermináveis serões à mesa de jantar em casa de minha avó 
paterna, Leonídia Cardoso, a ‘vovó Linda’, ou na de meu pai, general Leônidas Cardoso, voltava-se amiúde a 
discutir os detalhes da ‘conspiração republicana’ contra a Monarquia, na qual meu avô, Joaquim Ignácio Batista 
Cardoso, e um tio-avô, seu irmão Augusto Ignácio do Espírito Santo Cardoso, tomaram parte ativa.  /.../ Também 
às lutas ‘tenentistas’ dos anos 1920 e 1930, ou as campanhas nacionalistas dos anos 1950 nas quais meu pai, eu e 
vários tios e primos estivemos envolvidos, eram vistas e revistas a cada encontro familiar numeroso” (2006a: 
50). 
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É interessante notar que o jovem filho de família da “elite militar” não fez a opção 

pela continuidade da tradição nas armas, tampouco preferiu os cursos habituais das classes 

dominantes, como Direito, Medicina e Engenharia. Há que se ressaltar que a modernização a 

partir do pós-guerra impôs novos ofícios, para além das profissões imperiais. 

Nesta parte do trabalho, pretende-se explicitar as posições de Cardoso sobre a 

afirmação da sociologia como área das ciências humanas no Brasil, situar suas análises 

sociológicas, demonstrar as influências das formulações do grupo de estudo d’ O Capital, 

criado por jovens intelectuais, em seu universo teórico e a sua contribuição metodológica para 

as Ciências Sociais da USP, bem como o seu trabalho na fundação do Cesit (Centro de 

Estudos em Sociologia Industrial e do Trabalho), na assessoria à Cepal (Comissão Econômica 

para a América Latina) e na fundação do Cebrap, posterior à sua aposentaria compulsória e de 

vários professores pelo arbítrio do AI – 5. 

Construiu-se um discurso na história da sociologia brasileira acerca de que Fernando 

Henrique Cardoso teria sido, por meio de suas pesquisas, um sujeito fundamental na 

superação do funcionalismo no procedimento investigativo. Além disso, o autor de 

Capitalismo e escravidão no Brasil meridional teria pautado a renovação do “marxismo”, isto 

é, reinterpretado a teoria de Karl Marx evidenciando as debilidades teóricas dos autores 

ligados ao Partido Comunista, calcada em aplicação de modelos de repetição de etapas 

históricas tendo como referência o continente europeu. A partir dessa perspectiva, surge a 

indagação a ser trabalhada neste componente: O que representou a renovação metodológica 

“marxista” de Cardoso? 

Para responder a essa questão deve-se considerar a evolução da área de sociologia da 

Universidade de São Paulo e o contexto dos anos 40, 50 e 60 do século XX; além disso, 

explicitar os procedimentos teórico-metodológicos no campo da investigação sociológica; e, 

por fim, perceber a circulação daquela produção acadêmica e como se tornou hegemônica no 

âmbito da investigação social. 

 

 

1.4.1. A consolidação da sociologia na Universidade de São Paulo: uma área de pesquisa 

 

Ao relembrar o momento de sua opção de estudo pelas Ciências Sociais, Fernando 

Henrique Cardoso mencionou 
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eu tinha sido reprovado em latim para a faculdade de Direito. Quando eu entrei na Universidade, a idéia 

era muito mais socialismo e literatura. Eu queria mudar o mundo, como todo mundo. Nós tínhamos uma 

revista [a Revista Novíssimos] que todos ficaram famosos: o Décio [de Almeida Prado], o Augusto e o 

Haroldo de Campos, o Boris Fausto e o Ataliba Nogueira (2006c: 91). 

 

Percebe-se que o jovem Fernando Henrique considerou a formação na área de Direito, 

mas não a priorizou. Ao invés da preparação latinista, o estudante preferiu espontaneamente o 

mergulho na literatura brasileira, sobretudo à de cunho social. Colateralmente à formação 

secundária, ele se somou a outros jovens que no futuro se destacariam no mundo da cultura. 

Tratam-se do crítico teatral Décio de Almeida Prado, dos poetas que fundaram a escola 

concretista no Brasil: Augusto e Haroldo de Campos, do historiador e professor Boris Fausto 

e de Ataliba Nogueira. Assim, revela-se o espaço de sociabilidade constituído com jovens 

iniciados na formação intelectual. 

Ainda ao comentar a opção pela área de Ciências Sociais:  

um pouco pela motivação socialista e um pouco por acaso. Como muitos jovens brasileiros, eu lia muita 

literatura e tinha interesse em fazer um jornal de colégio. Quando estava mais ou menos com dezessete 

anos, fui passar férias em Lindóia com dois amigos /.../. Lá encontrei, no hotel, um senhor que lia sem 

parar, o que me deixou curiosos. Era Nuno Fidelino Figueiredo, um grande historiador da literatura 

portuguesa e professor da Faculdade de Filosofia. /.../ Ele me abriu os olhos para a faculdade de 

Filosofia. /.../ Na verdade eu não sabia muito bem do que se tratava, apenas tinha uma visão de que era 

uma coisa que abria a cabeça... [risos]. Passei em segundo lugar no vestibular, a Ruth Cardoso passou 

em primeiro” (2006b: 69). 

 

Ademais, Cardoso expressou: “No final da década de 40, quem entrava na faculdade 

de Filosofia da USP, como foi o meu caso, era porque queria mudar o Brasil. Esse era o 

ânimo da geração a que pertenço” (1985: 7). 

Pode-se depreender dos breves relatos que o processo social brasileiro, no contexto do 

pós-Segunda Guerra Mundial, impactou a sua formação inicial, a partir das campanhas 

nacionalistas em defesa do desenvolvimento e da democratização. Assim, nota-se o seu 

interesse em compreender a participação social tida em posição hierárquica superior quanto 

ao entendimento de mundo, principalmente, se comparada às ações dos homens de Estado, 

sobretudo do Exército. Os integrantes da família Cardoso intervieram na política a partir da 

esfera estatal, entretanto, o jovem Fernando Henrique buscava um outro caminho, isto é, 

“abrir a cabeça” por meio do estudo da sociedade. Na sua avaliação, o lócus transformador 

não se encontrava apenas na redoma estatal, mas na participação social. 
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Embora o calouro uspiano não soubesse, no final dos anos 40 a área de estudo 

escolhida passava por um momento de consolidação. Ao analisar o caminho percorrido pelas 

Ciências Sociais, sobretudo em São Paulo, Sérgio Miceli considerou que 

 a continuidade institucional dos centros universitários paulistas logo enveredou por um processo 

acelerado de profissionalização, distanciando-se bastante dos núcleos de decisão política no estado e, 

por conseguinte, dando margem à constituição de uma cultura acadêmica como substituto envolvente 

de uma ideologia meramente corporativista ou profissional. A rigor, só existiu uma vida acadêmica, na 

acepção das experiências européias e norte-americana, na Universidade de São Paulo, entendendo-se 

por isso uma atividade profissional permanente de docentes pesquisadores em condições de fazer da 

universidade o centro de sua vida pessoal, /.../ a instância decisiva de reconhecimento do mérito 

científico e intelectual (1989: 116). 

 

As Ciências Sociais floresceram na capital paulista em decorrência dos propósitos das 

“elites dirigentes” do Estado, visto que almejavam retomar, posteriormente, a hegemonia 

perdida na política brasileira desde a “Revolução de 1930”. Tratava-se, portanto, da 

preparação intelectual. Nesse sentido, empreende-se a fundação da Escola Livre de Sociologia 

e Política (1933) e da USP (1934), que objetivavam formar quadros técnicos altamente 

qualificados. Entretanto, a área das Ciências Sociais evoluiu para a cultura acadêmica, por 

meio da atividade profissional permanente de docência e de pesquisa. Com efeito, desvirtuou-

se a finalidade dos derrotados em 32. De acordo com Miceli, “os grupos sociais emergentes 

privilegiados por essa expansão do ensino superior arrombaram o projeto universitário 

acalantado pelas elites” (1989: 87), pari passu os cientistas sociais na cidade de São Paulo 

tornaram-se cada vez mais acadêmicos, desapegados às funções dirigentes estatais. 

Nas décadas de 40 e 50, pode-se perceber a batalha para a estruturação de um campo 

nas Ciências Humanas. Fernando Henrique, ao relembrar a sua fase de estudante na 

Universidade de São Paulo, contou:  

Qual era a preocupação da Faculdade de Filosofia naquela época? Era definir a Sociologia como 

ciência, pois era necessário distingui-la da Filosofia. Nós éramos os joguetes de uma briga cujo sentido 

não entendíamos muito bem. Fernando de Azevedo era entusiasta de Durkheim e o Florestan, embora o 

admitisse, não se limitava a ele. Florestan propôs a famosa divisão, cada santo no seu altar: Durkheim, 

Weber e Marx, cada um sendo útil para um tipo de análise (2006b: 69). 

 

Pode-se notar o processo de consolidação da área de sociologia na USP. Tal curso fora 

instigado pelo destacado educador Fernando de Azevedo, envolvido nas reformas 

educacionais desde a década de 20. Foi o redator d’ O Manifesto dos Pioneiros da Educação 
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Nova, como ficou conhecido o texto do abaixo-assinado “A reconstrução educacional no 

Brasil – ao povo e ao governo”, em 1932, e estava convicto da necessidade da laicização 

educacional. Azevedo esteve engajado na fundação da Universidade de São Paulo e tornou-se 

um dos principais autores a advogar os princípios do teórico social francês Émile Durkheim 

no Brasil, assim, esteve situado no campo político democrático e foi defensor de reformas 

sociais. Para o educador escolanovista, segundo Carlos Guilherme Mota, “A questão não era, 

evidentemente, mudar as relações sociais de produção, mas de qualificar e ilustrar o ‘povo’ 

até o ponto em que estivesse apto a participar do processo político-cultural” (1977: 79). 

Fernando de Azevedo se prendia à visão durkheimiana de formação das elites dirigentes, 

embora fosse sensível ao desenvolvimento da pesquisa científica. Expressara, portanto, uma 

visão ilustrada de mundo, definida pelo historiador, seguindo Roberto Schwarz, como sendo 

“anticapitalismo de elite” (Mota, 1977: 77). 

Fernando de Azevedo prestou papel importante à Sociologia em sua fase inicial, uma 

vez que essa área de estudo representava apenas uma disciplina no currículo das Escolas 

Normais que formavam professores. Portanto, no projeto uspiano respaldado pelo grande 

articulador escolanovista, a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras formaria uma “elite 

intelectual”, em consequência, a sociologia ganhou maior reconhecimento no espaço 

universitário. 

Florestan Fernandes, por seu turno, fora alçado a docência em sociologia por Fernando 

de Azevedo e Antonio Candido94. No entanto, Florestan possuía preocupações 

complementares e distintas das fundador da USP, na medida em que se colocou na linha de 

frente para a transformação da Universidade em espaço privilegiado de pesquisa. Destarte, 

Cardoso se identificou com o trabalho de investigação relacionado à busca dos fundamentos 

da sociedade brasileira por meio da ênfase na discussão teórica e metodológica, nos moldes 

em que Florestan defendera, isto é, a construção do campo da Sociologia frente aos outros 

domínios das Ciências Humanas. 

Ao avaliar os professores Azevedo e Florestan, o ex-aluno Fernando Henrique 

comentou: 

Fernando de Azevedo dava aula ao estilo da Faculdade de Direito: bem organizadas, mas não tão 

cativantes, no sentido de “ciência” que era a nossa paixão. Florestan [Fernandes] dava aulas de bata 

branca e depois, quando nós todos fomos seus assistentes e, mais tarde, professores, também dávamos 

                                                 
94 Sobre o ingresso de Florestan Fernandes no quadro de professores da USP e o papel desempenhado por 
Azevedo e Candido, cf. Pontes (1998: 143-149). 
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aula de avental branco, pois éramos “cientista” [riso]. Então, nossa formação nessa época era em 

“ciências sociais” /.../. Quem dominava na Sociologia eram Florestan e [Roger] Bastide (2006b: 69). 

 

A partir do relato de Cardoso, pode-se registrar a diferenciação de projeto presente nos 

dois professores no tocante à área de sociologia. Nessa perspectiva, Azevedo foi associado ao 

bacharelismo, isto é, a produção acadêmica não suficientemente compromissada com a 

investigação empírica. Ao passo que, Florestan foi identificado como especialista engajado na 

ciência, uma vez que o professor pesquisador defendera a indumentária como representação 

social do fazer científico, sinal de relevância da sua especificidade e do espaço de trabalho; 

além disso, buscava a expressão e o prestígio às suas investigações. Florestan Fernandes, na 

primeira metade dos anos 50, chamava a Sociologia de “ciência empírica”. Fernando 

Henrique enxergou o compromisso de Florestan e do professor francês Roger Bastide em 

promover o código científico ao trabalho de investigação sociológica por suas atividades em 

pesquisas, fundamentados teoricamente e respaldados nos dados em exame. 

É importante considerar que Fernando Henrique tornou-se professor assistente de 

Roger Bastide e auxiliar de ensino da cadeira Sociologia I da Faculdade de Filosofia da USP, 

em 1953. Após o retorno de Bastide à França, no ano seguinte, Florestan fora nomeado 

professor interino da matéria mencionada, em consequência, Cardoso foi convidado para ser o 

seu primeiro assistente, em janeiro de 1955. Assim, verifica-se o alinhamento do jovem 

sociólogo aos seus mestres pesquisadores. 

Ainda no tocante à formação e o desenvolvimento da carreira, o ex-aluno enfatizara os 

condicionantes que o aproximaram do professor Fernandes: 

Florestan me disse que eu deveria me preparar para a vida acadêmica, ele me motivou muito. Devo 

muito a ele, como professor e como amigo. Lembro que ele estimulava a disputa entre nós. Mais tarde, 

o Fernando de Azevedo brigou comigo por causa do Florestan, quando organizei uma coletânea com o 

[Octavio] Ianni chamada Homem e sociedade, que era o curso que eu dava no primeiro ano, de 

introdução à sociologia. O livro vendeu mais de 100 mil exemplares, teve várias edições, e me rendeu 

forte indisposição com o Fernando de Azevedo porque não havia um texto dele em nossa antologia. Eu 

gostava do Fernando de Azevedo, não foi por maldade. Mas o clima era esse, de muita disputa (2006b: 

70). 

 

Deve-se compreender a importância de Florestan Fernandes na promoção da carreira 

de Cardoso na sociologia da USP, visto que o aluno se destacava enquanto pesquisador, desse 



 

 

101

 

modo, a incorporação de Fernando Henrique valorizaria a pesquisa na Faculdade95. Segundo a 

socióloga Maria Arminda do Nascimento Arruda, para a consolidação da Ciência Social na 

USP se entendia que “Era necessário ter competência na área de pesquisa, competência na 

área de ensino, ou capacidade de combinar trabalho de pesquisa com trabalho teórico” (1995: 

195). Em 1961, tratava-se, então, de veicular essa nova forma didática e torná-la hegemônica, 

o que se objetivou com a publicação da coletânea organizada por Cardoso e Ianni96, 

cimentando, assim, o padrão científico para os cursos de Sociologia. A publicação 

mencionada parametrou, durante muito tempo, a visão sobre a sociologia no contexto de 

ampliação do ensino superior, tornando-se uma referência nas Ciências Humanas pelo 

tratamento das questões metodológicas para a pesquisa. Na obra se encontra a mescla de 

textos clássicos da teoria social, divididos em três temas: sistemas sociais, a interação social 

e os processos de interação social. Assim, naquele contexto, os autores estavam “persuadidos 

da necessidade da radicação completa no Brasil do procedimento científico no trato dos 

problemas da sociedade. Para isto a formação de pessoal capaz de produzir e consumir a 

ciência é primordial” (Cardoso & Ianni, 1984: 1), uma vez que se tratava de um livro a partir 

de materiais coligidos a serem estudados em aulas, mais especificamente no curso de 

Sociologia. A não inclusão da produção de Fernando de Azevedo significou uma demarcação 

teórica e metodológica em favor do procedimento defendido por Florestan97. 

Acerca da autoridade do desbravador da pesquisa científica em sociologia na formação 

de seu pensamento, Cardoso anunciou: 

Florestan sofrera uma influência trotskista, através do Hermínio Saquetta, mas nunca foi militante. Os 

amigos de orientação trotskista o consideravam próximo, mas que eu saiba, ele nunca foi membro 

dessa corrente. Florestan nunca foi quadro político e nem eu. Ele nos ensinava Marx como uma das 

abordagens para se analisar os processos de mudança de longo prazo. /.../ Mas, se fôssemos analisar um 

processo “coetâneo”, como ele dizia, ou seja, que ocorresse no mesmo momento, o método 

funcionalista seria o mais indicado. Se quiséssemos analisar regularidades supra-históricas, o indicado 

                                                 
95 Em um comentário auto-avaliativo, Cardoso externou: “Eu sempre fui mais pesquisador, intelectual, do que 
professor. Embora seja bom expositor” (2006b: 72).  
96 Trata-se da publicação Cardoso & Ianni (1961). Em outra entrevista, Cardoso explicou a obra: “Eram textos 
com um pouco de tudo: análise weberiana, um pouco de Marx, dos funcionalistas franceses” (2004: 9).  
97 A despeito das diferenças e disputas por espaços, Fernando Azevedo, na obra A cultura brasileira, registrou: 
“Florestan Fernandes atinge, no plano dos estudos e das pesquisas sociológicas, uma posição científica que 
poucos na América Latina lhe poderiam disputar. Não creio ter ainda tido, na esfera desse conhecimento no 
Brasil, uma impressão tão segura de uma vocação tão completa” (1963: 421). Quanto a Fernando Henrique 
Cardoso, o escolanovista histórico situou entre outros como sendo parte dos “Espíritos educados nas melhores 
tradições da nova ciência, disciplinados por estudos metodológicos e atraídos para as pesquisas de campo, 
começam a destacar-se ou já se impuseram, quer no domínio da investigação científica, quer na esfera da 
especulação teórica” (1963: 420). 
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era Durkheim. Em suma, eu não conhecia Marx, nem isto era requisito para ser “de esquerda” (2006b: 

75-76). 

 

Nota-se que Cardoso não reconhece a militância política de Florestan nos anos 

quarenta e cinquenta do século passado, bem como nega que ele próprio tenha tido militância 

partidária no mesmo período98. Além disso, enfatiza o papel do professor em propiciar o 

estatuto de ciências à Sociologia, desse modo, a ciência se colocaria distante da política. 

Entretanto, Florestan Fernandes foi membro do Partido Socialista Revolucionário, ligado à IV 

Internacional fundada por Leon Trotsky em 1938. Seu engajamento na corrente trotskista 

durou de 1943 até 1952, quando passou a se dedicar exclusivamente ao trabalho na 

Universidade.99 

Quanto à produção acadêmica do autor de Fundamentos empíricos da explicação 

sociológica até os anos sessenta, Milton Lahuerta sintetizou que 

Em Florestan revelaram a influência dos “pais fundadores” da reflexão social contemporânea: de 

Durkheim, a tomada de posição circunstanciada pelo conhecimento e a pretensão uma intervenção 

racional e científica na realidade social; de Weber, a sensibilidade para os problemas derivados da 

revolução burguesa frustrada e dos obstáculos conservadores à ordem social competitiva; de Marx, a 

pretensão de intervir racionalmente, mas para acelerar a mudança. Eram, portanto, manifestações do 

                                                 
98 Segundo Paul Singer, Fernando Henrique foi membro do PCB, contudo, “ele saiu junto com uma parte da 
intelectualidade do próprio Partido Comunista, a partir do relatório Kruschev em 1957” (2006: 67). Entretanto, 
Cardoso menciona que na década de 50 “tomei parte de atividades lideradas pelo então clandestino Partido 
Comunista Brasileiro (PCB) e outras organizações de esquerda nas campanhas pela paz e ‘O Petróleo é nosso’. 
Integrei o conselho diretor da Revista Brasiliense com o historiador e editor Caio Prado Júnior e o jornalista 
Elias Chaves Neto, bem como colaborei com a revista Fundamentos, próxima ao PCB. Mas, em 1956, assinei 
manifestos contra a invasão da Hungria pela União Soviética e estava entre os que se horrorizaram com os 
abusos e distorções do stalinismo, tornados públicos pelo Relatório Kruschev” (2006a: 56-57). Assim, o 
sociólogo enfatiza que houve uma aproximação apenas intelectual durante um curto período, não uma vinculação 
orgânica. 
99 Sobre a sua militância anterior aos anos 50, Florestan comentou que “Em 42, 43, através de um colega meu, 
Jassié da Cunha Batista, entrei em contato com o grupo Folha e comecei a escrever artigos para o jornal. Foi por 
aí que acabei entrando em contato com o movimento político subterrâneo, que era o movimento contra Getúlio. 
/.../ Quando se colocou a questão de aderir formalmente a um grupo, eu me liguei aos trotskistas da IV 
Internacional. Ocasionalmente, eu tinha conhecido [Hermínio] Sacchetta e outros companheiros e era uma área 
na qual o debate intelectual tinha uma maior complexidade. O PC não oferecia muita sedução para o jovem 
radical naquele momento, por causa do problema dos níveis de aliança com a burguesia, que foi sempre grave. 
Porém, depois que o Estado Novo caiu, o PC se aliou aos grupos que apoiavam o Getúlio. Tudo aquilo criou 
muito fermento e inibiu os jovens, que poderiam ir para o PC, em outras condições. Fiquei naquele grupo de 
extrema-esquerda durante algum tempo. /.../ Afastei-me do grupo trotskista somente no final da década de 40. 
Descobri que o centralismo democrático provocava os mesmos efeitos que no PC. De outro lado, o intelectual 
não era utilizado. Eu tinha o mesmo padrão de atuação que qualquer indivíduo poderia ter./.../ Eu queria ligar o 
trabalho na investigação na sociologia ao processo de construção de um pensamento socialista no Brasil, e isso 
exigia uma atividade política revolucionária que não havia. Então, o que restou, para mim, foi o trabalho dentro 
da universidade, a partir das tensões que poderiam nos levar a um processo de renovação cultural profundo” 
(2005: 47-51). Em outra entrevista, o sociólogo informou o período de sua militância: “Fiquei na organização 
[PSR] até mais ou menos 1952. Tinha entrado em 1942” (apud Coggiola, 1995: 14). 
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“ecletismo” que se atribui a Florestan e que, de certo modo, permanecerá como um referencial não só 

de sua obra até o final dos anos 1960, mas também como uma influência marcante em toda a produção 

sociológica da Faculdade (2008: 314). 

 

Nos anos 50, nas referências bibliográficas dos cursos e nos escritos de Florestan 

encontram-se os textos de Émile Durkheim, Karl Manheim, Max Weber, Karl Marx, Talcott 

Parsons e Robert Merton, de modo que se percebe as influências da sociologia francesa, do 

historicismo alemão, do marxismo e do funcionalismo norte-americano na obra do scholar. 

Nota-se, dessa foram, que na interpretação de Cardoso, Florestan Fernandes iniciou no Brasil 

a redução da reflexão marxiana a um instrumento de análise sociológica, desconsiderando o 

conteúdo revolucionário da obra de Karl Marx. Em suma, constituiu-se um “marxismo” 

despojado de seu núcleo, portanto, adstringido, reduzido a algo que a academia de estudos 

pudesse aceitar. 

O mestre da ciência social uspiana privilegiou o método e a construção disciplinar 

pautado no levantamento de dados e no rigor conceitual. Destarte, visava atribuir legitimidade 

acadêmica à disciplina de sociologia, daí a relação com a produção de Durkheim, posição 

dominante no contexto da institucionalização dessa área de estudos. Da sociologia alemã de 

Max Weber, Florestan Fernandes considerou as problemáticas da instauração da “ordem 

social competitiva”, da “ação social” e das estratificações100, além da reflexão do sociólogo da 

Alemanha de Guilherme II o constructo dos “tipos ideais”. Em relação a Karl Marx, o 

professor pesquisador frisava que fora o tradutor do livro Crítica da economia política, ainda 

nos anos 40, e que se tratava de uma obra importante para a compreensão da história enquanto 

construção humana. Por fim, a absorção das reflexões funcionalistas se processou na 

constituição de instrumentos de trabalho, a partir das técnicas de observação e coletas de 

dados. Desse modo, o “ecletismo dinâmico” expressado pelo scholar Florestan Fernandes 

visava a se contrapor às concepções naturalistas e fatorialistas de ciências sociais, além de 

garantir a respeitabilidade científica à sociologia. 

O trabalho de pesquisa de Fernando Henrique Cardoso na segunda metade dos anos 50 

resultara na publicação conjunta com Octavio Ianni, que fora prefaciada por Florestan 

Fernandes, o orientador dos trabalhos, Cor e mobilidade social em Florianópolis: aspectos 

                                                 
100 Para Luiz Werneck Vianna, o weberianismo de Florestan Fernandes opera a troca de foco de análise do 
Estado para a sociedade, visto que ganha centralidade a questão agrária e o patrimonialismo de base societal. 
Portanto, delineia a percepção da formação política do Brasil não como o mero transplante do patrimonialismo 
do Estado português para a colônia (Vianna, 1998: 33-47). 
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das relações entre negros e brancos numa comunidade do Brasil meridional, publicada em 

1960. Tal investigação, proposta por Florestan e financiada pela Unesco, examinou a situação 

do negro na região Sul do país e serviu para desmistificar a veiculação de “democracia racial 

no Brasil”101. Posteriormente, Cardoso defendeu a sua tese doutoral, em 1961, intitulada 

Formação e desintegração da sociedade de casta: o negro na ordem escravocrata do Rio 

Grande do Sul. 

Os estudos sobre o negro no Brasil produzidos e orientados por Florestan Fernandes 

demarcaram posições importantes na contraposição à ideia de “democracia racial” no país. 

Tais estudos, segundo Carlos Guilherme Mota, foram determinantes para a radicalização do 

scholar, pois quando passou a realizar essas pesquisas desacentuou-se a orientação 

funcionalista, visto que expressou a preocupação “com as relações de raça e classe” (Mota, 

1977: 182). Ademais, o professor caminhou no desvendamento do capitalismo brasileiro. 

O padrão de pesquisa desenvolvido na USP enfrentava o formato de investigação 

proposto pelo ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) conduzido pelos intelectuais 

Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Cândido Mendes, Álvaro Vieira Pinto e Nelson Werneck 

Sodré, preocupados com a formulação da política de desenvolvimento do Estado nacional, 

além da forma ensaísta de investigação102. 

O Iseb fora criado enquanto órgão subordinado ao ministério da Educação, sediado no 

Rio de Janeiro. Tal instituto emplacou no período de Juscelino Kubitschek, debruçado sobre o 

projeto para o país embasado na ideologia nacionalista103. 

Ao relembrar a instituição de pesquisa carioca, Fernando Henrique Cardoso ressaltou: 

“Nós tínhamos uma visão sobre Guerreiro Ramos e o Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros muito depreciativa, porque em nossa cabeça nós éramos os cientistas [risos]” 

                                                 
101 Ao analisar a motivação da encomenda do estudo, Octavio Ianni mencionou: “A hipótese mais evidente 
(confirmada em vários estudos) é de que a Unesco foi inspirada pela ideia de que o Brasil era uma democracia 
racial. Isso numa época em que o mundo saía de uma guerra em que o racismo era parte intrínseca das batalhas 
ideológicas e também militares. Pois a brutalidade do racismo, que se desenvolveu com o nazismo, seguramente 
reacendeu o racismo em outras partes da Europa e do mundo. Impressionados com a tese da democracia racial, 
os membros da Unesco decidiram fazer estudos para incentivar o esclarecimento do problema” (2006: 53-54). 
102 Uma examinadora da história das ciências sociais no Brasil, no que tange à polêmica entre Florestan 
Fernandes e Guerreiro Ramos, afirmou que: “o expediente ao método estribava-se na tarefa que o sociólogo 
[Florestan Fernandes] se impusera: construir o campo da Sociologia frente aos outros domínios afins e em 
oposição às interpretações tidas como não científicas. Daí, a sua acirrada polêmica com Guerreiro Ramos, que 
propugna por um conhecimento sociológico a partir do qual ‘a nação possa compreender a si própria, decifrar 
objetivamente seus problemas’. Para Florestan Fernandes, tais posturas navegariam em erros e tornar-se-iam 
‘prejudiciais à instauração de um verdadeiro sistema científico’. Vale dizer, a ciência com letra maiúscula 
ultrapassa as fronteiras nacionais e o caráter universal define a sua verdadeira vocação, a despeito mesmo de 
realidades culturais que se caracterizam, antes, pela assimilação do que pela produção de teorias, ou de 
paradigmas científicos” (Arruda, 1995: 153). 
103 Para uma avaliação do Iseb, cf. Toledo (1997) e Pécault (1990: 14-189). 
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(2006b: 77), uma vez que na avaliação dos intelectuais uspianos, “Eles [isebianos] faziam 

política”, pois estavam “Vinculados ao governo e isso era inaceitável” (2006b: 77) para os 

sociólogos de São Paulo. 

Pode-se notar o ranço da Sociologia produzida na USP sobre a preparação de quadros 

para o Estado e a recusa de envolvimento em projetos subordinados aos poderes executivos, 

tal cultura foi estabelecida desde a ênfase na priorização intelectual na fase inicial da 

Universidade. Nesse sentido, a produção científica estava entendida separada da assessoria às 

políticas nacionalistas. 

Relacionado à questão programática dos isebianos, Cardoso também enfatizou a 

diferença, de modo que 

Nós [sociólogos da USP] tínhamos muita dificuldade com a prática esquerdista populista da época. 

Havia o Iseb, no Rio de Janeiro, e a questão do nacionalismo, que sempre cria um pouco de populismo, 

não é? O Hélio Jaguaribe, o Cândido Mendes, o Guerreiro Ramos tinham uma visão de um 

nacionalismo ardoroso, com alguns livros interessantes como A redução sociológica. Eles eram, na 

verdade, pessoas que sabiam do mundo. Nós não sabíamos. Nós sabíamos das idéias. Nós não 

estávamos muito ligados para esse negócio se o Juscelino vai dar certo ou não vai (in. Folha de S. Paulo 

17/05/1992: 6). 

 

Nota-se que, ainda frisando o papel pesquisadores em cientistas sociais de São Paulo, 

Cardoso reafirmou o caráter programático contrário ao nacionalismo e à atividade intelectual 

coligada ao chefe do poder executivo nacional, demonstrando o seu entendimento de certa 

incongruência entre atividade intelectiva e ação política institucional. 

Em concomitância à produção acadêmica, nos anos cinquenta, Cardoso participou 

ativamente da Campanha em Defesa da Escola Pública, liderada por Florestan Fernandes, 

sendo um dos signatários do Manifesto dos Educadores mais uma vez convocados, também 

redigido por Fernando de Azevedo, em maio de 1959. Tal texto, caracterizado como abaixo-

assinado, denunciava o rebaixamento do nível de ensino e, além disso, criticava o projeto de 

lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em fase de redação por sinalizar medidas de 

cunho privatista104, isto é, professando quase a renúncia do Estado ao ensino público105. 

No contexto interno da USP, a luta pela reforma educacional passava pelo combate ao 

sistema catedrático, uma forma de privilégio e de autoridade professoral incondizente com a 

                                                 
104 Esse documento, em que constam os nomes dos signatários, pode ser encontrado no Apêndice do livro de 
Ghiraldelli Jr. (2001: 139-160). 
105 Uma análise de Fernando Henrique Cardoso sobre a situação da escola pública nos anos 50, cf. Cardoso 
(1958). 
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democratização do ensino e a promoção do conhecimento científico. Os reformadores 

propunham o estabelecimento dos conselhos paritários nos assuntos da Universidade, bem 

como a autogestão nas Faculdades. Ademais, discutia-se a ampliação do ensino público 

primário e secundário coligados às reformas estruturais de base. 

Sob influência dessa atmosfera, Cardoso encabeçou uma chapa ao Conselho 

Universitário situado na linha progressista contra a estrutura tradicional, haja vista que 

fui para o conselho Universitário da USP, como representante dos antigos alunos. Aí já havia 

politização, pois fui eleito numa aliança com a Faculdade de Economia e com a de Medicina. Eu vinha 

pela esquerda, era contra a “bucha”, uma organização secreta, fundada no século XIX e que ainda tinha 

influência residual entre os mais conservadores saídos da Faculdade de Direito e nós ganhamos /.../. 

Então, fui para a reitoria, onde quem mandava naquela época eram os professores Camargo, da Poli, 

Horácio Monteiro, da Faculdade de Direito que tinha sido ministro do Trabalho do Dutra, e Zeferino 

Vaz. Eles ficaram um pouco surpresos comigo porque eu era afável, sabia reverenciar os mais velhos, 

essa coisa toda. Um dia descobriram que meu pai era deputado pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o 

presidente do Banco do Brasil era meu tio, o prefeito do Rio e o ministro da Guerra eram meus primos 

(2006b: 74). 

 

É possível depreender, a partir do fragmento acima, que a chapa liderada por Cardoso 

representava uma proposta de “modernização progressista” para o ensino superior, na medida 

em que recusava os padrões de autoridade montados pelas cátedras propondo medidas 

democratizantes e realçava esforços para o apoio às práticas de pesquisas. A vitória de 

Fernando Henrique à vaga no conselho representou a quebra da hegemonia das profissões 

imperiais, isto é, Direito, Engenharia e Medicina, naquela instância de poder universitário. 

Para tanto, o sociólogo compusera aliança com os jovens professores da Faculdade de 

Filosofia e dos cursos emergentes, como o de Economia. A aliança escolheu como suplente de 

Cardoso o professor Antonio Delfim Netto, representante de grupos também interessados na 

modernização da carreira científica, ainda que não comungados com os anseios da campanha 

popular pela escola pública106. 

Desse modo, pode-se afirmar que a composição reunia os jovens professores 

compromissados com a pesquisa e a formação de cientistas, na medida em que pontuava as 

                                                 
106 Como relembrou Cardoso: “Nesse empenho, /.../ Antonio Delfim Netto, representando setores políticos 
diferentes do meu, mas com os quais tínhamos aliança, foi meu suplente numa chapa apoiada por toda a 
esquerda acadêmica. Lutamos para que os então chamados ‘professores catedráticos’ (fui um dos últimos a ter 
essa condição na USP) tivessem que respeitar os direitos dos assistentes. Esses direitos deveriam ser assegurados 
com as teses de mestrado, doutorado e livre-docência. Cumpridos esses requisitos, os catedráticos seriam 
impedidos de usar os poderes que até então detinham de demitir seus auxiliares, sem qualquer limitação de 
vontade, ad nutum” (2006a: 51). 
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exigências do percurso investigativo pautado em dissertação de mestrado, doutorado e livre-

docência, como critério para a atividade docente. Portanto, eram adversários do sistema 

catedrático. Além disso, a união revelava a perspectiva social que recusava a agroexportação 

como caminho para o desenvolvimento107. 

A candidatura de Fernando Henrique Cardoso ao Conselho Universitário venceu a 

chapa composta por membros da Faculdade de Direito, compromissados com a permanência 

do status quo universitário, porque era apoiada pela Burchenschaft, a “bucha”, uma 

organização secreta reacionária compactuada socialmente com o ensino tradicional e à 

economia agroexportadora, que intentava voltar a roda da história, visto que a liga exaltava a 

ordem societária da República Velha (1894-1930), momento em que seus alinhados 

desfrutaram do poder108. 

De acordo com o relato de Cardoso, os altos representantes da direção universitária, 

embora conservadores, passaram a incluir o jovem conselheiro nos espaços de sociabilidade 

na medida em que descobriam a sua vinculação “elitista”, visto que descende de família com 

membros militares de altas patentes, segundo comentou “acho que deve ter de dez a quinze 

generais na família” (Cardoso, 2005: 209), sendo primo de Dulcídio do Espírito Santo 

Cardoso, que governara a capital federal entre 1952-1954 e Augusto Cardoso, ministro da 

Guerra de Getúlio Vargas, na fase do governo eleito. Aos olhos da hierarquia acadêmica, 

Cardoso passava a ser uma possibilidade de contatos com outras instâncias de poder. 

                                                 
107 Nesse sentido, vale destacar o significado da tese de Delfim Netto defendida na USP: “O café, na verdade, era 
um impedimento ao crescimento [econômico]. O café era um produto com uma demanda inelástica. Quando uma 
supersafra, por motivos quaisquer, aumentava a oferta dramaticamente, os preços caíam, a receita de dólares 
diminuía. E o que acontecia? Tinha uma desvalorização do câmbio importante. Neste momento apareciam 
pequenas indústrias. Dois anos depois, por um acidente climático, por exemplo, havia uma quebra de safra. O 
preço do café subia dramaticamente, a oferta de dólares aumentava, havia uma enorme valorização do câmbio, 
destruía-se tudo aquilo que estava sendo construído. Qual era o objetivo fundamental para se livrar disso? Era 
eliminar a importância do café nas exportações” (2006: 56). Como se vê, o pesquisador na área da economia 
apontou os efeitos negativos da monocultura agroexportadora sobre a indústria brasileira, o que torna possível 
afirmar a vinculação orgânica dessa produção intelectual à burguesia industrial. 
108 Burchenschaft – Sociedade de Jovens – foi criada pelo lendário professor alemão Julius Wilhelm Johan 
Frank, da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na primeira metade do século XIX. A sociedade secreta 
se estabeleceu nos moldes das que existiam na Europa no contexto da luta contra o absolutismo monárquico. 
Contudo, de uma ordem revolucionária passou à conservadora na República Velha e reacionária depois dos 
acontecimentos de 1930. Segundo o Depoimento de Carlos Lacerda, “Ao que parece, a influência da 
Burschenschaft em São Paulo e no Brasil foi de tal ordem que o único Presidente da República, civil, até 
Washington Luís, que não foi da Bucha, parece ter sido Epitácio Pessoa, presidente por acidente, presidente para 
evitar Rui Barbosa. Todos os demais passaram por ela” (1978: 88). Ao explicitar o caráter de classe social da 
união, Lacerda continua: “E o fenômeno não tem nada de mais, é o mesmo fenômeno da Maçonaria: uma 
sociedade secreta de sujeitos amigos, companheiros, de famílias, vamos chamar assim, ‘de mesma classe’, que 
passam pelas faculdades, que se sentem futuras elites dirigentes e que se entendem. Um dia um sobe e chama o 
outro. Um vais ser governador e chama o outro para secretário, outro vai ser ministro, e assim por diante” (1978: 
88). 
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Passa-se a uma síntese deste subitem. Pode-se perceber a consolidação da sociologia 

como área de estudo na academia universitária por meio do trabalho de pesquisa científica, 

tendo como protagonistas importantes nos anos 40 os professores Roger Bastide e Florestan 

Fernandes. Assim, constituiu-se um discurso hegemônico no campo teórico-investigativo na 

sociologia uspiana por meio da junção do cientificismo da sociologia francesa; a construção 

dos “tipos ideais” da sociologia weberiana; a compreensão da história enquanto construção 

humana, segundo o marxismo; e a quantificação dos dados empíricos de acordo com a 

sociologia norte-americana. 

 

1.4.2. O grupo de Estudo d’ O capital e o marxismo adstringido 

 

Quanto à continuidade de sua formação intelectual após a fase vinculada a Florestan, 

Fernando Henrique Cardoso situou a importância do grupo de estudo formado por jovens 

professores da USP para o exame da obra O capital de Karl Marx. 

O seminário [sobre a obra de Marx] foi quase uma pós-graduação. Qual era seu sentido? Primeiro quem 

dava o tom acadêmico e de rigor era o [filósofo  José Arthur] Giannotti. Cada um lia numa língua 

diferente, ao mesmo tempo, para cotejar, mas não era por espírito de religião política, era por religião 

acadêmica, rigor acadêmico. Eram discussões infindáveis, cada um com sua especialidade: um era 

historiador, outro antropólogo, outro economista, outro sociólogo, outros tinham vivência política, 

outros tinham vocação literária ou filosófica. Era como se fosse um college inglês: havia a conivência 

intelectual e depois o jantar. A convivência nos tornou muito próximos e teve uma influência direta na 

elaboração das nossas teses de doutoramento, em todos nós, inclusive na do Giannotti (2006b:  76). 

 

É importante retomar o contexto do Seminário de Marx organizado pelos intelectuais 

de São Paulo. Como se sabe, a história da esquerda no final dos anos 50 esteve marcada pelo 

reconhecimento, por parte da União Soviética, dos crimes de Stalin, o que impactou 

decisivamente as bases dos Partidos Comunistas no mundo todo.  

 Desde a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, conflito em que a URSS e o 

Exército Vermelho tiveram atuação determinante para a derrota do nazi-fascismo, somados 

aos sucessos das forças de libertação situadas à esquerda do aspecto político, houve uma onda 

de engajamento nos PCs, além de ações conjuntas entre militantes e membros das camadas 

intelectualizadas situadas no campo progressista. Contudo, não se pode esquecer que o 

imediato pós-guerra foi marcado por profundas derrotas do movimento socialista. Os 

movimentos de resistência ao nazi-fascismo na Itália e França, dirigidos por seus respectivos 
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Partidos Comunistas, depuseram as armas em favor dos governos democrático-burgueses, 

impondo a derrota aos partisans109. À “libertação” se seguiu o controle anti-revolucionário 

com o apoio do stalinismo. Ao passo que, nos meios intelectuais progressistas notava-se uma 

certa consideração sobre o “marxismo” dos Partidos Comunistas. Ulterior ao discurso de 

Nikita Kruschev ao 20º Congresso do Partido Comunista da URSS, no qual se reconheceu os 

crimes de Stálin110, em 1956, e à invasão soviética que resultou no aplastamento da 

Revolução Húngara, em novembro do mesmo ano, averiguou-se a debandada dos intelectuais 

dos PCs e das frentes de ações conjuntas. 

Desse modo, na medida em que as lutas sociais entravam em ascensão verificou-se a 

participação das camadas intelectuais nos movimentos por transformações, o que em vários 

momentos se desdobrou na ligação de membros da intelligentsia aos Partidos Comunistas. 

Contudo, quando do refluxo dos embates ou nos momentos de “decepções políticas” com as 

contra-revoluções, denúncias do stalinismo ou derrota nas lutas de classes, percebeu-se o 

afastamento “dos homens de ciência” em relação à perspectiva do trabalho111. 

Nesse sentido, no ano de 1958, em São Paulo a jovem intelligentsia uspiana, 

expressando a “insatisfação com a vulgata comunista” (Schwarz,1998: 103), tratou de buscar 

outros caminhos e debruçou-se na leitura dos textos do próprio Karl Marx, a começar pela 

obra magna, isto é, O Capital: crítica da economia política112. 

                                                 
109 Para um balanço da contenção da onda revolucionária no imediato pós-Segunda Guerra em diferentes países 
da Europa, ou no caso da Grécia “revolução estrangulada” cf. Pierre Broué (in. Coggiola, 1995: 385-207) e 
Fernando Claudín (1986).  
110 De acordo com Pierre Broué, “O famoso relatório ‘secreto’ de Kruschev foi pronunciado a portas fechadas 
nos dias 23 e 24 de fevereiro, após várias intervenções anti-stalinistas, principalmente a de [Anastas Ivanovitch] 
Mikoyan. O documento responsabiliza Stálin por todos os atos de violência e de terror, pela ‘repressão mais 
cruel, violando todas as normas da legalidade revolucionária’, criando ‘condições de insegurança, de medo e 
mesmo de desespero’. Kruschev fala de ‘milhares de comunistas honestos e inocentes mortos em consequência 
de monstruosas falsificações’. Ele confirmava, assim, a fabricação dos processos, as responsabilidades de Stálin 
nas derrotas perante o ataque militar de Hitler em 1941 e a gigantesca repressão do pós-guerra contra os alemães 
na Europa Oriental e contra os povos não-russos na URSS, embora continuando solidário com sua política geral 
e mantendo particularmente a condenação dos ‘trotskistas’ e dos ‘bukharinistas’” (1996: 160-161). Percebe-se 
que a “desestalinização” empreendida pelo grupo de Nikita Kruschev não representou o fim do controle da 
burocracia sobre a URSS. 
111 O historiador francês Michel Winock, destacado estudioso dos intelectuais, a despeito de suas posições 
políticas que podem corroborar o conservadorismo, desenvolveu a análise sobre a intelectualidade francesa no 
século XX, considerando o processo de “engajamento” dos hommes des lettres às lutas dos trabalhadores 
daquele país e dos povos coloniais por independência. A partir de seu estudo é possível perceber que na onda 
ofensiva das lutas sociais ocorre o engajamento dos intelectuais, ao passo que no refluxo desse movimento tem-
se o afastamento da intelectualidade das causas transformadoras, cf. Winock (2000). 
112 Sobre a origem do Seminário Marx, de acordo com Roberto Schwarz, “[José Arthur] Giannotti conta que na 
França, quando bolsista, freqüentou o grupo Socialisme ou Barbárie, onde ouviu as exposições de Claude Lefort 
sobre a burocratização da União Soviética. De volta ao Brasil, em 1958, propôs à sua roda de amigos, jovens 
assistentes de esquerda, que estudassem o assunto. Fernando Novais achou que era melhor dispensar 
intermediários e ler O Capital de uma vez” (1998: 100). 
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A liderança intelectual do grupo ficou a cargo do filósofo José Arthur Giannotti, autor, 

segundo Antonio Rago Filho, “altamente influenciado pela fenomenologia e o estruturalismo 

francês”, e que foi “o artífice principal de um esforço analítico que visara a superar o 

pensamento de esquerda de baixo padrão desenvolvido por ideólogos hospedados no PCB, o 

mais influente partido de esquerda na década de 60, no Brasil” (2005a: 480). 

O grupo de estudo d’O Capital imprimiu uma nova forma de “marxismo” no Brasil ao 

balizar inúmeras investigações acadêmicas, pois segundo anunciou Giannotti no texto que 

demarcou a existência do núcleo:  

Se levarmos em conta o extraordinário florescimento atual das ciências do homem, dificilmente cada 

pessoa seria capaz de dominar de uma forma crítica todos os terrenos explorados por Marx. Tendo isto 

em vista é que nos reunimos num grupo heterogêneo, que nos permitisse caminhar com certa segurança 

no interior dessas ciências, mas que nos custou horas a fio de irritantes discussões a fim de chegarmos 

a um vocabulário comum. Entretanto agora, depois de mais de um ano de seminário quinzenais, todos 

sentimos que estamos adotando uma nova maneira de compreender Marx e os problemas de nossa 

sociedade estudados por esse autor, o que sem dúvida deverá produzir seus frutos (1960: 61). 

 

Propugnou-se uma “filosofia da práxis” desvinculada do movimento pela emancipação 

humana e da intervenção prática para a transformação da realidade, visto que “embora 

marxistizantes, não tínhamos prática de militância política” (Cardoso, 1988: 31). O 

pesquisador Luiz Fernando da Silva compreende a obra dessa união uspiana como sendo 

“marxismo acadêmico”, porque ocupavam espaços nas instâncias da universidade, mas não na 

luta de classes propriamente113. Não operaram a transição da militância socialista para o 

centro de investigação ou ensino, como em diversos países. Ao passo que, “esse marxismo, no 

Brasil, surge e se consolida no próprio momento de afirmação da universidade, a partir dos 

anos 50, ao contrário de muitas universidades européias e americanas que há muito já tinham 

se consolidado” (Silva, 2003: 32-33)114. 

Ao remontar a preocupação dos jovens assistentes uspianos, Giannotti salienta 

a vocação científica do grupo, pois todos nós, sociólogos, economistas, historiadores e até mesmo 

filósofos, todos líamos Marx com o objetivo explícito de entender o estágio em que se encontravam as 

relações sociais de produção capitalistas, para situar nelas as dificuldades do desenvolvimento 

                                                 
113 Luiz Fernando da Silva segue a reflexão de Perry Anderson sobre o “marxismo Ocidental”, isto é, a 
identificação, no Ocidente, do deslocamento dos teóricos marxistas dos sindicatos para os centros de pesquisas 
universitários, cf. Anderson (1987: 19), e do mesmo autor (1989). 
114 Fernando Silva situa certa semelhança nas preocupações do “marxismo universitário” do grupo com o que 
Perry Anderson notou na tradição intelectual crítica do pós-Primeira Guerra até os anos 70, que nomeou de 
“marxismo ocidental” (Anderson, 1989). Entretanto, recusamos o termo problemático alcunhado pelo historiador 
inglês, pois coloca no mesmo quadro autores com posições dissonantes. 
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econômico e social brasileiro, com o intuito muito preciso de poder avaliar as políticas em curso (1998: 

116). 

Tratava-se, portanto, de ter uma interpretação da realidade, pois estavam insatisfeitos 

com as explicações em voga115. Tido como o líder intelectual do grupo, Giannotti instaurou a 

sistemática de trabalho por meio da “análise estrutural do texto” (Cardoso, 2006b: 75), prática 

que, de acordo com  Singer, era caracterizada por “ler como os filósofos lêem, dando atenção 

até às vírgulas, à construção gramatical, ao uso de certas palavras” (2006: 63)116. 

Sobre o significado desse grupo de estudos para as ciências sociais, segundo Paulo 

Arantes  

O que se passou de fato? Associado a um novo ciclo explicativo do Brasil, impulsionado pela 

paradoxal renovação universitária do marxismo – não um repertório de tópicos filosóficos consagrados, 

nem mesmo à mobilização criteriosa de novas variedades do marxismo filosófico, mas um experimento 

intelectual irrecusavelmente materialista, como convém denominar o que ocorreu naquela ocasião, no 

que concerne às relações entre marxismo e filosofia: uma verdadeira socialização da força de pesquisa 

e reflexão acumulada coletivamente pelos professores de filosofia ao longo dos anos de formação do 

respectivo Departamento uspiano (Arantes, 1994: 243). 

 

Na versão de Cardoso, “O núcleo duro era composto pelo [José Arthur] Giannotti, 

Fernando Novaes, Ruth [Cardoso], [Octavio] Ianni, Paul Singer e eu [Fernando Henrique]” 

(2006b: 76). Todos eles, à exceção de Paul Singer, até então não haviam desenvolvido 

militância partidária na esquerda, confirmando, assim, o argumento de Luiz Fernando da 

Silva, que os associa a um “marxismo acadêmico”, tendo em vista a composição social do 

grupo. 

Ao comentar o debate no seio do seminário, Fernando Henrique identificou as 

seguintes posições:  

“No fundo havia o que se chamava então de pessoal favorável à ‘antropologia fundante’, que era o 

Bento [Prado Júnior], e os que tinham a visão ‘estruturalista’, o Giannotti. Eu e o Fernando Novais não 

                                                 
115 De acordo com Singer: “Nosso intuito no grupo de O Capital não era tanto polemizar com as posições do 
PCB. A polêmica era mas com o ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros). O ISEB foi efetivamente uma 
influência ideológica e científica de grande importância, nos fins dos anos 50 até 64, no mínimo. Eram 
intelectuais do Rio, com uma abordagem interdisciplinar. Tem alguma semelhança com o grupo que se formou 
aqui de O Capital, embora eles fossem mais conhecidos e importantes. Mas a motivação para o grupo d’O 
capital era realmente aprender” (2006: 62). 
116 Ainda sobre a sistemática de trabalho, segundo Paulo Arantes: “os filósofos presentes simplesmente 
cumpriram com a obrigação, a julgarmos pelo único protocolo do Seminário, redigido e publicado por Giannotti. 
Isto é, começaram a ler O Capital como Gueroult ou Goldschmidt explicava Platão ou Descartes – neste 
despropósito consistiu justamente a revelação -, um método talhado para o andamento linear da teoria tradicional 
mostrava-se capaz de fazer falar o seu contrário, uma técnica suspensiva a serviço de um pensamento que proíbe 
a separação de conhecimento e interesse, discurso e contexto prático” (Arantes, 1994: 241). 
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éramos nem uma coisa nem outra. /.../ Ele [Giannotti] lia fenomenologicamente O Capital. Depois 

mudou para uma coisa mais estruturalista. Ele foi sempre muito lógico, ele sempre se interessou, no 

fundo, pela lógica. Ele queria mostrar que o trabalho fundamenta a lógica. Já o Singer tinha uma visão 

mais de economista, um pouco mais ‘vulgar’. Ele conhecia mais, vamos dizer, a mecânica. Ele sempre 

olhou com desconfiança esse negócio de ‘antropologia fundante’. O Juarez Lopes se somou a nós dois” 

(17/05/1992: 6) 

 

Pode-se observar que Cardoso interpreta o seminário valorizando o trabalho 

empreendido, na medida em que se refere ao debate a partir de distintas interpretações e 

realçando que o grupo não era monolítico do ponto de vista das formas de inserção e de 

participação nas discussões internas117. Nos embates teóricos entre J. Giannotti e Bento Prado 

Júnior, constatou-se  a preponderância do primeiro. Contudo, deve-se ponderar que o bloco 

impôs uma leitura da obra de Marx nas Ciências Sociais, bem como na utilização do trabalho 

do revolucionário no universo da pesquisa. 

De acordo com Fernando Henrique Cardoso, as reflexões do seminário repercutiram 

enormemente no âmbito científico, haja vista que considera que “A introdução de Marx como 

tema de reflexão foi feita pela minha geração nos anos 60 e se deve a algo que ocorreu fora do 

âmbito acadêmico: um seminário sobre Marx organizado por José Arthur Giannotti, por mim 

e por um grupo de amigos” (1985: 8). 

Assim, na posição do sociólogo, os estudantes passaram a ler Marx na FFLCH da USP 

seguindo as reflexões do grupo de estudo encabeçado por Giannotti. Desse modo, surge a 

indagação sobre como teria sido interpretada a obra de Marx.  

Embora Giannotti tenha se destacado na resposta contra Althusser (1966), texto em 

que apontou críticas ao pensamento de Louis Althusser118 ao enfatizar as “características 

positivistas”, o seu grupo de estudos referendou um “marxismo” reprodutor do ensinamento 

do filósofo francês no que tange à interpretação do “corte epistemológico” no pensamento de 

Karl Marx, “apresentado em dois momentos disjuntivos, a obra de juventude que se oporia 

com a da maturidade” (Rago Filho, 2005a: 480)119. Mesmo que tenha recuperado a relação 

                                                 
117 Quanto às polêmicas no seminário segundo Arantes “Giannotti era fenomenológico de vocação, confirmada 
em recente viagem à Europa, porém epistemólogo preparado pelo ensaio de [Gilles-Gaston] Granger, que por 
sua vez era inimigo de morte dos adeptos da Erlebnis; enquanto seu colega mais velho procurava trazer o 
marxismo para uma ontologia (regional) do ser social, Bento Prado Jr. pensava fundá-lo através de uma 
antropologia existencial, como vinha exposta na recém-publicada Critique de la Raison Dialectique [obra de 
Jean-Paul Sartre], por certo muito mais interessado em dar razão a Sartre do que em reanimar os estudos 
brasileiros de Marx” (2007: 132). 
118 Acerca do impacto da obra de Althusser no Brasil, cf. Löwy (2003). 
119 Para uma apreciação crítica da obra de Giannotti, cf. os estudos de Rago Filho (2005a), (2005b) e (2007). 
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Ludwig Feuerbach e K. Marx, que havia sido negligenciada pela vulgarização dos 

“marxismos” da Segunda Internacional e do stalinismo, a interpretação do filósofo da 

analítica paulista cominou no erro de compreender a obra do “jovem Marx” enquanto 

continuidade dos preceitos de Feuerbach, desconsiderando a crítica ontológica à filosofia 

especulativa que o autor da Ideologia Alemã empreendeu120.   

A partir da produção influenciada intelectualmente pelo grupo do’O capital, notou-se 

o afastamento de Cardoso em relação ao mestre da “ciência empírica”. Na versão de Fernando 

Henrique, tal fato se processou porque “Florestan não gostava do seminário de Marx” 

(Cardoso, 2006b: 77). Outrossim, é lídimo notar que os pesquisadores do grupo de estudo, de 

certo modo, por sua atitude, questionaram a “hegemonia intelectual” do mestre da sociologia 

uspiana, sobretudo na medida em que passaram a ocupar espaços na academia e a fazer 

circular suas próprias conclusões. Contudo, eles reverenciaram o procedimento de pesquisa 

instaurado por Florestan quanto à escrita pautada em metodologia, problematização, análise 

de dados e rigor científico. 

Cardoso apresenta a ruptura com o mestre enquanto “um conflito de geração, 

afirmação de geração. O seminário significava nossa emancipação intelectual” (2006b: 77). 

Desse modo, emerge outra questão: Qual seria o ato fundante dessa nova geração intelectual 

da USP? Na resposta de Fernando Henrique Cardoso seria a recusa do funcionalismo121. 

Destarte, a novidade instaurada pelos pesquisadores de sua geração nas Ciências Humanas 

teria sido a superação do funcionalismo e o aprofundamento do rigor metodológico. 

Na interpretação de Milton Lahuerta, os intelectuais do Seminário de Marx se 

contrapunham, entre outras referências teóricas, ao “método eclético” de Florestan Fernandes, 

                                                                                                                                                         
Apoiado em Lukács, Mészáros foi quem se contrapôs à falsa oposição entre o “jovem Marx” e o “velho Marx”, 
uma vez que afirmou ser a “transcendência da auto-alienação do trabalho” enquanto o núcleo estruturante do 
sistema marxiano (Mészáros, 2006: 17-28 e 197-231).  
120 Acerca da relação de aproximação e ruptura da obra de Karl Marx com a de Ludwig Feuerbach, cf. Goldmann 
“l’ideólogie allemande et les Théses sur Feuerbach” (1970: 151-196), Mészáros, (2006: 208-221), Frederico 
(1995), Sartório (2001), Löwy (2002), Netto (2004a), Frederico & Sampaio (2006) e Chasin (2009). 
121 Indagado pelos pesquisadores que realizaram o livro Conversas com sociólogos brasileiros, Cardoso 
respondeu: “Florestan não quis aceitar a versão quase final de minha tese [Capitalismo e escravidão no Brasil 
meridional]. /.../ Bem, quando o Florestan leu a tese, o prefácio, que era pedante e fazia muita crítica ao 
funcionalismo, disse-me que não aceitava o texto. Eu pensei: ‘Então vou defender a tese com o Lourival Gomes 
Machado’, catedrático de política, com quem eu me dava bem e que Florestan não considerava academicamente 
sólido. Eu lhe disse que ia falar com o Lourival e foi ‘um pega pra capar’. Eu estava com sarampo. O Florestan 
não respeitava essas coisas, com sarampo ou sem sarampo, ele disse que aquilo seria inaceitável. /.../ Florestan 
tinha uma implicância com o tal seminário. Uma vez, ele nos disse: ‘Vocês estão voltando ao ensaísmo, com 
Lukács, Sartre. Isso é um retrocesso’, que ele não aceitava, pois constituiria um perigo para o desenvolvimento 
da sociologia como ciência empírica. Assim, a versão do prefácio (ou introdução, não me lembro) que está 
publicada no livro, não foi a versão original. Eu amenizei as críticas ao funcionalismo que Florestan considerou 
inaceitáveis. Achou que eram críticas a ele” (2006b: 77). 
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pois questionavam a liderança intelectual hegemônica do institucionalizador da pesquisa 

sociológica em São Paulo, uma vez que “Com a constituição do grupo d’O Capital, tal 

preocupação se radicaliza e pretende não apenas romper com o conhecimento anterior, mas 

também superar o ecletismo que seria marca característica na obra desse ‘pai fundador’” 

(2008: 328). Assim, sem despojar da herança do professor pesquisador, os membros do 

Seminário demarcaram a ruptura com o “ecletismo metodológico” nas Ciências Humanas. 

A afamada apresentação ao livro Escravidão no Brasil meridional foi tomada 

enquanto manifesto dessa nova epistemologia não apenas nos estudos sociológicos, de 

maneira que, segundo o filósofo Paulo Arantes:  

Pode-se dizer que coube a Fernando Henrique Cardoso dar seqüência às notas teóricas de Giannotti. 

Refiro-me à digressão metodológica que precede Capitalismo e escravidão no Brasil meridional, 

possivelmente o primeiro capítulo do marxismo ocidental uspiano. Sem muito exagero, ela não seria o 

que é – documento de estréia, no caso, do método dialético na interpretação sociológica – sem a 

contribuição da leitura de O Capital promovida por Giannotti (2007: 178-179). 

 

Pode-se notar que a “digressão metodológica” escrita por Cardoso se projetou nos 

meios intelectuais pautando o debate nas ciências humanas e construindo um novo capítulo na 

investigação científica, nesse sentido, lançaram-se esforços para uma nova hegemonia cultural 

no procedimento de pesquisa122. 

Em suma, Cardoso, por meio de sua tese, se contrapôs, aos legados intelectuais do 

PCB, do ISEB e de Florestan Fernandes. Acerca do Partido Comunista, o intelectual da 

Universidade de São Paulo colocou em xeque a visão etapista celebrada por autores ligados 

àquela agremiação política123. Ao instituto carioca, o pesquisador uspiano enfatizou a 

                                                 
122 Ao comentar o impacto da tese defendida pelo sociólogo na USP, Roberto Schwarz assinalou: “O passo à 
frente indicado no título do doutorado de F. H. Cardoso, Capitalismo e escravidão no Brasil meridional (1962). 
A ousadia do livro, que estuda o Rio Grande do Sul oitocentista, estava no relacionamento complicado entre 
aqueles dois termos assimétricos, nem opostos nem próximos. Não se tratava de categorias complementares, à 
maneira da oposição entre casa-grande e senzala, cuja reunião compõe um todo sociológico; nem se tratava da 
culminação de um antagonismo global, à maneira, imaginemos, de ‘escravismo e abolição’. O que o livro 
investiga em pormenor são as conexões efetivas entre capitalismo e escravidão numa área periférica do país, área 
com certa autonomia, mas dependente do que se passava nos âmbitos centrais e na vizinha Argentina, onde 
vigorava o trabalho assalariado. Antes que o Senhor, ou a Liberdade, o outro da escravidão é o capitalismo, e 
este de modo muito relativo, já que é também a causa dela. Assim, a escravidão podia ter parte com o progresso, 
e não era apenas um vexame residual. É claro que não se tratava aqui de elogiá-la, mas de olhar com 
imparcialidade dialética os paradoxos do movimento histórico, ou, ainda, as ilusões de uma concepção linear de 
progresso. Sem que a ponta polêmica estivesse explicitada, tratava-se de uma especificação importante e 
estratégica do curso da história, pois punha em evidencia a ingenuidade dos progressismos correntes. No campo 
da esquerda, em especial, desmentia o itinerário de etapas obrigatórias – com ponto de partida no comunismo 
primitivo, passando por escravismo, feudalismo e capitalismo, para chegar a bom porto no socialismo – em que 
o Partido Comunista fundava a sua política ‘científica’” (1998: 105). 
123 Haja vista que “Os intelectuais de orientação mais comunista ainda ficavam nas teses do feudalismo, 
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necessidade da investigação embasada em dados empíricos com uma metodologia de 

investigação, superando o formato ensaísta. No que tange à diferenciação com o mestre, o 

jovem professor mencionou o embate com a teoria funcionalista. 

As principais obras exaltadas como referências a partir do Seminário foram: a 

pesquisa pós-doutoral de Cardoso, sobretudo o comentário ao procedimento metodológico 

contido na apresentação; do professor José Arthur Giannotti, que representava o “ângulo 

filosófico” referendado no artigo “Notas para uma análise metodológica de O Capital” 

(1960), foi destacada a sua tese Origens da dialética do trabalho (1966); e por fim, o 

doutorado do historiador Fernando Novais: Portugal e Brasil na crise do antigo sistema 

colonial (1777-1808), reconhecido como “a obra-prima do grupo” (Schwarz, 1998: 107)124. 

Referente ao encaminhamento do procedimento analítico, Cardoso informou: “Após 

termos lido Marx, permanecia em nosso espírito a tensão entre ele e Max Weber e só fomos 

resolver esse problema com a leitura de Sartre, onde encontramos a pista para o que 

procurávamos, começando pela leitura de seu livro Questão do método” (1985: 5). Torna-se 

importante observar que o sociólogo da analítica paulista considera a sua metodologia a 

partir da conciliação dos três autores citados. Embora recuse a ideia de uma antropologia 

fundante, Cardoso recupera de Jean-Paul Sartre a tentativa de “superar o idealismo e o 

materialismo” suprimindo a objetividade histórica, além disso, opõe formalmente a ação 

prática à contemplação. 

Georg Lukács, ao analisar o contexto do sucesso da obra de Sartre, ressaltou:  

depois da queda do fascismo, a edificação e consolidação da democracia encontram-se no centro da 

preocupação da opinião popular de todos os países. Todas as discussões sérias tendem a determinar a 

natureza da democracia nova desse regime de liberdade que será edificado sobre as ruínas deixadas pela 

                                                                                                                                                         
latifundiário, traços dos feudalismos, resquícios do feudalismo, como pano de fundo da história brasileira. Para 
nós era muito difícil aceitar essas posições. O quadro conceitual do qual nós provínhamos, no seminário de 
Marx, levava-nos a criticar a visão simplista da transposição das etapas do capitalismo para entender o 
desenvolvimento do capitalismo mercantil que se desenvolvia nas Américas, baseado na escravidão” (Cardoso, 
2006b: 78). 
124 No entendimento de Novais: “é preciso contextualizar essa afirmação /.../ ele [Roberto Schwarz] e o Giannotti 
diziam isso justamente porque meu trabalho era de historiador e não ficava exclusivamente na teoria e análises, 
mas havia também a reconstituição, a concreticidade do passado. Para eles, isso era diferente. Agora, sobre a 
liderança intelectual posso dizer o seguinte: em primeiro lugar, não havia unanimidade com relação ao 
marxismo; Giannotti, Schwarz, Fernando [Henrique Cardoso], cada um tinha sua visão. Além disso, havia 
influências recíprocas nos trabalhos, nas discussões. Agora, de maneira geral, todos éramos discípulos do 
Giannotti, pois ele trazia uma leitura original de Marx. O Florestan até ficou agastado com o pessoal do grupo, 
mas sempre digo aos meus alunos que a melhor exposição que conheço sobre o materialismo histórico é a 
introdução ao volume Marx/Engels: História, na coleção Grandes Cientistas Sociais, feita pelo Florestan. A 
introdução é sua e é a melhor exposição de conjunto que conheço. Porém, ele tem aquela leitura muito 
cientificista de Marx e nossa formação no grupo era mais voltada aos problemas teóricos, filosóficos, 
metafísicos” (2002: 127). 
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barbárie fascista e que terá por missão impedir para sempre o retorno do fascismo e da guerra (1967: 

90).  

 

Contudo, deve-se levar em conta o controle do processo revolucionário no imediato 

pós-Segunda Guerra, que trocou o socialismo pela democracia, que impôs uma derrota à 

revolução125. Neste sentido, “O existencialismo francês tem a ambição de tornar-se a filosofia 

dos intelectuais de esquerda, socialista, amigos do progresso e da democracia” (Lukács, 1967: 

109). Pode-se notar a certa aproximação entre a base em que se recrutaram numerosos adeptos 

da filosofia sartreana e a intelligentsia do Seminário de Marx na USP, isto é, a 

intelectualidade democrática em busca da liberdade num ambiente em que se contenta em 

conhecer o mundo e não transformá-lo. 

Istvan Mészáros ao analisar a obra de Sartre do período de 1957-63 conceituou-a 

como a “busca da dialética da história”, além disso, trouxe o problema daquela conjuntura e 

lançou as questões: 

A decepção de suas expectativas políticas, apaixonadamente proclamada em seu livro ensaio “Le 

fantôme de Staline”, propõe as perguntas “porque aconteceu tudo isso?” e “quais as esperanças para o 

futuro?”, o que requer uma pesquisa sobre as estruturas e determinações da história vis-à-vis as 

possibilidades da práxis individual (1991: 96-97). 

 

O filósofo da Escola de Budapeste observou: 

Naturalmente, os contatos de Sartre com a política não são interrompidos, mas assumem forma muito 

diferente. É a época da guerra argelina, e ele se envolve inteiramente, como indivíduo, na luta contra o 

perigo o fascismo, contra a tortura, a OEA, e tudo o mais. Analogamente, a vitória da revolução cubana 

é festejada por ele com grande entusiasmo e continua a defendê-la contra toda espécie de ataque. 

Porém, é antes um solitário defendendo causas valiosas do que um membro  ou associado de algum 

movimento político (Mészáros1991: 97) 

 

Nota-se que o início do Seminário de Marx e a obra sartreana de busca da dialética da 

história pertencem ao mesmo contexto histórico-social, mas em continentes diferentes. No 

entanto, pode-se observar o “apoio intensivo” de Sartre à revolução cubana, ao passo que a 

                                                 
125 Segundo Goldmann: “a expansão do existencialismo na Europa me parece ligada ao período de crise das 
sociedades capitalistas avançadas, crise que resultou da desregulamentação dos mercados na economia liberal 
por causa do desenvolvimento dos monopólios e dos trustes, e que durou até a implantação das instituições de 
auto-regulação da economia, depois de 1950. Essa crise se manifestou fundamentalmente pela Primeira Guerra 
Mundial, pela crise econômica, social e política dos anos 1918 a 1923 na Alemanha, pela crise de 1929 a 1933, 
pela chegada do nacional-socialismo ao poder e, por fim, pela Segunda Guerra Mundial” (apud Lowy & Nair, 
2008: 78-79). A despeito do autor romeno superestimar a auto-regulação do capitalismo europeu no pós-guerra, 
ele acertou  na compreensão do existencialismo à partir de seu contexto histórico-social. 
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jovem intelectualidade da USP não se posicionou com a mesma intensidade, porque esse 

papel foi exercido por Florestan Fernandes, no momento em que os jovens assistentes 

buscavam uma identidade intelectual própria, diferenciando-se do institucionalizador da 

pesquisa científica em sociologia. O processo revolucionário cubano foi um dos 

condicionantes na radicalização da obra do professor Florestan. 

Para os jovens cientistas uspianos, o etapismo dos teóricos stalinistas, o nacionalismo 

brasileiro e o “funcionalismo” nas ciências sociais, fora recusado não pela análise ontológica 

do ser social, pautada no estudo da gênese e do desenvolvimento do capitalismo brasileiro 

atento às particularidades e singularidades. Não obstante, a superação do mecanicismo teria 

sido realizada por via do existencialismo de Sartre126. 

Estudioso da obra do filósofo francês, István Mészáros pontuou que: “É significativo, 

contudo, que Sartre traduza ‘descrição’ por descrição fenomenológica” (1991: 146). Pode-se 

depreender que os intelectuais uspianos do grupo d’O Capital superaram o mecanicismo 

marxista por meio do emprego da descrição sartreana. 

Contudo, deve-se frisar que, de acordo com a visão marxiana, para compreender a 

história remonta aos fundamentos materiais da ação humana, além da produção e da 

reprodução material da vida. A partir do ser social se descobre os seus movimentos históricos 

objetivos, mas sem negação da subjetividade na história, apenas explicita o lugar exato que 

lhe cabe na totalidade concreta. Assim, o que se rejeita enfaticamente é o antropologismo do 

ser social proposto pela descrição fenomenológica, ao passo que se reafirma o estudo do ser 

social por ele mesmo, a busca na própria realidade nas categorias constitutivas de uma 

ontologia do ser social. 

 

                                                 
126 Na interpretação do autor de Questão do método, “o marxismo estacionou: precisamente porque esta filosofia 
quer transformar o mundo, porque visa ‘ao tornar-se-mundo da filosofia’, porque é e quer ser prática, operou-se 
nela verdadeira cisão que jogou a teoria de um lado e a práxis do outro” (Sartre, 1987: 120). Mais adiante, Jean-
Paul Sartre complementa sobre as implicações do ‘marxismo’ no campo investigativo: o voluntarismo marxista 
que se compraz em falar de análise reduziu esta operação a simples cerimônia. Não mais se trata de estudar os 
fatos dentro da perspectiva geral do marxismo, para enriquecer o conhecimento e para iluminar a ação: a análise 
consiste unicamente em se desembaraçar do pormenor, em forçar a significação de certos acontecimentos, em 
desnudar fatos ou mesmo em inventá-los para reencontrar, por baixo deles, como sua substancia, ‘noções 
sintéticas’ imutáveis e fetichizada. Os conceitos abertos do marxismo se fecharam; não mais são chaves, 
esquemas interpretativos: eles se põem para si mesmo como saber totalizado” (1987: 123). Entretanto, Georg 
Lukács respondeu a tentativa de Sartre de superação do legado de Karl Marx: “É evidente que quando o 
marxismo se apresenta sob seu verdadeiro aspecto e não sob o da caricatura concebida por Sartre, percebe-se 
imediatamente sua incompatibilidade fundamental com o existencialismo. Com efeito, enquanto este último 
limita-se ao menos sob sua forma primeira – a esboçar a analise psicológica e fenomenológica de resoluções e de 
ações individuais isoladas, acrescentando às vezes comentários de ordem moral, ou os exagerando para fazer 
deles uma ontologia, a analise marxista da história começa precisamente no ponto em que o existencialismo 
abandona a partida” (1967: 126-127). 
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1.4.3. As críticas ao “marxismo” do Grupo d’O capital 

 

Ao retomar a indagação sobre a absorção da obra de Marx promovida pelo núcleo, 

tem-se algumas visões críticas de certos participantes. No entender de Roberto Schwarz, “o 

marxismo do grupo deixava a desejar nalguns aspectos /.../. Não houve muito interesse pela 

crítica de Marx ao fetichismo da mercadoria”. Assim, “faltou ao seminário compreensão para 

a importância dos frankfurtianos” (1998: 113). 

Na avaliação de Emir Sader, outro intelectual presente nas reuniões de estudo,  

a ausência mais importante era a das mediações históricas e políticas concretas, presentes nos textos de 

Gramsci, nas análises históricas de Marx, nas obras de Lênin e de Trotsky. O horizonte internacional 

estava aberto para os seminários – as polêmicas com os principais autores da época demonstravam – 

mas faltavam as mediações teóricas para uma elaboração frutífera da realidade nacional, latino-

americana e mundial (1996: 77). 

 

Outrossim, Schwarz, ao recuperar a Escola de Frankfurt, traz à tona a problemática do 

fetichismo da mercadoria como paradigma crítico, no entanto, tal questão está separada dos 

temas concernentes à emancipação humana. Emir Sader, embora recupere os autores 

marxistas revolucionários do século XX, incorre na politização da totalidade de forma radical, 

propondo o marxismo desvinculado das problemáticas ontológicas do ser social, dado que 

prioriza a atuação política. 

Fernando Henrique Cardoso questionou o seminário por sua posição despreocupada 

com a relação entre Estado e sociedade civil, de modo que: “Nós [participantes do Seminário 

de Marx] éramos, digamos assim, uma esquerda acadêmica. /.../ Não vimos, por exemplo, as 

transformações sofridas pelo Estado. Tínhamos uma visão mais clássica e, nesse sentido, ao 

mesmo tempo mais rigorosa e mais pobre [em relação ao Iseb], porque não percebíamos as 

mudanças emergentes” (1985: 10). Pode-se inferir que, se Sader propugna o politicismo 

radical, Cardoso promulga o politicismo institucional, isto é, o limite do seminário estava na 

desconsideração de transformar o Estado por meio das intervenções nos espaços da sociedade 

civil, distanciando-se dos preceitos da emancipação humana e da revolução social contra o 

capital127. 

                                                 
127 Também compartilha dessa avaliação o filósofo J. Giannotti, uma vez que, afirmou: “Em 1958, por exemplo, 
basicamente em torno da Faculdade de Filosofia da USP, formamos um grupo de leitura sistemática da obra de 
Marx – o grupo do Seminário queríamos não apenas entender Marx por si mesmo, mas sobretudo entender o 
capitalismo moderno. /.../ Avaliamos, porém, erroneamente diversas coisas. Percebíamos, por exemplo, o 
enorme apelo ideológico do ISEB, mas não achávamos válido entrar em polêmica com ele, considerando os 
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Na apreciação crítica de José Chasin: 

Germinada, segundo seus próprios mentores, a partir do agora afamado Seminário sobre O Capital, que 

os mesmos levaram a efeito em fins dos anos 50, a analítica paulista se afirmou, desde o princípio e daí 

por diante, como uma modalidade epistêmica de aproximação e apropriação seletiva da obra marxiana 

de maturidade. Isso compreendeu, pela mesma via, a exclusão praticamente completa dos textos de 

Marx dos anos quarenta, sob o entendimento de que eram caudatários da antropologia feuerbachiana. 

Por efeito, foram ignoradas as críticas ontológicas, a primeira das quais voltada à política, com as quais 

foi instaurado e teve continuidade a elaboração do corpus teórico marxiano. Operações redutoras que 

perfilaram uma versão do marxismo circunscrito à condição de lógica ou método analítico e de ciência 

do capitalismo, para a qual ficou irremediavelmente perdido o centro nervoso do pensamento 

marxiano, - a problemática, real e idealmente inalienável, da emancipação humana ou do trabalho, na 

qual e somente pela qual a própria questão da prática radical ou crítico-revolucionária encontra seu 

télos, identificando na universalidade da trama das atividades sociais seu território próprio e resolutivo, 

em distinção à finitude da política, meio circunscrito dos atos negativos nos processos reais de 

transformação (2000: 7). 

 

Ao tratar dos trabalhos do filósofo do grupo d’O Capital, Rago Filho observa que: 

“Desde Origens da dialética do trabalho, Giannotti imputará a Marx o ‘vínculo lógico’ com o 

idealismo hegeliano” (2005: 494). Com efeito, “Giannotti opera com uma ontologia restrita à 

esfera do trabalho, e não uma ontologia estatutária do ser social em sua processualidade 

histórica” (2005: 505). Assim, o Seminário de Marx propugnou e vulgarizou uma forma 

comprometedora de interpretar a obra do pensador alemão, visto que 

em Marx não há uma ontologia do trabalho, ou seja, uma composição ontológica urdida, supostamente, 

a partir de um igualmente hipotético paradigma do trabalho, nem muito menos qualquer ontologia do 

trabalho restrita a sua positividade. Há, sim, o estatuto e os lineamentos de uma ontologia da 

sociabilidade ou do ser social, isto é, do ser autoconstituinte, na qual o trabalho é uma categoria central 

ou fundante (Chasin, 2000: 8). 

 

Nesse sentido, por influência do pensamento fenomenológico, no “marxismo” do 

Seminário de Marx não se processou o estudo do ser social por ele mesmo, o Ente enquanto 

Ente, pois “Giannotti não opera com elementos da realidade, mas esta é mera descrição 

empírica, os sentidos que os indivíduos dão às coisas numa situação conjuntural, dados 

                                                                                                                                                         
isebianos adversários extremamente frágeis do ponto de vista teórico, frágeis diante do tipo de rigor que era 
nossa pauta na USP, cuja ênfase caía na tecnologia do saber. Hoje [maio de 1984] somos obrigados a reconhecer 
que, enquanto alimentávamos visão mais escolar do marxismo, eles estavam colocando já naquele momento o 
problema básico: o problema da relação da sociedade civil com o estado” (1984: 40-41). 
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isolados sem as mediações e nexos constitutivos do processo da vida real” (Rago Filho, 2005: 

487). 

Desse modo, ao impor uma leitura de Marx a partir da “ontologia do trabalho”, negou-

se o sentido da “ontologia estatutária do ser social” presente na análise do autor de Miséria da 

filosofia. O grupo d’O Capital, segundo José Chasin, celebrou um “marxismo adstringido”, 

isto é, instaurou na academia a interpretação da obra do pensador alemão desconsiderando o 

seu conteúdo revolucionário de emancipação humana e da revolução como possibilidade real, 

posta pela lógica onímoda do trabalho128. 

No campo da investigação científica, Fernando Henrique Cardoso reivindicou a 

categoria de totalidade, na medida em que 

a operação intelectual pela qual se obtém a “totalidade concreta” implica que o movimento da razão e o 

movimento da realidade sejam vistos através de relações recíprocas, e determinados em sua conexão 

total. Por isso, a interpretação totalizadora na dialética faz-se através da elaboração de categorias 

capazes de reter, ao mesmo tempo, as contradições do real em termos dos fatores históricos-sociais 

efetivos de sua produção (2003a: 32). 

 

Procedendo dessa maneira, segundo Ivan Cotrim, Cardoso “tanto para a relação entre 

economia e política, quanto para a relação entre razão e realidade, procede com o mesmo 

padrão teórico-ideológico, qual seja, o de tomá-los como entificações em si que preenchem a 

totalidade social. Sua efetivação, contudo, coloca-se ora pela vontade política, ora pelo 

movimento da razão” (Cotrim, 2003: 77). 

No conceito de “totalidade concreta” adotado por Cardoso, ora o político, ora o 

econômico sobressai na explicação do social, de modo que sua reflexão não diverge das 

pluricausalidades de Max Weber no estudo dos fenômenos históricos. Em sua tese pós-

doutoral, o sociólogo quando trata das relações econômicas de produção, segue o que entende 

por posição marxista, ao passo que ao abordar o sistema de dominação, a política, assume a 

posição weberiana, com as suas noções de “patrimonialismo”, “estamento” e “ordem social 

competitiva”, que são construtos mentais, “tipos ideais”, aplicados a fim da compreensão de 

determinada dinâmica. Portanto, a totalidade é concebida enquanto somatório de instâncias 

que formam o social. 

                                                 
128 A noção “marxismo adstringido” foi formulada por José Chasin no momento em que identificou, no trabalho 
teórico da analítica paulista, o afastamento da perspectiva radical de K. Marx, ou seja, trata-se de um 
“marxismo” desvinculado da proposta de superação do capital e da problemática da emancipação humana. 
Portanto, pode-se notar a semelhança à crítica de Lênin ao “marxismo legal” russo. 
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Quando explica a influência da sociologia weberiana em seu procedimento analítico, 

Cardoso confessa que seu método de pesquisa “Nunca deixou Weber, porque eu o li antes de 

Marx. Li Weber na universidade. Marx, li depois./.../ Não tinha nada a ver com o comunismo. 

Nosso Marx não foi o Marx do Partido Comunista. Pelo contrário. O Partido Comunista não 

tinha lá muita paixão por essas coisas. O nosso era mais o Marx de O Capital” (1999: 53). 

Desse modo, justifica a sua “leitura incoerente” na coligação teórica Marx e Weber a partir 

dos estudos desenvolvidos pelo grupo uspiano. 

De acordo com Ivan Cotrim,  

Fica patente o distanciamento de Cardoso do procedimento marxiano. Sua abordagem teórica está 

definida em termos de um instrumento pré-concebido que busca determinar os resultados do processo 

do conhecimento. É nesta linha de ação teórica que Cardoso se apóia para destacar o plano político da 

base econômica e remontar a história segundo a dinâmica interessada do primeiro acentuando sua 

ruptura concepcional entre política e economia.” Por conseguinte, “Tal ruptura expressa o uso 

impróprio da noção de totalidade social que aparece em Marx e outros. Expressa o caráter politicista 

que emprega ao posicionar o político como determinação daquela totalidade; e por último expressa uma 

semelhança com os procedimentos que Lênin tratou por ‘marxismo legal’, pelo esmagamento teórico e 

prático operado sobre a produção marxiana (2003: 79). 

 

Destarte, pode-se perceber como se processou o “marxismo adstringido” da “analítica 

paulista”, no entanto deve-se rastrear os mecanismos que se criou a fim de tornar hegemônica 

essa forma de análise, o que obrigaria a desvendar a continuidade do trabalho dos 

participantes do Seminário de Marx, o que foge ao intento desta pesquisa. Contudo, segue-se 

na investigação da atividade de Fernando Henrique Cardoso na construção de sua posição 

hegemônica. 

 

1.4.4. O marxismo adstringido e a produção sociológica 

 

Em 1962, juntamente com Florestan Fernandes, Cardoso protagonizou a formação de 

um centro de pesquisa agregado à cadeira de Sociologia I, disciplina que ministrava na USP. 

Segundo o intelectual, “Quando fizemos o Centro de Pesquisa em Sociologia Industrial e do 

Trabalho nós saímos da temática do negro para a temática dos empresários, do Estado, do 

Desenvolvimento etc.”129 (2006b: 75). 

                                                 
129 Segundo Florestan Fernandes, “Logo no começo da década de 60, graças principalmente ao Fernando 
Henrique, nós obtivemos uma dotação especial da Confederação Nacional da Indústria. Montamos, então, o 
projeto ‘Economia e Sociedade no Brasil’. Nesse projeto nós tínhamos quatro investigações: sobre o empresário 
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Os recursos para o Cesit foram conseguidos junto à Confederação Nacional da 

Indústria no momento em que era presidida pelo líder Fernando Gasparian, representante da 

burguesia nacionalista que apoiava o governo de João Goulart. 

A pesquisa de Cardoso no Centro de Estudo sobre Indústria e Trabalho foi 

materializada na obra Empresário industrial e desenvolvimento econômico no Brasil, sua tese 

de livre-docência, publicada em 1964. Estudo que prosseguiu a materialização de sua crítica 

teórica e prática às esquerdas da época e, ulteriormente, serviria de base para sua reflexão 

acerca da “teoria da interdependência” e do “desenvolvimento associado”130. 

A produção de Florestan Fernandes e de seus orientandos no Cesit trouxe o universo 

das relações entre as classes sociais a partir de São Paulo, engajado na produção de estudos 

sobre trabalhadores, empresários, movimento sindical operário e patronal. No entanto, ao 

rememorar algumas teses defendidas no Centro, Cardoso enfatiza que “Achávamos assim que 

ia haver em São Paulo um desenvolvimento em condições mais ou menos semelhantes às da 

Europa” (1985: 11), desse modo, expressou-se a falta de percepção sobre a especificidade do 

capitalismo brasileiro quanto à entificação do capitalismo e as conformações das classes 

sociais. Ainda assim, o aprofundamento dos estudos cesitianos foi fundamental para o 

delineamento de Florestan na obra A revolução burguesa no Brasil, por conseguinte, a 

conceituação de “capitalismo selvagem e difícil” (Fernandes, 1976: 293) foi utilizada para 

definir o processo social brasileiro. 

Em todo esse estágio de construção do “marxismo acadêmico”, a criação do Cesit foi 

importante, pois consolidou o grupo institucionalmente, além de ampliar o seu raio de 

influência no campo da sociologia131. Além disso, Fernando Henrique conduziu as conexões 

com várias editoras, de modo que é possível verificar a presença de fortes contatos entre o 

organizador do Cesit e os canais de publicação, uma vez que as principais personalidades do 

grupo publicavam suas obras com facilidade na Companhia Editora Nacional, na Martins 

                                                                                                                                                         
industrial, do Fernando Henrique; sobre o Estado, do Octavio [Ianni]; um terceiro, sobre o trabalho, da Maria 
Sylvia de Carvalho Franco e da Marialice Forachi; e o quarto, no qual eu entrava, sobre as relações da 
urbanização com o crescimento econômico, para o qual Paul Singer fez os cinco estudos de caso. A este projeto 
estão ligados muitos livros importantes e os desdobramentos comparativos feitos por Fernando Henrique, 
Octavio Ianni ou por mim” (Fernandes, 2006: 21). 
130 Por meios dos contatos da CNI, financiadora da investigação, Cardoso pôde entrevistar “muitos empresários. 
O que eu vi? A não ser dois deles, Fernando Gasparian e o José Ermírio [de Moraes] – o pai [empreendedor do 
grupo Votorantim], o senador [pelo PTB] –, que tinha uma visão nacionalista e industrialista, os outros estavam 
àquela altura, se organizando para se associar a empresas estrangeiras. E já havia investimento estrangeiro” 
(julho de 2004: 22).  Trataremos das posições de Cardoso sobre a “burguesia nacional” em outro capítulo, no 
entanto, sobre a atuação do empresário José Ermírio de Moraes, cf. Maria Aparecida de Paula Rago (2008). 
131 Para uma apreciação do Cesit, cf. Romão (2003). 
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Fontes, na Difusão Européia de Livro, onde Cardoso era diretor da Coleção Corpo e Alma do 

Brasil, e posteriormente, estabelecera também ligações com a Editora Pioneira. 

Portanto, a partir da presença de Cardoso no conselho editorial das principais editoras 

envolvidas na publicação de pesquisa em Ciências Humanas, pode-se notar o decurso da 

formação de uma produção hegemônica no campo da sociologia, visto que o professor 

uspiano participara da instância que determinava a linha teórica das produções a serem 

publicadas, afirmando a produção da analítica paulista no cenário intelectual. 

Diante de todo o exposto, emerge a dúvida: a superação do funcionalismo nas 

pesquisas em Ciências Humanas na Universidade de São Paulo teria, de fato, advindo do 

Seminário de Marx, como afirma Cardoso? 

É inegável a presença do funcionalismo em Florestan Fernandes no livro Padrão de 

trabalho científico dos sociólogos brasileiros, publicado em 1958. Não obstante, segundo 

Carlos Guilherme Mota (1977: 181-202), o decurso intelectual de Florestan assumiu 

paulatinamente o seu viés marxista, ao passo que somou à construção da ciência social 

rigorosa os estudos dos problemas do país e a sociedade de classe. Destarte, o marco 

intelectivo foi a obra A sociologia numa era de revolução social, que veio a público como 

livro em 1962, a partir da coletânea de textos escritos entre 1959 e 1962, desabrochando, 

assim, o momento de ruptura. É importante lembrar que este foi também o contexto de 

radicalização da Revolução Cubana, que impulsionara decisivamente parte da intelectualidade 

latino-americana em direção à perspectiva social crítica. 

Portanto, pode-se perceber que na medida em que os pesquisadores uspianos se 

engajaram no estudo sobre as relações entre as classes sociais, concomitantemente ocorrera a 

decaída do funcionalismo. É importante destacar a sensibilidade de Florestan e Cardoso na 

percepção dos temas candentes ao Brasil do pós-Segunda Guerra132, mas divulgar que o ex-

aluno superou o mestre a partir do grupo d’O Capital é desconsiderar a evolução ativa do 

mestre da sociologia crítica a partir dos resultados das pesquisas no Cesit. 

Após o golpe de Estado em 1964, Cardoso foi convidado para trabalhar na Cepal 

(Comissão Econômica para a América Latina), com sede em Santiago, no Chile. A capital 

                                                 
132 Ao comentar a sensibilidade para temas de pesquisa relevantes em Cardoso e Florestan Fernandes, o 
sociólogo Gabriel Cohn observou: “A atuação acadêmica de Fernando Henrique caracteriza-se pela rapidez em 
captar o que estava emergindo, com uma inteligência intuitiva de primeira linha. Ele captava, dava forma e ia 
para a linha de frente do debate. Quando o tema começava a perder espaço, preparava-se para sair. /.../ Florestan 
não era assim. Era um maratonista, enquanto Fernando Henrique sempre foi um sprinter. Quem dá o tom no 
momento é o sprinter, o mais rápido nos cem metros; mas quem deixa a obra que vai durar muitas décadas é o 
maratonista” (Cohn, 2006: 127). 
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chilena nos anos sessenta aglutinava parte expressiva da intelectualidade crítica latino-

americana, o que foi determinante para a consolidação do pensamento e da carreira de 

Cardoso no plano internacional. Sobre essa fase, o sociólogo considera: 

Houve duas coisas que me influenciaram. A primeira foi um seminário do qual participei, com 

consultores e com o estado maior do Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento 

Econômico e Social (órgão ligado à Cepal). Tratava-se de fazer uma reflexão sobre as análises da 

Cepal, uma coisa muito interessante. /.../ A segunda coisa que me influenciou é que eu fui dar aulas na 

Faculdad Latinoamericana de Ciencias Sociales e na Faculdade de Economia do Chile, trabalho que 

fazia de graça para não perder o contato com a vida acadêmica. Pouco depois, Don José Medina 

Echevarría, o grande sociólogo espanhol que dirigia a divisão de estudos sociais do Ilpes [Instituto 

Latino-Americano de Planejamento Econômico e Social], me botou como diretor adjunto e, na prática, 

me entregou o comando das coisas (2006b: 80). 

 

A Cepal, órgão das Nações Unidas, tivera destacada atuação na elaboração econômica 

no continente. Elaborou o paradigma dos “choques adversos” a fim de explicar a 

industrialização que ocorrera em alguns países “semicoloniais” no contexto do pós-Primeira 

Guerra Mundial e do período posterior à crise econômica de 29, além disso o processo de 

“industrialização por substituição de importações”. Contudo, o organismo precisava 

interpretar a nova situação latino-americana dos anos 50 e o desenvolvimento em associação 

com o capital internacional. 

O trabalho de pesquisa no Ilpes potencializou a interpretação de Cardoso sobre o 

continente, uma vez que  

O primeiro texto que resultou disso foi um relatório, uma interpretação sociológica, uma crítica 

sociológica, feito por mim e pelo Enzo Faletto, que já era um esboço do que, no futuro, seria o livro 

[Dependência e desenvolvimento na América Latina]. Era uma crítica aberta [à Cepal]. O que 

estávamos criticando? Nós estávamos criticando várias coisas simultaneamente, mas basicamente o 

enfoque puramente econômico das questões do desenvolvimento (2006b: 81). 

 

Sinaliza-se, assim, a crítica de Cardoso e a formulação do “desenvolvimento 

dependente e associado” com o capital internacional a partir dos anos 50. Com efeito, o 

pesquisador empregara os mesmos procedimentos desenvolvidos desde o trabalho de pós-

doutorado e da livre-docência, alavancando, assim, o “marxismo adstringido” na interpretação 

da América Latina. 
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Ainda no final dos anos 60, Fernando Henrique se transferiu para Paris, onde, com 

apoio de Alain Touraine, foi professor na Sorbonne. Acompanhou de perto o turbilhão do 

maio de 68 francês e as mobilizações de estudantes e dos trabalhadores. 

Cardoso, em 1968, retornou ao Brasil a fim de participar do concurso para a cadeira de 

Política da Universidade de São Paulo, o qual venceu com o trabalho depois publicado sob o 

título: Política e desenvolvimento em sociedades dependentes. 

Após o AI – 5, vários professores foram aposentados compulsoriamente, o que levou a 

um grupo de pesquisadores a formar o Centro Brasileiro de Planejamento, sob a liderança de 

Fernando Henrique Cardoso133, a partir de articulações e financiamentos com grandes centros 

de pesquisa internacionais134. Segundo Bernardo Sorj 

dois fatores importantes contribuíram para a sobrevivência imediata e consolidação do Cebrap: em 

primeiro lugar, a ajuda financeira da Fundação Ford, e, em segundo, os vínculos estratégicos que a 

instituição, através de alguns de seus membros, conseguiu manter com setores mais liberais do 

empresariado, da classe política, da Igreja e da intelectualidade em geral, sobretudo em São Paulo 

(2001: 31). 

 

A produção de Cardoso a partir do Cebrap ganhou um novo impulso, visto que passou 

a abordar muito mais as questões políticas, como é possível notar em suas obras O modelo 

político brasileiro (1972) e Autoritarismo e democratização (1975). 

 

Façamos uma breve sistematização do enredo deste item. Tratou-se da formação de 

Fernando Henrique Cardoso enquanto cientista social no período que abarcou as décadas de 

50 e 60. Verificou-se que no contexto do pós-Segunda Guerra emergiram novas profissões 

para as camadas intelectuais. Por um lado, doravante, não apenas a ciência do Direito 

discutiria as questões concernentes ao âmbito social na academia. Por outro, aos jovens com 

sensibilidade para o social, conformada no momento de vitória dos Aliados na Segunda 

Guerra Mundial e, além disso, em meio à agenda progressista que se seguiu, ainda que não 

                                                 
133 Na posição de José Giannotti sobre a origem do Cebrap: “logo Fernando Henrique me convenceu de que 
havia condições para criarmos um centro aqui mesmo/.../ Fomos aposentados em março de 1969, em maio o 
Cebrap foi fundado e em setembro chegou o primeiro grant da Fundação Ford” (2006: 96). Acerca da 
conformação dos propósitos, mencionou: “Creio que o principal vínculo era a solidariedade política: tínhamos 
consciência de que, se não aprofundássemos o espírito crítico, estaríamos perdidos. E esse aprofundamento tinha 
dois objetivos: um deles era a desmistificação dos chavões da esquerda; o outro, tomar consciência do que estava 
realmente acontecendo no Brasil” (2006: 97). 
134 Sobre as vinculações internacionais, Carlos Guilherme Mota e Adriana Lopez informaram: “A Cepal com 
[Raul] Prebish; a Escola de Altos Estudos, de Paris, com [Alain] Touraine; a Unesco, o Instituto de Estudos 
Avançados, de Princeton, com Albert Hirschman; a Fundação Ford, com [Richard] Morse, quando o Cebrap 
recebeu grande apoio financeiro” (2008: 935). 
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realizada, almejavam novas formas de atuação profissional e social. Setores desconfiavam da 

priorização nas atividades estatais e buscaram a investigação social. Em suma, a consolidação 

da sociologia se fez com a geração que assistiu ao conflito mundial e se interessou pelo 

desvendamento da realidade no contexto de vitória do campo democrático sobre o nazi-

fascismo, mas de controle anti-revolução socialista respaldado no stalinismo e na social-

democracia do continente europeu. 

Com efeito, essa geração de sociólogos de São Paulo foi treinada por Florestan 

Fernandes, o grande instigador da sociologia científica no Brasil. Cardoso vinculou-se a essa 

posição acadêmica preocupada com a análise de materiais empíricos, problematização e 

apresentação de resultados e conclusões pautadas em metodologia. Entretanto, conforme já se 

anunciou, a superação do funcionalismo nas ciências sociais não se fez independente do 

trabalho de Florestan, tampouco contra ele. Ao contrário, o autor de Sociologia numa era de 

revolução social rompeu com a escola funcionalista na medida em que examinou as classes 

sociais. Tal processo se aprofundou com as atividades no Cesit devido aos resultados das 

pesquisas coletivas, culminando na obra A Revolução Burguesa no Brasil. 

As atividades desenvolvidas no que se convencionou chamar de Seminário de Marx, 

protagonizado pelos jovens professores assistentes na USP e alguns de seus alunos, foram de 

grande importância para a práxis de Fernando Henrique Cardoso, visto que introduziram nas 

Ciências Sociais o “marxismo adstringido”, ou seja, retirou-se o conteúdo crítico 

revolucionário da obra do pensador alemão, transformando-o em um mero instrumento de 

análise de conjuntura na longa duração. Por meio da questão do método de Jean-Paul Sartre 

de compreensão da existência desconectado da ontologia do ser social e da transformação, o 

arcabouço teórico de Cardoso subordinando o legado de Karl Marx a Max Weber, devido ao 

entendimento de pluricausalidade, “ação social” e “ordem competitiva”. Instaurou-se o 

“pensamento dialético” que se aplica à realidade, ao invés de extrair a reflexão por seus 

elementos constitutivos, o estudo do ser pelo próprio ser. 
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Capítulo II - Do movimento pelas “Diretas Já!” ao Colégio Eleitoral: 

a auto-reforma da autocracia burguesa 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar as posições e intervenções políticas de 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso acerca da campanha pelas Eleições Diretas e, 

ulteriormente ao momento da derrota da mobilização, as suas proposições para as 

candidaturas ao Colégio Eleitoral. Após a leitura dos discursos de Campos e de Cardoso no 

Senado Federal e na imprensa escrita, verifica-se suas participações intensas e decisivas nos 

debates. Campos apresentou a recusa da campanha popular e advogou uma plataforma 

econômica e social. Por seu turno, Cardoso interveio nas mobilizações favoravelmente aos 

anseios democráticos. No entanto, logo após a recusa do Congresso Nacional em aprovar a 

Emenda de Dante de Oliveira, o senador por São Paulo divulgou a nova fase da luta 

democrática no Brasil, isto é, argumentou “Mudança já!” no lugar de “Diretas já!”. Diante 

disso, torna-se possível inferir que parte representativa das forças da oposição legal, 

juntamente com setores descontentes da base de apoio da ditadura, se empenharam em 

processar a conciliação política, ocorrendo, assim, a passagem da forma de dominação 

bonapartista para a autocrática burguesa legitimada juridicamente. 

As questões que se pretende responder nesta parte do trabalho remetem ao tipo de 

intervenção que os dois senadores desempenharam na realidade brasileira naquele momento. 

Para tanto, indaga-se: Como Roberto Campos se posicionou diante das mobilizações 

populares pelo voto direto e, sobretudo, frente à fragmentação da base do bloco de poder 

instaurado no golpe civil militar de 64? Quais relações o senador por Mato Grosso 

vislumbrou entre o ocaso da ditadura e a necessidade da nova configuração econômica? 

Quanto às posições de Fernando Henrique Cardoso, seguem-se as questões: Como 

interpretou o decurso do movimento na sociedade pelo direito ao voto? Quais foram os seus 

marcos teóricos e a função social de suas análises sobre os diferentes sujeitos que atuaram no 

período final da ditadura? 

Realizou-se o mergulho nos discursos dos autores referidos a fim de recompor os 

aspectos analítico e factual por meio de suas próprias interpretações daquele momento 

político. Para isso, recuperam-se trajetórias e posições de interlocutores em debates. O 

objetivo é ampliar a discussão das intervenções na esfera política e relacioná-las com o 
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pensamento social brasileiro e, desse modo, perceber os condicionantes e os grupos sociais 

que deram sustentação a Campos e a Cardoso. 

 

 

2.1. Roberto Campos: “Eleições diretas” como “ilusão transpositiva” 

 

As posições do senador por Mato Grosso, no início dos anos 80, destacavam-se pela 

rejeição da intervenção do Estado na economia, na priorização da defesa da liberdade 

econômica sobre a liberdade política, no combate à inflação como prioridade e na crítica ao 

movimento das “Diretas, Já!” como “debate passional” e “ilusão transpositiva”. 

 

 

2.1.1. Roberto Campos: democracia para a “liberdade individual” no mercado 

 

No momento em que se discute a abertura para a democracia, Roberto Campos quis 

trazer a discussão da liberdade. Esta deveria vir ressignificada em relação ao discurso político 

do movimento da Anistia: liberdades democráticas e luta pelos direitos sociais. Em outras 

palavras, na posição do movimento pela anistia política, o discurso sobre a liberdade fazia 

referência às lutas contra o arbítrio do poder ditatorial instaurado desde 1964 e, além disso, 

propunha aos movimentos sociais a luta pelos direitos políticos e sociais. Entretanto, na 

posição de Campos a questão da liberdade se relacionava ao questionamento da intervenção 

do Estado, portanto, enfatizava a necessidade de se evitarem intermediações nas relações 

econômicas, sobretudo as intermediações do poder público sobre o setor privado. 

Desse modo, o senador mato-grossense defendeu que a liberdade política deveria estar 

relacionada à “liberdade econômica”, expressando, assim, sua proposta de “pôr fim ao 

paternalismo ineficaz e ao intervencionismo perturbador” por meio da “livre negociação”. 

Outrossim, a tradução real dessas propostas seria a desregulamentação dos direitos 

conquistados pelos trabalhadores, revisão das funções do capital estatal e a privatização da 

esfera pública. 

Nesse sentido, Campos chegou a ressaltar que o “o gigantismo estatal dificulta 

extremamente a luta inflacionária. É um dos paradoxos do ‘estado empresário’. Imaginar-se-

ia que o setor privado fosse mais difícil de disciplinar que o setor público. Mas o contrário 

acontece” (1987: 62). 
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Nessa perspectiva, o senador se dirigiu a um interlocutor oculto, mais 

especificamente, a alguns setores dos militares que defendiam o aumento do capital estatal. O 

discurso de Campos marcou seu rompimento político com o que chamava de “regime de 64”. 

Desse modo, Campos passou a defender um novo consenso e uma nova cultura política, isto 

é, a máquina estatal teria perdido a capacidade de atuar na resolução dos problemas 

vivenciados no país, apresentou, destarte, uma nova utopia conservadora.  

No debate acerca da institucionalização da democracia, o senador Roberto Campos se 

posicionou favoravelmente, mas argumentou que esta deveria vir acompanhada de uma nova 

noção de administração do espaço público calcada no “respeito à liberdade individual”, em 

que o poder público deveria garantir a liberdade política e a liberdade de mercado, de modo 

que o Estado não interviesse na esfera econômica nem implementasse a regulamentação. O 

palco da deliberação deveria ficar restrito ao estrado individual, não influenciado pelo 

público. Assim, revelou uma proposta de institucionalização da democracia em consonância à 

privatização do espaço societário. 

Nota-se que para Campos a liberdade no processo democrático é entendida somente 

como liberdade de mercado. Portanto, o senador mato-grossense se contrapôs aos setores 

sociais que apoiaram as medidas econômicas de favorecimento do setor estatal desde o 

período Geisel e, concomitantemente, criticou os setores democráticos que propunham a luta 

pelos direitos políticos, pelo sufrágio universal e pelos direitos sociais. Segundo Campos, os 

setores que defendiam o capital estatal e os direitos sociais não coadunavam com os valores 

democráticos. O processo democrático, então, é entendido como predominância do interesse 

do capital privado no direcionamento da esfera societária. 

 

 

2.1.2. Eleições e estabilidade política 

 

A despeito de sua própria afirmação sobre o seu distanciado da herança do “regime 

militar”, Roberto Campos considerava a campanha pelas eleições “Diretas já” como um 

“debate passional” e um exercício de “atletismo democrático”, porquanto  

quem nelas [eleições diretas] vê uma garantia de redenção não leu, ou tresleu, nossa história. Em pouco 

mais de cinqüenta anos tivemos cinco eleições presidenciais pelo voto popular direto, e duas assunções 

presidenciais de vice-presidentes, também popularmente eleitos. Apenas dois dos ungidos completaram 

mandato – Dutra e Kubitschek. Dos outros cinco – Washington Luiz, Vargas em seu retorno 
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constitucional, Café Filho, Jânio Quadros e João Goulart – três foram depostos, um suicidou-se, outro 

renunciou (Campos, 1987: 39).  

 

Percebe-se que Campos trata o processo político brasileiro no universo da aparência, 

uma vez que descontextualiza e não explicita a especificidade de cada caso mencionado. 

Fecha a resposta política ao inevitável. Seu discurso mencionou as crises políticas no Brasil e 

pretendeu evidenciar que as eleições não garantiram estabilidade ao sistema, ao passo que 

não problematizou as formas como as mesmas eram realizadas, nem como era o sistema 

político, e, tampouco, considerou os grupos sociais em disputa. 

Segundo o senador por Mato Grosso, um processo eleitoral em meados dos anos 80 

paralisaria a administração devido às campanhas eleitorais e, além disso, a disputa eleitoral 

desembocaria na “competição demagógica” e no “debate passional”, o que criaria dificuldade 

na administração posterior. Assim, o candidato à eleição expressaria apenas o “atletismo 

democrático” na disputa presidencial, isto é, o candidato anunciaria artifícios retóricos que o 

favoreceriam na corrida eleitoral sem, no entanto, verificar as questões atreladas ao setor 

privado. 

De acordo com o pensamento do senador, na história política brasileira as eleições 

não garantiram estabilidade, não promoveram o consenso e tampouco deflagraram 

compromissos econômicos com a iniciativa privada. Seu referencial é o período que vai de 

Vargas até João Goulart. Em sua análise percebe-se a recusa da “democracia de massas” e o 

questionamento sobre a participação popular nos escrutínios, pois com o objetivo de se 

contrapor à campanha pelas “Diretas”, Campos afirmou que o voto popular não garantiu a 

estabilidade política, daí a sua recusa à campanha pelo direito de voto universal. Nota-se, em 

sua exposição, a preocupação em não contestar abertamente o princípio do sufrágio universal, 

mas de esvaziá-lo e neutralizá-lo de conteúdo social. Desse modo, os direitos políticos são 

contrapostos à “estabilidade política” para o capital. 

Para o senador mato-grossense, “a estabilidade política é função de duas complexas 

relações. A primeira, entre a capacidade do sistema de produzir satisfações e de deflagrar 

aspirações. A segunda é entre o grau de participação popular na institucionalização política” 

(Campos, 1985: 109). 

Desse modo, para o senador a estabilidade política advém do resultado da produção 

econômica que permitiria atender aos anseios populares sem “atrapalhar” os interesses 

econômicos do capital. Nesse sentido, a vontade popular deve ser “ajuizada” de que o 
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atendimento de suas reivindicações significaria o desvio de recursos para o investimento a 

fim de aprofundar o processo de acumulação. De acordo com essa concepção, as demandas 

populares sempre são deixadas para o futuro, uma vez que o crescimento da economia é 

ressaltado como prioridade.  

Na posição de Campos, a economia sempre se encontraria em equilíbrio, assim, o 

trabalho fundamental seria instrumentalizar o equilíbrio da economia capitalista para a 

política, de modo que a questão central estava em submeter a política ao universo do grande 

capital. Então, na linha dessa argumentação, instaurar os direitos políticos no contexto das 

mobilizações pelas Eleições Diretas, Já! transpor-se-ia uma crise da política para a 

economia. 

De acordo com essa interpretação, a participação popular poderia prejudicar o 

crescimento econômico, visto que retiraria recursos que seriam investidos na produção, a fim 

de atender às “demandas políticas”, ou seja, a participação popular lesaria o investimento 

produtivo, na medida em que o atendimento das demandas “políticas” atingiria 

negativamente o lucro. Sendo assim, transpor-se-ia uma “ilusão” da política para a economia.  

Daí a preocupação com o tipo de institucionalização política que o país selecionaria, uma vez 

que, na opinião de Campos, instaurar a democracia obrigatoriamente seria mais que eleições 

diretas para o executivo, pois: “as eleições per se não asseguram o bom funcionamento do 

regime presidencialista” (Campos, 1985: 110). 

As mobilizações nas ruas pelas diretas poderiam atrapalhar a estabilidade política do 

sistema, pois Campos propalava a necessidade de medidas “impopulares” para a solução de 

problemas econômicos advindos da “estatização” do período Geisel, de modo que “as 

eleições diretas complicariam a tarefa de saneamento financeiro e exigiriam tempo para a 

montagem do novo esquema” (Campos, 1985: 110). 

Nota-se que Campos recusou, uma vez mais, a ideia de que as “eleições diretas” 

garantiriam a estabilidade política, visto que o sistema político não detém os meios para a 

satisfação das necessidades populares. O líder político que não reconhecesse essa questão 

estaria atrapalhando a economia, pois seus atos deflagrariam aspiração mais do que o sistema 

econômico teria condições de absorver, portanto, corromper-se-ia o sistema político e 

econômico, levando uma crise situada na esfera da política para o âmbito da economia. 

Pode-se perceber que o senador liberal reproduziu o argumento da burguesia francesa 

de1850, ao atribuir a crise econômica à politica. Segundo Marx: “A burguesia francesa 

atribuía a paralisação do comércio a causas puramente políticas, à luta ente o Parlamento e o 
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Poder Executivo, à precariedade de uma reforma provisória de governo” (1978: 387). 

Roberto Campos considerou que o voto popular direto impactaria negativamente os poderes 

republicanos. 

Destarte, entende-se que a recusa de Campos em relação ao movimento das “diretas 

já” se deu porque quebraria a transição do tipo “lenta, gradual e segura” implementada pela 

autocracia burguesa. O senador expressou que o marco institucional da transição deveria 

incorporar os representantes eleitos da oposição, mas as regras não deveriam exceder os 

espaços consagrados para a “escolha” dos presidentes desde o golpe de Estado de 1964, isto é, 

o Colégio Eleitoral formado por deputados e senadores influenciados pelos militares. 

Em defesa do órgão colegiado posto pela ditadura militar para a escolha do executivo, 

Campos pontuou a questão da legitimidade:  

A discussão da legitimidade tem sido conduzida com mais calor que luz. Reconhecem todos que as 

eleições indiretas sejam praxe normal nas democracias parlamentares. Mas argüem muitos que o atual 

Colégio Eleitoral estaria viciado pela uniforme ponderação dos Estados (seis delegados cada) e pelos 

biônicos do Senado. Os puristas da arquitetura política considerariam essas coisas imperfeições. Mas 

seria exagero chamá-las de ilegitimantes (Campos, 1985: 110). 

 

Observa-se, por meio da citação acima, que Campos respondeu a um dos argumentos 

anunciados pelos defensores da Campanha pelas Diretas, isto é, a ilegitimidade do Colégio 

Eleitoral em representar os brasileiros, uma vez que os Estados com menor população 

possuiriam um peso político desproporcional em relação aos Estados populosos e, sobretudo, 

pela manobra política dos chamados “senadores biônicos”, escolhidos fora do mérito eleitoral, 

mas devido à capacidade de apoio ao poder executivo, o que favorecia descaradamente as 

forças governistas. Tendo em vista o colegiado dos deputados escolhidos pelo povo, o 

economista bateu pela legitimidade do processo indireto de escolha para a presidência da 

República. 

Justificando a igualdade de representação dos Estados no Colégio Eleitoral, 

independente do número de habitantes, o senador por Mato Grosso divulgou: 

A representação igualitária favorece os Estados menores, ao ponderar mais o aspecto federativo que o 

de proporcionalidade, beneficiando o Nordeste, que adquiriu um poder de barganha que não teria nas 

eleições diretas, dominadas pelos grandes eleitorados do Centro-Sul (Campos, 1985: 110). 

 

Assim, Campos repetiu o argumento da ditadura militar no sentido de defender a 

maior representação política aos estados nordestinos, devido ao fato de ser esta a região de 
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mais alto grau de pauperismo. No entanto, tal argumentação ocultou que no Nordeste os 

militares articularam maior base de apoio, mesmo sem ter diminuido as mazelas sociais da 

região, visto que a articulação das forças ditatoriais se deu com as oligarquias rurais regionais, 

de modo que a representação política favorecida não possibilitou a melhoria das condições de 

vida, todavia, significou o aprofundamento da modernização excludente e o agravamento dos 

índices de desigualdade social. 

Na Justificação da “legitimidade” do Colégio Eleitoral, Roberto Campos propala a 

inexistência de “proporcionalidade eleitiva” até mesmo nos países históricos da democracia, 

uma vez que 

Na Inglaterra, mãe das democracias, é velha a queixa do Partido Liberal, que detinha cerca de um 

quinto do eleitorado e conseguia apenas seis por cento das cadeiras no Parlamento. É o sistema do first 

past the post. Ganha quem ganhar no maior número de circunscrições, ainda que não tenha o maior 

volume de votos. Assim, Churchill voltou ao poder em 1951, com maioria do voto popular. Nos 

Estados Unidos, houve pelo menos dois presidentes, sem contar o grande Woodrow Wilson, que foram 

eleitos com minoria do voto popular. Nem é verdade que o voto direto garanta o aperfeiçoamento 

democrático, pois Hitler, eleito com maioria apenas relativa, conseguiu esmagadora maioria em 

plebiscito (Campos, 1985: 111). 

 

A justificativa da desproporcionalidade no sistema político é construída pelo senador a 

partir de “exemplos” da Inglaterra e dos Estados Unidos, haja vista que o sistema inglês não 

reconhece integralmente a representatividade de partidos menores e no sistema estadunidense 

a escolha do presidente se faz por um processo em que o resultado do escrutínio representa 

apenas um de seus momentos, pois o nome do ganhador das eleições deve passar pela 

aprovação da Suprema Corte do país. Campos, então, expressa mais uma vez o seu 

entendimento de processo democrático descolado de eleições e do direito político, isto é, a 

relação democrática passaria pelo compromisso das instâncias do poder em relação à 

iniciativa privada. 

Campos, ao citar a ascensão de Hitler na Alemanha durante a República de Weimar, 

pretendeu desacreditar o voto popular, pois lembrou que o líder nazista chegou ao poder 

através da vitória eleitoral. Em consequência, o senador quis nos convencer de que os bandos 

hitleristas e os movimentos pelas Diretas já representariam a mesma agitação de negação da 

iniciativa privada no comando da agenda do Estado e do governo. 

A defesa do Colégio Eleitoral se assenta no argumento de que se verifica a 

“desproporcionalidade eleitoral” também nos países democráticos, assim, na visão do senador 
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mato-grossense, o que de fato revela o modo democrático de uma sociedade não seria o 

respeito ao resultado das urnas, mas a capacidade de viabilizar as propostas de setores do 

capital privado. 

No ideário de Roberto Campos, “as imperfeições” da democracia brasileira não 

derivaram da ausência do “rito eleitoral”, mas da incapacidade das instituições políticas de 

favorecerem o combate à inflação, visto que essa proposta “depende muito mais das 

convicções e firmeza do governante do que do rito de sua eleição”. E o autor continua:  

Campos Salles e Castello Branco contiveram a inflação, sendo um eleito pelo voto direto e o outro pelo 

indireto. Com Kubitschek e Geisel a inflação se agravou, sendo aquele eleito pelo voto popular direto e 

este sob influência militar. Tivemos hiperinflação com João Goulart, a quem se atribuía legitimidade, e 

com Figueiredo, a quem a Oposição acusa de ilegitimidade (Campos, 1985: 115). 

 

Percebe-se que para o senador mato-grossense, o combate ao processo inflacionário 

não depende de eleição direta ou ditadura. Na citação acima, Campos trata de governantes 

que “combateram a inflação” e de governantes que, ao seu modo de ver, promoveram o surto 

inflacionário e, portanto, tiveram sua legitimidade questionada. 

 

 

2.1.3. A posição liberal-democrática 

 

Roberto Campos citou os presidentes Campos Salles e Castello Branco como governantes 

que debelaram a inflação, sendo que o primeiro venceu uma eleição e o segundo foi o 

primeiro presidente da República no período militar após o golpe de Estado em 1964. Assim, 

segundo o autor, as políticas do funing loan e do Paeg representariam o “compromisso firme 

de chefe de Estado”, que não se submetia aos interesses da esfera do político; ao contrário, 

atentavam para as prioridades econômicas de estabilização. Kubitschek e Geisel foram, em 

sua opinião, os provocadores da inflação, configurando o exemplo de que eleição ou ditadura 

não determina políticas estabilizadoras na economia. No intuito de corroborar ainda mais a 

sua afirmação, pontuou que com Goulart e Figueiredo o país vivenciara processos 

inflacionários e as crises políticas concomitantes.  

Pode-se desprender das afirmações de Campos sua defesa da adequação das formas de 

poder da autocracia burguesa135, isto é, não na forma bonapartista136, mas no formato 

                                                 
135 Sobre a noção de autocracia burguesa, cf. Fernandes (1975), Chasin (2000) e Rago Filho (1998). 
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institucionalizado. Ao estudar a transição política brasileira, o filósofo José Chasin apontuou 

que “a autocracia burguesa institucionalizada é a forma de dominação burguesa em ‘tempo de 

paz’, o bonapartismo é sua forma em ‘tempo de guerra’” devido ao capitalismo brasileiro ter 

sido objetivado pela via colonial. Então, “as formas burguesas de dominação política oscilam 

e se alternam entre diversos graus do bonapartismo e da autocracia burguesa 

institucionalizada” (2000: 128). 

A democracia anunciada por Campos é, portanto, a “democracia” da autocracia 

burguesa institucionalizada, ou seja, a passagem de sua forma de poder bonapartista para a 

forma jurídica institucionalizada, uma vez que desconsidera os direitos políticos e sociais. 

Em síntese, Roberto Campos recusa o movimento das “Diretas-já” por defender que o 

voto popular não garante estabilidade política; ao contrário, traria o “debate passional”, as 

paixões na política em detrimento da racionalidade. Nessa interpretação, as eleições não 

favorecem, necessariamente, o compromisso das massas com a economia capitalista. Ao 

contrário, o processo eleitoral poderia inferir negativamente, pois as crises da área política 

alastrar-se-iam à economia. Portanto, evidencia-se na argumentação do senador liberal: 

mobilizações populares seguidas de eleições diretas significariam o descontrole da transição 

política e expressariam a ruptura do formato “lenta, gradual e segura”, dessa forma, 

bloquearia a prioridade do combate à inflação e, por fim, naquele momento histórico, as 

eleições não favoreceriam a escolha de um líder comprometido com a estabilidade econômica 

para o grande capital.  

Roberto Campos foi, portanto, adversário da emenda proposta por Dante de Oliveira. 

Juntamente com o senador Luiz Vianna Filho, Campos apresentou as emendas nº 92 e nº 153, 

que visavam a dois objetivos: primeiro, substituir o debate pelas eleições diretas, trazendo à 

baila a proposta de presidencialismo parlamentar, seguindo o modelo político francês da 

Quinta República; e, segundo, afirmar a primazia da iniciativa privada no domínio 

econômico em oposição ao capital estatal. 

A despeito da “boa recepção” no Congresso, as proposições da emenda nº 92 e nº 153 

não foram aprovadas, mas se constata que representaram a configuração de um projeto social 

neoliberal para a política e para a economia do país. 

Contudo, com a não aprovação da Emenda Dante de Oliveira, o movimento pelas 

“Diretas Já!” passou a ser esvaziado. A oposição legal aderiu ao Colégio Eleitoral, onde a 
                                                                                                                                                         
136 Sobre a noção de bonapartismo, ver Karl Marx (1978), Trotsky (1979a), Domênico Lesurdo (2004) e Vânia 
Assunção (2005); sobre a noção de bonapartismo e a ditadura militar brasileira, cf. Oliveira (1980), Chasin 
(2000), Rago Filho (1998), Assunção (1999) e Melo (2002). 
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disputa se travou entre os candidatos Tancredo Neves e Paulo Maluf. Não obstante Campos 

ter sido um dos primeiros políticos a citar a importância de Tancredo numa “travessia 

pacífica”, o senador liberal apoiou o nome de Paulo Maluf, que na sua visão era um 

“executivo vigoroso e mais devoto da economia de mercado” (Campos, 1994: 1140). Para o 

senador, Tancredo teria de agradar uma “coalizão heterogênea”, o que dificultava assumir 

uma posição neoliberal na economia. 

Entretanto, passada a eleição no Colégio Eleitoral e com a vitória de Tancredo Neves, 

Roberto Campos apoiou o grupo político no interior do governo dirigido por Francisco 

Dornelles, um dos responsáveis pela “parte econômica” da nova administração federal, que 

priorizava os cortes nos gastos públicos, com o lema “é proibido gastar”. Assim o senador 

concluía que sua pregação neoliberal não havia sido em vão. 

Vale ressaltar que as diferenças sobre a liberdade entre as posições de Roberto 

Campos e a do ex-presidente Ernesto Geisel se restringiam à condução da política econômica, 

porque o general também se posicionou de modo peremptório contra as eleições diretas137. 

Enquanto o general gaúcho reproduzia os argumentos de Oliveira Vianna, o clássico 

intérprete conservador da instituição política brasileira, para se contrapor ao movimento pela 

democratização, o senador mato-grossense fez uso da interpretação de Friedrich Hayeck que, 

por sua vez, remetia às construções teóricas de John Locke e às dos liberais adversários do 

sufrágio universal no século XIX. Em consequência, a única função das instituições 

democráticas seria a manutenção da lei, da ordem e da propriedade privada138, outrossim, 

desconsiderando-se qualquer medida no sentido da “justiça social”139. 

                                                 
137 No depoimento aos historiadores Maria Celina D’Araújo e Celso Castro, o ex-presidente Geisel: “[os 
entrevistadores] O senhor era contrário às eleições diretas naquela época? [Geisel] Eu sou até hoje [1994]. /.../ 
Não discordo da importância de se ouvir a população, mas creio que a nossa população está ainda num nível 
muito baixo, do ponto de vista cultural e do ponto de vista econômico. Não se pode querer aplicar no Brasil um 
sistema eleitoral que pode ser ótimo na Alemanha, ou que funciona bem na Inglaterra. /.../ Devemos estudar e 
refletir muito sobre o que é o Brasil. Qual é o nível educacional, o nível mental, o nível de discernimento, o nível 
econômico do povo brasileiro nas diferentes regiões do país. /.../ Essa história de democracia plena, absoluta, 
para o Brasil, é uma ficção. Temos que ter democracia, temos que evoluir à procura de uma democracia plena, 
mas no estágio em que estamos impõem-se certas limitações. /.../ [Os entrevistadores] O senhor acha até hoje 
que a eleição para presidente deveria ser indireta, feita pelo Congresso Nacional? [Geisel] Ou por um Colégio 
Eleitoral. Podia ser o Congresso com mais representantes das assembleias dos estados. Eu faria dois turnos. /.../ 
[O entrevistadores] A eleição para governador de estado também deveria ser indireta? [Geisel] Sim, também 
deveria ser feita por um Colégio Eleitoral, nucleada pela Assembléia Legislativa, que é quem legitima a eleição. 
A Assembléia ou o Congresso são o quê, afinal? São os representantes do povo. A câmara representa o povo, 
enquanto o Senado representa os estados” (Geisel, 1997: 443-446). Pode-se perceber que, ao recusar a 
transposição da experiência estrangeira do sistema de eleição para o Brasil, o autocrata reproduziu a posição de 
Oliveira Vianna (1987c) contra os que propunham a democracia no país durante a primeira metade do século 
XX. 
138 Como observou Macpherson, a democracia na proposição liberal “nada mais é que uma exigência lógica para 
o governo de indivíduos inerentemente conflitando nos próprios interesses e que por hipótese são infinitemente 
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O liberal Aléxis de Tocqueville, um grande inimigo das revoluções de 1848, dizia que 

o sufrágio universal poderia levar “a confiscação da liberdade humana” e a instauração de 

“uma nova servidão” (1988: 157). Hayeck simplesmente seguiu o raciocínio tocquevilleano 

ao mencionar as políticas de welfare state enquanto “o caminho da servidão”. Destarte, pode-

se afirmar, por conseguinte, que “não houve o desenvolvimento espontâneo do liberalismo em 

direção à democracia” (Losurdo, 2004: 51). 

Portanto, devido ao desapego da burguesia em relação ao sufrágio universal, a classe 

do capital operou a repressão em resposta à crescente onda de protesto dos trabalhadores. Em 

consequência, o liberalismo burguês justificou a forma de poder bonapartista, ou seja, 

segundo Engels, quando se tem a situação: “se o proletariado ainda não está em condições de 

governar, a burguesia não podia continuar governando” (Engels, s/d[b]: 43), a classe detentora 

do capital e seus intelectuais apóiam os ditadores, como ocorreu na França de Luis Bonaparte 

e na Alemanha de Bismarck, após a derrota dos operários nas revoluções de 1848. Nesse 

passo, “o bonapartismo é a verdadeira religião da burguesia moderna” (Engels, 1957: 142). 

Roberto Campos seguiu os preceitos dos liberais clássicos quando tratou da 

democracia. A emancipação política das classes populares prejudicaria a conformação de um 

programa pautado na racionalidade do capital privado, visto que instauraria demandas sociais 

que incompatibilizaria à ampliação de acumulação de lucros. 

 

Em suma, a fim de sintetizar este item, pode-se afirmar que Roberto Campos construiu 

sua interpretação sobre a democracia parametrado pelos clássicos liberais do século XIX pós-

1848. Situando-a na racionalidade do capital privado no contexto sócio-histórico do final da 

ditadura militar. A proposta de institucionalização do sistema político corroborou 

explicitamente o trânsito da forma bonapartista de poder para a auto-reforma da autocracia 

burguesa. Nesse sentido, a proposta de sufrágio universal foi visto de modo negativo, porque 

promoveria o “debate passional” entre os políticos despreocupados quanto às possibilidades 

do econômico, além de favorecer a “ilusão transpositiva”, isto é, transpor a crise da política 

para a economia.  

                                                                                                                                                         
cobiçosos de seus próprios interesses privados. A defesa dessa democracia  repousa no pressuposto de que o 
homem é um consumidor ao infinito, que sua motivação preponderante é a maximização de suas satisfações ou 
utilidades, obtendo-as da sociedade para si mesmo, e que uma sociedade nacional nada mais é que um conjunto 
desses indivíduos. Um governo responsável, inclusive com grau de responsabilidade para com um eleitorado 
democrático, era necessário para a proteção dos indivíduos e fomento do Produto Nacional Bruto, e nada mais” 
(1978: 47). 
139 Para a crítica da concepção política liberal-democrata no século XX, cf. Crawford Macpherson (1978), 
Domenico Losurdo (1998: 55-83), (2004: 15-60) e István Mészáros (2007: 202-208). 
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2.2. Fernando Henrique Cardoso: das “diretas já” à conciliação 
 

O objetivo deste item é analisar a posição do senador Fernando Henrique Cardoso 

sobre a campanha das Diretas já. Após a leitura dos discursos do senador Cardoso e de seus 

artigos na imprensa de grande circulação, verifica-se seu posicionamento pró-Campanha pelas 

Eleições Diretas Já, no período que corresponde de maio de 1983 até abril de 1984, momento 

em que a votação da Emenda Dante de Oliveira estava pautada no Congresso Nacional. O 

senador por São Paulo apontou a necessidade de negociação com as forças que rompiam 

politicamente com a ditadura. Outrossim, realizou a análise politicista das correlações de 

forças institucionais e imprimiu a proposta de desgastar o “autoritarismo” a partir dos espaços 

jurídicos e políticos. 

No momento posterior à derrota da Emenda Constitucional no Congresso Nacional, 

observa-se a sua defesa em relação à candidatura de Tancredo Neves enquanto continuidade 

da campanha pelas Diretas e, sobretudo, a sua diligência na construção de uma memória 

sobre o movimento que ressalta as ações de André Franco Montoro.  

Assim, pretende-se problematizar a crise da ditadura brasileira situando o então 

senador e os diversos grupos que se empenharam nas disputas políticas. Neste sentido, 

aparecem as seguintes questões: Como Cardoso se posicionou na campanha das Diretas? 

Quais propostas o senador por São Paulo apoiou? E, por fim, qual a memória o político 

corrobora acerca do evento histórico da campanha pelas eleições diretas? 

As posições de Fernando Henrique Cardoso durante a ditadura militar destacaram-se 

pela defesa da democracia contra o que nomeou de “regime burocrático autoritário”. 

Intelectual e sociólogo, Cardoso possui uma produção teórica acerca do desenvolvimento 

dependente e associado, da democratização e da crítica ao “autoritarismo”. Nos anos da 

década de 1970, ocorreu a aproximação entre o Cebrap, um centro de estudo em São Paulo 

presidido por Cardoso, e a oposição legal capitaneada pelo MDB.  

Como se analisou no capítulo anterior, sobretudo no item 1.1., Cardoso lançou sua 

candidatura ao Senado Federal nas eleições de 1978, apoiado por setores da oposição, 

sobretudo, das esquerdas, ou seja, comunistas, socialistas, dirigentes do “novo sindicalismo” e 

a esquerda católica. Todavia, sua candidatura era vista com desconfiança pelo principal 
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candidato ao Senado do MDB paulista, o jurista e político André Franco Montoro, uma vez 

que a candidatura de Cardoso tomaria parte dos seus votos e, desse modo, enfraqueceria o 

bloco de oposição. É importante registrar que o marco legal das eleições de 1978 para o 

Senado Federal previa o lançamento de mais de um candidato por agremiação política, pois a 

votação do partido seria somada, de modo que o senador eleito seria aquele que pertencesse 

ao partido mais votado. 

Nas eleições estaduais de 1982, com a vitória do PMDB em São Paulo, com Montoro 

eleito governador do Estado, Cardoso assumiu o posto de senador. Em seus discursos, 

sobretudo nos dois primeiros anos de sua fase senatorial, encontra-se uma voz das oposições 

ao governo de Figueiredo, o último do período militar140. De acordo com sua visão, a agenda 

prioritária era a da institucionalização política do Brasil, assim, apregoava que era necessária 

a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, o que, de certa forma, abarcava os 

anseios de parte expressiva das oposições, pois significava o rompimento jurídico-político 

instaurado pela ditadura por meio dos famigerados Atos Institucionais, pela Constituição de 

1967 e os “emendões” que a esta se seguiram141. 

 

 

2.2.1. Fernando Henrique Cardoso na campanha pelas “diretas-já!” 

 

Segundo Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, no momento inicial da apresentação 

da emenda que propunha as Eleições Diretas, o senador Cardoso se posicionou 

contrariamente, pois entendia que a discussão mais urgente a se fazer era sobre as questões 

estruturais, ou seja, a necessidade da nova fundamentação jurídico-política institucional e a 

resolução dos problemas econômicos vivenciados no país. No entendimento do senador por 

São Paulo, essas demandas seriam encaminhadas com a Assembleia Nacional Constituinte, 

destarte, não seriam as eleições diretas para a presidência da República que iriam resolvê-las. 

Portanto, na afirmação de Dante de Oliveira, no pré-lançamento da campanha pelo sufrágio 

universal, Cardoso enxergava na eleição direta apenas um evento, sem vinculação com as 

possibilidades transformadoras (Leonelli & Oliveira, 2004: 121-122)142. 

                                                 
140 Cardoso publicou a sua posição sobre o governo de João Batista Figueiredo, cf. (1993: 198-211). 
141 Uma análise pautada na cronologia dos atos dos militares sobre o Estado brasileiro pode ser encontrada em 
Maria Helena Moreira Alves (1984). Sobre o caráter da repressão na ditadura militar na constituição da 
especificidade do bonapartismo brasileiro, cf. Rago Filho (1998) e Chasin (2000).  
142 Em entrevista a Domingos Leonelli e Dante de Oliveira, Cardoso contou que: “Tanto Saturnino [Braga] como 
eu vínhamos de uma visão econômica do processo político. Eles, lá no Rio, mais nacional-desenvolvimentistas, e 
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Contudo, após perceber o potencial mobilizador de uma campanha pelo direito ao voto 

para a Presidência da República, sobretudo no contexto da crise econômica e política no 

governo Figueiredo, Cardoso mudou sua posição e passou a trabalhar a fim de construir o 

movimento pelas Diretas Já, sendo identificado como uma das lideranças, uma vez que, 

naquele momento, exercia também a presidência do PMDB de São Paulo. Desse modo, o 

senador desempenhou um papel relevante na aglutinação de forças políticas e na condução da 

campanha, visto que em São Paulo as forças de oposição à ditadura contavam com maior 

apoio significativo na sociedade civil e política se comparada às outras regiões do país. 

Os setores de oposição debatiam sobre as formas de construir a democratização. De 

acordo com Dante de Oliveira e Domingos Leonelli, no interior do PMDB surgiram três 

propostas (Oliveira & Leonelli, 2004: 179-180). Assim, um setor dos deputados 

peemedebistas defendia o consenso entre as oposições e as forças governistas via Colégio 

Eleitoral, embora a partir de certas condições, tal grupo propunha o nome de Tancredo Neves 

à sucessão presidencial, o que desprivilegiava a luta pelas Diretas com as mobilizações de 

ruas. Esse setor era representado pelos deputados federais Coutinho Jorge (PA) e Heráclito 

Fontes (PI). Entretanto, essa posição não contava com a adesão da direção nacional do 

partido, liderada por Ulysses Guimarães. 

Outra posição que emergiu foi a de Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, que 

se expressava favoravelmente ao “consenso”, mas, concomitantemente, defendia as eleições 

diretas para presidente e a organização da campanha com mobilizações nas ruas. No entanto, 

durante o ano de 1983 essa proposta não influenciou decisivamente a direção nacional 

peemedebista. A motivação de Tancredo Neves se encontrava no fato de que sua posição de 

contemporizador o favoreceria numa transição política no formato conciliatório, uma vez que 

seu nome era lembrado em caso de disputa para o executivo, devido à sua posição política 

“mais cautelosa” na oposição aos militares, sobretudo, se comparado às outras lideranças da 

oposição. 
                                                                                                                                                         
nós, aqui, mais marxistas. Mas, de qualquer maneira a visão era essa. Minimizávamos o jogo político 
diretamente. Isso era muito claro, a gente dava mais importância às estruturas, às mudanças de fundamentação da 
base, enquanto que a eleição parecia uma coisa menos significativa, eleger um presidente. Então, a posição nossa 
estava errada, mas não era articulada. Era a opinião pessoal de cada um” (Leonelli & Oliveira, 2004: 121). Na 
fase inicial da campanha no Senado, notam-se as “restrições táticas às teses das eleições diretas” pelos senadores 
Miguel Arraes, Saturnino Braga e Fernando Henrique Cardoso, embora não encontremos esta posição em 
nenhum de seus discursos publicados nos Anais do Senado Federal, uma vez que tais ideias foram lançadas nas 
reuniões políticas oposicionistas e não foram publicadas. Contudo, as posições embasadas na prioridade do 
enfrentamento das questões econômicas foram protagonizadas pelos três senadores nas discussões políticas que 
se deram no interior do partido de oposição, mas não foram articuladas. Desse modo, os senadores citados não 
criaram resistência à campanha, ao contrário, após o lançamento das mobilizações pelo direito ao voto, eles 
foram protagonistas do movimento na fase de busca de adesão da sociedade civil e política. 
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 No interior do Senado e do PMDB, o mineiro Itamar Franco representou o “grupo 

mais inflexível” quanto ao consenso e a negociação com o governo no Senado Federal143. 

Nesse sentido, tal político defendia o restabelecimento das eleições diretas e a convocação de 

uma Assembleia Constituinte. Essa posição ganhou adesão da direção nacional do partido, 

sobretudo de Ulysses Guimarães, uma vez que lhe favorecia politicamente, pois o líder 

paulista havia construído seu nome nacionalmente no campo da oposição, o que, de certo 

modo, aos olhos da população, evidenciava o desígnio da mudança. Portanto, para muitos, 

Ulysses Guimarães seria um nome “imbatível numa eleição direta” no contexto da crise 

econômica e política da primeira metade da década de 80144, principalmente, devido ao seu 

trabalho nas anticandidaturas à ditadura militar. 

Na defesa da campanha pelas Diretas, em maio de 1983, Cardoso entendia a 

importância de relacionar as necessidades do sufrágio universal às mudanças nas questões 

econômicas e sociais do país. Em seus artigos na grande imprensa, o então senador defendeu 

que caberia  

aos partidos da oposição aumentar a pressão pelas eleições diretas. Mas eles não podem desvincular a 

demanda política da questão econômica e social. /.../ É tempo mais que oportuno, pois para que a luta 

pelas eleições diretas se torne algo a fim com o interesse popular, fundindo nela esperança de uma saída 

econômica para o País (in. Folha de S. Paulo, 12/05/1983). 

 

Para Cardoso, naquele momento, a luta pelas eleições diretas articulava as questões 

econômicas e sociais em favor do “interesse popular”. Em consequência, posicionou-se 

favoravelmente à organização das manifestações de rua. Desse modo, suas proposições 

estavam próximas das conjecturas do grupo político liderado por Ulysses Guimarães no 

interior do PMDB. 

No Senado Federal, Cardoso expressou o questionamento da legitimidade do Colégio 

Eleitoral para a escolha do próximo presidente da República, como é possível observar a 

partir do fragmento transcrito abaixo: 

Acaso alguém na rua desconhece que o Colégio Eleitoral que o regime quer impor para a escolha do 

Futuro presidente carece de legitimação representativa? 

                                                 
143 Na Câmara dos Deputados essa posição foi defendida, além de Dante de Oliveira, pelos deputados 
peemedebistas Arthur Virgílio (AM) e Paes de Andrade (CE). 
144 Inúmeros políticos e analistas assinalaram o favoritismo de Ulysses Guimarães numa possível eleição direta 
para presidente da República em meados da década de 1980, cf. Lula (1999: 267), Cardoso (1999: 63), 
Gasparian (2004: 86) e Archer (2004: 406). Embora Ulysses não figurasse na liderança das pesquisas de opinião 
no período, pois o principal nome da oposição era Franco Montoro, com 24% das intenções de votos (Soares, 
1984: 70). 
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Ninguém desconhece isso. Todos sabem que a escolha indireta, nas condições vigentes, é 

antidemocrática não pelo mecanismo em si mesmo, mas porque, além dele, existe o vício da origem na 

composição do Colégio Eleitoral: dele fazem parte os senadores indiretos, nele têm assento 

representantes – em igual número – do mais populoso ao mais desabitado Estado – e ele reflete o 

desequilíbrio, em termos proporcionais, entre os Estados com maior e com menor densidade eleitoral, 

pois a lei vigente pune Estados como São Paulo, Rio, Minas ou Rio Grande do Sul.  

Não se trata de juridicismo, mas de legitimidade. Depois da criação de novos espaços políticos com a 

abertura, como terá autoridade para enfrentar as grandes decisões sobre a crise econômico-social um 

presidente oriundo de escolha viciada? (Cardoso, 22/06/1983: 2601). 

 

O senador Cardoso discorreu sobre a ilegitimidade do Colégio Eleitoral, sobretudo, 

devido à sua composição, uma vez que a ditadura militar, a partir de 1977, mudou as regras da 

legislação eleitoral, pois pretendia garantir às suas bases de apoio a maioria no Colégio 

Eleitoral nos anos seguintes. Com o respaldo dos militares foi lançado o “Pacote de Abril”, 

isto é, um conjunto de leis que estabeleceu, entre outras medidas, a nomeação de senadores 

para o Congresso, com o intuito de garantir que um terço do Senado fosse composto por 

políticos nomeados diretamente pelo governo arbitrário, isto é, não eleitos pelo voto popular. 

Além disso, com o “Pacote de Abril” mudaram também as regras da representação 

proporcional de deputados no Congresso Nacional, favorecendo as bancadas dos estados 

nordestinos, onde a Arena, partido do governo, possuía maior base de apoio através das 

alianças com as elites regionais. Assim, o MDB, mesmo com maior expressão eleitoral, elegia 

menos congressistas. 

Observa-se que, por um lado, Cardoso defendeu a rearticulação das forças 

oposicionistas a partir das propostas de recusa do Colégio Eleitoral e da implementação das 

Diretas Já. Por outro, enfatizou o problema da representação política no Brasil, explicitando a 

desproporcionalidade. 

No Senado Federal, Cardoso apontou o senador Roberto Campos como o principal 

defensor das “eleições indiretas”. Em polêmica com Campos, Fernando Henrique Cardoso 

enfatizava a razão da ilegitimidade do Colégio Eleitoral e de se evitar a “frustração política” 

(Cardoso, 22/06/1983: 2603). 

Na posição de Cardoso, a negação do direito ao voto popular direto levaria ao 

descomprometimento da população com o sistema político, postergando, dessa forma, o 

encaminhamento do sistema democrático. 
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Não obstante, o PMDB assumiu definitivamente a posição pró-Diretas em julho de 

1983 com o senador Teotônio Vilela na direção do partido145. Doravante, buscou-se a adesão 

da sociedade civil organizada para a luta pelo voto popular. A batalha no interior do principal 

partido legal da oposição se deu entre Vilela e o deputado pernambucano Fernando Lyra, que 

se batia pelo consenso com as forças governistas por meio da candidatura de Tancredo Neves. 

Nesse sentido, é possível considerar que houve uma aliança tácita entre os apoiadores da tese 

do consenso e da moderação dentro do PMDB em relação à campanha pelas Diretas. 

Em seu livro de memórias, Fernando Lyra expôs a sua visão sobre aquele momento da 

“transição democrática”: 

Vi em Tancredo Neves um político capaz de superar as divergências internas do PMDB e conquistar 

apoio em todas as áreas. Ele era o meu candidato, independentemente de a eleição ser por via direta – 

como queríamos – ou ainda pelo Colégio Eleitoral. Eu trabalhava com as duas possibilidades. Mas, 

como conhecia bem a Câmara dos Deputados, nunca acreditei na vitória da campanha das “Diretas”. 

Porque, diante das vinculações e da desproporcionalidade do Colégio Eleitoral, a emenda constitucional 

dificilmente passaria. /.../ Não tive, portanto, nenhuma ilusão. Havia duas pressões: uma da força das 

ruas, em todo o país, e outra do regime. Devedores, cativos, alinhados ou interessados em sua barganha, 

muitos deputados no fim ficariam com o governo e a manutenção de sua ordem: as eleições para 

presidente da República continuariam a ser como em 1967: pelo Colégio Eleitoral. /.../ Além disso, eu 

não via nenhuma diferença na legitimidade de Tancredo, vencesse ele no Colégio ou pelo voto direto 

(2009: 94-95). 

 

Nota-se então que o principal articulador da candidatura Tancredo Neves confessou a 

sua descrença nas mobilizações de rua pelo sufrágio universal, na medida em que frisava a 

subordinação dos deputados à estrutura de poder imposta desde o golpe de Estado em 1964. 

Assim sendo, apostava no estilo conciliador do governador mineiro. 

O deputado peemedebista Dante de Oliveira (MT) protagonizou a emenda 

constitucional sob a qual se articulou o movimento. É importante ressaltar que o jovem 

deputado Dante de Oliveira, àquela altura militante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 

de Outubro)146 e deputado de primeira legislatura (Souza, 2005: 362), foi justamente quem 

                                                 
145 Ulysses Guimarães se licenciou da presidência do PMDB devido a problemas de saúde. Com isso, Teotônio 
Vilela assumiu interinamente a direção do partido, uma vez que ocupava a primeira vice-presidência. No 
entanto, segundo Cardoso, Ulysses Guimarães pretendia que a posição fosse ocupada por Pedro Simon, um dos 
vice-presidentes, mas prevaleceu a ordem de “classificação”: “Ulysses ia se afastar porque estava doente. Mas 
ele não queria que [Miguel] Arraes ou Teotônio [Vilela] assumisse a presidência do partido. Ele queria o Pedro 
Simon, que era o terceiro ou o quarto vice-presidente” (Cardoso apud Oliveira & Leonelli, 2004: 181). 
146 O MR-8 surgiu a partir da crise do PCB nos anos 60, sobretudo no movimento estudantil universitário no 
então estado da Guanabara. Ao aderir à luta armada, a Dissidência da Guanabara obteve como o seu maior feito 
a captura do embaixador estadunidense, Charles Burke Elbrick, em setembro de 1969, em ação conjunta com a 
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propôs a emenda. Desse modo, observa-se que a proposta de eleições diretas não pode ser 

considerada originária das “vinculações orgânicas” à Câmara dos Deputados147, a despeito de 

ter se propagado à sociedade civil após o lançamento como uma emenda constitucional. 

Assim, discordamos das interpretações que reconhecem apenas os eventos após o lançamento 

da campanha na Câmara Federal como potencializadores da campanha pelas Diretas, uma vez 

que Dante de Oliveira não possuía experiência como deputado e era militante de uma 

organização semiclandestina, que se reivindicava de “esquerda” e herdeira de feitos da luta 

armada. Não obstante, dada a situação política e institucional do país, o debate pelas Diretas 

se fez presente tanto na sociedade política quanto na sociedade civil. No entanto, seu 

lançamento não pode ser compreendido como luta “orgânica do Congresso Nacional”. 

Entendemos que a construção da proposta das Diretas não deve ser vista apenas como 

protagonizada pelas forças políticas eleitas na Câmara e no Senado, tampouco pelo principal 

partido de oposição. Portanto, há que se evidenciar as seguintes indagações: Como os 

trabalhadores organizados interpretavam a proposta das Eleições Diretas? Como entendiam a 

luta para tal conquista? 

A entrada dos trabalhadores organizados na luta pelas Diretas ocorreu no Dia 

Nacional de Protesto, em 21 de julho de 1983, a partir da unidade das centrais sindicais, por 

meio da greve geral que contou com relativo êxito no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, 

em Minas Gerais, na Bahia e em outros estados. As motivações para o movimento foram: a 

recusa ao Decreto Lei 20065, que impunha redução de salário, e a proposta de democratização 

do país. Nota-se que o movimento dos trabalhadores relacionava a luta imediata por salário à 

ampliação das conquistas sociais, sobretudo, ao direito de voto. 

Entretanto, o movimento foi reprimido pelas forças governamentais no intuito de 

conter as mobilizações que combinavam as reivindicações econômicas com as políticas. 

Assim, a repressão veio tanto das forças da estrutura da ditadura militar quanto dos governos 

eleitos apoiados pelas forças das oposições. 
                                                                                                                                                         
Ação Libertadora Nacional (ALN), outra organização política. Naquele momento, segundo Daniel Aarão Reis e 
Marcelo Ayres Camurça, “a organização assumiu o nome Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8), que, 
supostamente, pertencia a uma outra organização revolucionária, a Dissidência do Estado do Rio de Janeiro, de 
Niterói, com o intuito de desmoralizar a repressão militar que anunciara haver aniquilado essa organização. O 
nome do Movimento Revolucionário evocava a morte do guerrilheiro Ernesto Che Guevara na Bolívia” 
(Camurça & Reis, 2007: 136-137). A partir de revelações dos carrascos de Che Guevara, sabe-se que a execução 
do revolucionário latino-americano ocorreu no dia 9 de outubro de 1967. Para maiores informações sobre a 
trajetória do MR-8, cf. o texto citado. 
147 O jornalista Ronaldo Costa Couto defende essa posição, cf. (1998), que expressa a primazia da oposição 
institucional-legal na luta democrática. A historiadora Lucília de Almeida Neves Delgado (2007: 413) também 
corrobora a versão de que a campanha nasceu no parlamento, completando que foi ampliada pelos partidos, só 
então teria sido conduzida à participação popular.  
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No Estado de São Paulo, governado por Montoro, foram presos trezentos 

manifestantes, houve a invasão da Igreja Matriz de São Bernardo do Campo, a ocupação da 

Praça da Sé, na capital paulista, pela polícia estadual, e inúmeros incidentes violentos. Neste 

sentido, ressalta-se que a repressão no governo Montoro causou o afastamento político dos 

setores representativos dos movimentos dos trabalhadores, das lideranças da oposição legal à 

ditadura militar, visto que os peemedebistas no governo estadual não romperam o caráter 

autocrático do Estado brasileiro, isto é, não alteraram a lógica estatal de reprimir 

permanentemente as forças do trabalho, a fim de assegurar a superexploração e a mais-valia 

extraordinária. 

No primeiro momento da greve geral, Vilela esteve solidário ao movimento, segundo 

atesta Fernando Henrique Cardoso em seu livro de memórias:  

[Teotônio Vilela] atacou Montoro, atacou o governo, e ele era o presidente nacional do partido. Aí eu 

tentei minimizar isso aí. Peguei o Teotônio e fui para o Palácio do Montoro. /.../ Então, nós fomos lá 

para o palácio e o Montoro então conversou com o Teotônio. Montoro explicou que estava numa 

situação difícil, porque ele era governador, /.../ ele estava sendo acusado de frouxo (Cardoso, 2006a: 

198). 

 

Ressalta-se que Montoro constatou a repressão, além disso, confessou a sua inação 

diante da máquina estatal repressora, mesmo sendo o chefe do poder executivo estadual. É 

possível inferir que o governador entendeu que aceitar a repressão à greve o credenciaria a 

liderança democrática, uma vez que enfraqueceria os “radicais”, assim sendo, assentaria o seu 

nome junto às forças conciliadoras.  

Articulada por Cardoso, a posição do PMDB sobre a repressão à greve em São Paulo 

foi a seguinte: “não é que Montoro reprimiu. Montoro nem estava sabendo que estava 

havendo repressão. Ele não tinha comando” (2006a: 198). Dessa maneira, Cardoso e a direção 

nacional do PMDB responsabilizaram pela truculenta repressão aos trabalhadores a “cultura 

policial do governo anterior”, isentando de responsabilidade o então governador paulista e o 

próprio partido. Em outras palavras, negou o caráter autocrático do Estado, ao passo que 

explicou a repressão pela “questão cultural”, isto é, ressaltou a herança do estado policial 

formada nos governos repressivos. 

Os argumentos proferidos a fim de convencer Teotônio Vilela e a embasar a visão do 

PMDB nacional expressaram uma posição acerca do caminho para a democracia. O setor 

expressivo articulador dessa política foi a parte dirigente do PMDB do Diretório Estadual de 

São Paulo ancorada no governador Montoro e no senador Cardoso. Tal proposta advogava a 
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consolidação de um campo de democratas no controle do Estado para instaurar a negociação 

pautada nas lideranças políticas eleitas, uma vez que, nessa visão, a radicalização dos 

movimentos sociais traria inexoravelmente o perigo do retrocesso ao “autoritarismo”, pois 

comprometeria as conquistas alcançadas nas eleições e levaria à destruição do “processo 

democrático”. Observa-se que, segundo esse discurso, o “campo democrático” deveria 

restringir suas reivindicações meramente às medidas acerca das eleições, buscando sempre a 

articulação de uma maioria no parlamento e as conquistas em postos no poder executivo nas 

eleições. 

Diante do exposto, verifica-se a análise cardosiana da correlação de forças políticas 

institucionais. A oposição ao “regime burocrático autoritário” deveria conquistar espaços 

institucionais reconhecidos pelo próprio sistema com o intuito da democratização. Dessa 

maneira, os movimentos sociais reivindicatórios foram vistos como dinamizadores do 

processo político, entretanto deveriam acolher a direção dos políticos de oposição e submeter-

se a ela.   

A partir dos eventos do Dia Nacional de Protesto, para a posição do diretório paulista 

do PMDB, o que representava o perigo de esgarçamento do processo democrático não seria a 

incapacidade confessa do executivo estadual eleito democraticamente sustentado na oposição 

legal de “domar” as forças da repressão, mas a mobilização com conteúdo econômico-social 

em prol das Eleições Diretas e da revolução democrática. Outrossim, explicita-se o esforço de 

um dos setores oposicionistas de conciliar-se com as forças da autocracia burguesa no 

momento em que se constatava a falência da “forma de dominação bonapartista de poder”. 

A seção paulista do PMDB corroborou, destarte, o anseio do governador Franco 

Montoro, pois tal proposta favorecia ao governador paulista no lançamento de seu nome na 

futura disputa à Presidência da República. O significado político de sua propositura foi o de 

conciliar as oposições com a autocracia burguesa, demonstrando a “compreensão” do 

governador democraticamente eleito quanto ao “controle” da situação do ponto de vista do 

poder estabelecido, sobretudo, no controle das forças do trabalho a fim de não romper a lógica 

do capitalismo de extração de via colonial, perpetuando a superexploração da força de 

trabalho. Verifica-se o politicismo na práxis da oposição legal paulista, isto é, a restrição da 

disputa com as forças da ditadura apenas no campo político institucional, ficando “a questão 

econômica resguardada, inatingível e preservada no perfil que o poder lhe conferiu” (Chasin, 

2000: 11). 
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Entendemos que a repreensão de Cardoso às greves de julho explicitou sua 

aproximação com a posição do governador Montoro no tocante à condução das lutas pelas 

Diretas e, por conseguinte, significou seu afastamento do núcleo político dirigido por Ulysses 

Guimarães no PMDB. Portanto, suas ações passaram a objetivar muito mais a negociação do 

que o esforço mobilizador da sociedade civil. 

Os sindicalistas e setores progressistas da esquerda católica denunciaram as ações do 

governo Montoro, o que, de certo modo, afetou a condução da campanha pelas Diretas em 

São Paulo, explicitando, destarte, a divisão existente entre as posições dos movimentos 

sociais e as do governador, sustentada pelo PMDB paulista.  

Com o retorno de Ulysses Guimarães à direção do PMDB, iniciaram-se as 

manifestações de rua pelas Diretas, primeiro em Goiânia e, depois, em Teresina. Sobre a 

mobilização em São Paulo, nas versões de Dante de Oliveira e Domingos Leonelli e de Nilson 

Araújo de Souza, que de certo modo corroboram a versão da “história oficial do PMDB” 

sobre o movimento, os integrantes do PT (Partido dos Trabalhadores), na organização do ato 

de novembro em São Paulo, “caíram na tentação de absorver sozinhos o impulso popular” 

(Leonelli & Oliveira, 2004: 305-306), atitude fruto de uma “visão estreita” (Souza, 2005: 

362). 

Todavia, nota-se que na condução da campanha pelas Diretas em São Paulo o que 

houve, de fato, não deve ser atribuído à “visão sectária”, mas às consequências dos 

acontecimentos da repressão de julho, momento em que ficaram explícitas as diferenças de 

concepção a transição democrática. Para o professor Florestan Fernandes, a ditadura militar, 

desde o período de Geisel, intentou a legitimação da contra-revolução ancorada nas 

salvaguardas do Estado e na Lei de Segurança Nacional a partir da “institucionalização pura e 

simples da abertura democrática” (1982: 68), prosseguindo o Estado autocrático-burguês 

reestruturado na forma “república social” e, assim, retirou a perspectiva da construção da 

democracia de participação ampliada. Pode-se perceber, desse modo, o confronto de posições 

entre os movimentos sociais e a política dos governadores eleitos pelo principal partido da 

oposição legal. 

No dia do ato pelas Diretas em São Paulo, 27 de novembro, o governador Montoro 

escolheu participar da reunião com os executivos estaduais na qual se produziu o manifesto 

“A nação quer ser ouvida”, enlace que ficou conhecido como os governadores pelas Diretas. 

O diretório paulista do PMDB participou com pouco empenho na manifestação, sobretudo, se 

ressaltarmos que o partido dirigia o município e o estado. 
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As concentrações de manifestantes nas ruas pelas Diretas Já, em São Paulo, tiveram o 

seu início em 27 de novembro, no ato na Praça Charles Müller. Embora tenha sido preparado 

por diversas forças da oposição, o ato foi dirigido pelos integrantes do PT (Kotscho, 1984: 

27). O representante do PDT no evento, o político Adhemar de Barros Filho, e o representante 

da Conclat, Rogério Magri, foram vaiados pelo público ao proferirem seus discursos. Os 

manifestantes lembraram que o primeiro era filho do governador de São Paulo no momento 

do golpe de Estado em 64, cujo lema popular de campanha era o “rouba, mas faz”. O 

governador Ademar de Barros muito contribuiu para a vitória e a consolidação da contra-

revolução. Adhemar de Barros Filho iniciou sua trajetória política nas forças da Arena, 

sustentáculo da ditadura. Quanto ao segundo, o público lembrava o estilo sindicalista não 

combativo, o chamado sindicalismo “pelego”, devido ao atrelamento com o governo e o 

patronato, ponto de oposição do novo sindicalismo combativo. Assim, os manifestantes 

verificavam o oportunismo do político conservador e do sindicalista conciliador no sentido de 

tentarem absorver o prestígio da campanha. 

A manifestação contou com a participação do senador Fernando Henrique Cardoso 

que evocou um minuto de silêncio em homenagem ao senador Teotônio Vilela, que falecera 

naquela manhã:  

“Não poderia haver homenagem maior a Teotônio do que esta manifestação pelas 

eleições diretas”, discursou Cardoso, sem ser vaiado, na medida em que reivindicou a 

memória de Vilela, uma das expressões do PMDB que se empenhara na organização das 

mobilizações pelas Diretas. Montoro não compareceu à movimentação porque certamente 

seria questionado, pois os manifestantes viam o governador como o responsável pela 

repressão à greve de julho. 

Mais do que simplesmente a direção do primeiro ato político pelas Diretas em São 

Paulo, como querem Leonelli Domingos, Dante de Oliveira e Nilson Araújo Souza, o que se 

expressou em novembro foram duas concepções distintas de luta pelas eleições diretas. De 

um lado, os que almejavam a organização de uma campanha de luta até a conquista do direito 

ao voto e, do outro, os que pretendiam as mobilizações para forçar a negociação política. 

Os integrantes da mobilização de novembro representavam o caminho das 

mobilizações dos trabalhadores que se iniciou no Dia Nacional de Luta, em julho. Essa 

posição favorecia o desenvolvimento da independência de classe, a consolidação de uma 

organização sindical combativa e a construção de uma proposta dos trabalhadores acerca da 

democratização. 
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A posição da direção nacional do PMDB em articular as pressões populares com 

negociações se dividia ainda em dois grupos. Ulysses Guimarães representou o esforço 

político de organização da campanha após a morte de Teotônio Vilela. Assim, devido ao seu 

empenho na campanha, Ulysses foi apelidado de “senhor diretas”, porém o político paulista 

pretendia a mobilização de rua, mas sem o radicalismo das greves. 

Na outra posição estava o governador Montoro, o qual representou o setor que 

buscava a negociação a partir dos governadores dos estados, isto é, propalava combinar as 

mobilizações para forçar a negociação entre a oposição consentida e “as forças do governo”. 

Essa postura também favorecia a posição de Tancredo Neves, uma vez que o governador 

mineiro era um potencial candidato à Presidência da República, sobretudo, desde a proposta 

do consenso entre a oposição moderada e os políticos pedessistas insatisfeitos no bloco de 

poder ditatorial. Além disso, as manifestações públicas desgastavam as forças que 

permaneciam a sustentar o poder ditatorial. 

Contudo, é válido questionar por que Franco Montoro se empenhou em organizar o 

grande ato de 25 de janeiro de 1984. Segundo o jornalista da Folha de S. Paulo responsável 

por cobrir a campanha pelas Diretas Já, o cronista Ricardo Kotscho, o grande comício em São 

Paulo, no dia do aniversário da cidade, representou o momento de constatação da adesão 

popular à proposta do voto direto (1984: 35). No entanto, entende-se que a direção política 

centrada nos governadores marcou a aposta na mobilização a fim de ampliar a negociação 

visando às eleições diretas148. A identificação do ato com as ações de Montoro favoreceu a 

construção de seu nome na cena política nacional, sobretudo porque Tancredo Neves “faltou” 

ao evento. O ato de 25 de janeiro de 1984 marcou a posição pró-diretas de amplos setores da 

sociedade civil e política de São Paulo, desse modo, a mobilização favoreceu lideranças 

políticas do PMDB paulista na direção do movimento. 

Ressaltando seu protagonismo na campanha pelas Diretas Já a partir da viabilização 

do ato em São Paulo no dia 25 de janeiro, Montoro afirmou: “de acordo com a declaração 

[governadores pelas diretas], os governadores deveriam reunir-se. Coube a mim, como 

                                                 
148 Sobre o comportamento de Montoro na manifestação, Kotscho relatou “Montoro está irritado com a demora 
dos discursos e pergunta a Fernando Henrique Cardoso: ‘Quem está mandando aqui? Se não tiver ninguém, eu 
assumo. Assim não dá. Os governadores precisam viajar’. Na verdade, a reação de Montoro também se deu pelo 
fato de ter sido lido um manifesto pedindo a legalização do PC do B. Fernando Henrique Cardoso acalma o 
governador e apressa-se o falatório, que se repete, com todos dizendo praticamente a mesma coisa. Rogê 
Ferreira, do PDT, fala rapidamente em nome também do PT e do PMDB. Os governadores Nabor Júnior [AC] e 
Íris Resende [GO], que ainda esta semana admitiam a participação do PMDB no Colégio eleitoral, agora fazem 
declarações de amor às diretas” (Kotscho, 1984: 38). 
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governador de São Paulo, promover a primeira reunião” (Montoro in. Thames & Montoro, 

2000: 78). 

Ao detalhar a sua posição sobre a campanha, o governador paulista enfatizou: 

Após a reunião dos governadores, convidei, para uma reunião no palácio do governo, representantes de 

todos os partidos e lideranças da sociedade civil: professores, estudantes, trabalhadores, empresários, 

artistas, jornalistas e outros setores. Houve consenso no apoio e engajamento geral na campanha das 

eleições diretas (Montoro in. Thames & Montoro, 2000: 79). 

 

A partir da citação acima, vem à tona a indagação: como André Franco Montoro 

concebeu os atos anteriores à campanha? Para tanto, vale considerar suas próprias palavras: 

O PT havia realizado na Praça Charles Muller uma reunião pelas eleições diretas. Mas era uma reunião 

do PT. Como governador, eu havia sido convidado. Não podendo comparecer, fui representado por 

Fernando Henrique e José Gregori. Mas era tal o exclusivismo do movimento que eles não puderam 

falar. Era um movimento “partidário” a favor das diretas (Montoro in. Thames & Montoro, 2000: 78). 

 

Nota-se que a interpretação de Montoro desconsiderou o movimento pelas Diretas por 

meio das manifestações nas ruas antes do evento no dia do aniversário da cidade de São 

Paulo. Ou seja, expressou uma apologia explícita de seu próprio feito. Intentou construir uma 

memória política ressaltando seus atos e os dos governadores na campanha. 

Ainda nessa perspectiva, há que ressaltar que Montoro não fez qualquer menção ao 

contexto do ato de novembro, isto é, às fissuras abertas por meio da repressão ao movimento 

grevista. Depois de comentar a greve em São Paulo, o governador destacou a posição do 

PMDB: “Também o PMDB havia realizado uma reunião, no Paraná149, mas era sobretudo em 

torno da candidatura do Ulysses Guimarães” (Montoro in. Thames & Montoro, 2000: 78). 

Montoro desqualificou a Campanha pelas Diretas anterior ao ato paulistano de janeiro 

de 1984. O governador adjetivou as manifestações de “movimento partidário” e de 

“movimento de candidatura”, não mencionando os inúmeros atos que ocorreram pelo Brasil 

reivindicando eleições diretas no período entre o segundo semestre de 1983 e o aniversário da 

capital paulista. Nesse sentido, na sua visão, o conteúdo orgânico da campanha pelas Diretas 

somente se expressou após o protagonismo dos “governadores da oposição”. Em suma, de 

acordo com essa interpretação, o movimento pelo direito ao voto se tornou legítimo somente 

                                                 
149 O ato ao qual André Franco Montoro se refere é o ocorrido em Curitiba, no Paraná, na data de 12 de janeiro 
de 1984, em que compareceram entre 50 a 60 mil pessoas (cf. Kotscho, 1984: 132). 
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após o momento em que a sociedade política, na figura dos governadores eleitos, imprimiu 

sua direção sobre a sociedade civil na condução dos atos. 

No interior do PMDB, ocorreu a derrota do grupo político de Ulysses Guimarães e a 

construção de uma nova hegemonia partidária. Ou seja, o deslocamento das decisões políticas 

dos peemedebistas da estrutura do partido – que representava os setores que se opuseram 

veementemente aos militares – para o grupo político capitaneado pelos governadores André 

Franco Montoro e Tancredo Neves que, por sua vez, buscavam a conciliação.  

Na medida em que Ulysses recusou a radicalização do movimento, pois não apoiava 

as greves, suas atitudes políticas viabilizaram ainda mais as proposições dos governadores na 

condução da campanha, haja vista que estes se apresentavam mais confiáveis à autocracia 

burguesa, justamente porque realizavam a conciliação a partir das estruturas institucionais 

estaduais e federal, enfraquecendo as proposições daqueles que almejavam a ruptura e a 

mudança, sobretudo os setores do “novo sindicalismo”, os progressistas da Igreja Católica, os 

grupos socialistas e de trabalhadores independentes. 

 

 

2.2.2. Das mobilizações nas ruas à “conciliação pelo alto” 

 

Após a mobilização de janeiro, a campanha ganhou um novo impulso e se iniciou um 

ciclo com mobilizações gigantescas. Concomitantemente, pôde-se notar uma nova etapa na 

negociação. Em entrevista a Costa Couto, Lula da Silva observou que: 

[...] a campanha das Diretas ganhou uma dimensão que, aos olhos de quem estivesse participando, era 

irreversível. Ou seja: não tinha como segurar aquilo. No comício que nós fizemos em Belo Horizonte, 

eu senti no Tancredo Neves a primeira vacilação. Ele pegou no meu braço, pegou no braço do Brizola e 

falou assim pra nós: “E agora? O que que a gente vai fazer com esse povo todo na rua?” Quer dizer: se 

não fosse um político vacilante... Tudo o que a gente quer é povo na rua, pô! Não tem que ter medo, né? 

Coloca na rua e deixa ver o que vai acontecer. Essa foi a primeira vacilação que eu vi do Tancredo 

Neves (Lula da Silva, 1999: 266). 

 

Torna-se importante ressaltar que Lula, naquele momento, representava o movimento 

sindical combativo que se convencionou chamar de “novo sindicalismo” e que a partir de 

1980 passou a organizar também um partido, o PT. Segundo a sua interpretação, o 

crescimento das mobilizações pôs em risco a proposta de conciliação, fazendo com que 

setores que se beneficiariam com a negociação operassem a desconstrução do movimento. 
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Deve-se frisar que Tancredo Neves, de certo modo, refletiu a preocupação da classe 

dominante mineira que assistiu a emergência do movimento operário metalúrgico contestador 

na cidade industrial de Contagem, a despeito das estruturas repressivas ditatoriais. Os 

trabalhadores, em 1968, realizaram a greve em resposta à superexploração do trabalho, 

vigilância interna despótica, jornadas longas e exaustivas e pelo direito de auto-

organização150. O governador mineiro, histórico conciliador, enxergou no movimento uma 

centelha capaz de despertar as massas trabalhadoras para a luta e por em xeque as negociações 

entre os políticos governistas e a oposição legal institucionalizada. 

Ademias, em 21 de março de 1984, o secretário-geral da Executiva Nacional do 

PMDB, o senador “biônico” Afonso Camargo (PMDB-PR) reuniu-se com o ministro chefe do 

Gabinete Militar da Presidência, o general Rubem Ludwig, a fim de discutir as possibilidades 

da proposta no Congresso. Após o “cálculo dos supostos votos que a emenda receberia”, 

Camargo concluiu que as Diretas “não passaria”, em consequência, propalava que somente 

com um fato novo no sentido de dividir as forças do PDS, se poderia fortalecer a emenda 

Dante de Oliveira151.  

Naquele mesmo dia, 150 mil pessoas saíram em passeata pela Avenida Rio Branco, no 

Rio de Janeiro, exigindo eleições diretas já. Destarte, percebia-se a polarização entre os 

grupos oposicionistas, ou seja, de um lado, aqueles que buscavam a adesão social por meio 

das mobilizações, do outro, os políticos que priorizavam o caminho da abertura política 

desencadeada no interior do próprio “regime”. Nesse sentido, é possível verificar a 

constituição de articulações e tentativas de negociação antes da votação do substitutivo no 

Congresso brasileiro152. 

A notícia do entendimento entre setores representativos do diretório paulista do 

PMDB e parte expressiva do bloco governista foi divulgada jornalista Ricardo Noblat, na 

época no Jornal do Brasil, que informara em um artigo a conformação entre as partes 

mecionadas, acerca da busca de alternativa política fora da continuidade das mobilizações, 

após o reconhecimento público da derrota da emenda propondo “eleições diretas”. 

                                                 
150 Dois artigos que narram a greve dos trabalhadores de 1968, em Contagem-MG, a partir de suas organizações 
de bases, com depoimento dos participantes, cf. Andréa Castello Branco (2008) e Nilmário Miranda (2008). 
151 Cf. reportagem “Camargo vai ao Planalto discutir sucessão”, Folha de S. Paulo, 22 de março de 1984. 
152 Na mobilização de 21 de março, verificava-se a polarização do movimento entre moderados, que buscavam a 
negociação com os governistas, e os “radicais”, que almejavam as mobilizações pelas diretas até à sua conquista. 
Contra os moderados, naquela ocasião, Lula discursou: “Quando se fala em público, assume-se um compromisso 
moral com o povo, que não pode ser traído com conchavos e negociatas. Estão falando na existência de 
conchavos e articulações por baixo do pano. Não adianta porque o povo nas ruas vai passar por cima de quem 
ficar na frente” (Lula apud Rodrigues, 2003: 64). 



 

 

153

 

Segundo Arsenio Duarte Corrêa, historiador oficial do Partido da Frente Liberal 

(PFL) houve a compreensão, por parte dos dirigentes peemedebistas de São Paulo, acerca da 

necessidade da negociação. Para sustentar as suas afirmações, Duarte Correa utilizou-se de 

fontes pefelistas, isto é, recolheu relato dos políticos daquela agremiação partidária, que, de 

certo modo, corrobora a informação veiculada por Noblat. Portanto, sua visão sobre o 

processo de esgotamento da luta pelas Diretas sustenta as posições expressas por Lula no que 

se refere à constituição do “conchavo”, uma vez que afirmou: 

No campo da luta política e do restabelecimento de um governo civil, um fato relevante foi que, no 

mesmo dia 21 de março, em São Paulo, os senadores Fernando Henrique Cardoso (SP) e Severo Gomes 

(SP), além, ainda, do secretário de governo de São Paulo, Roberto Gusmão, passaram a admitir a 

negociação com o governo, mesmo antes das Diretas Já (Corrêa, 2006: 29). 

 

As análises de Arsenio Corrêa exaltam a importância do grupo dissidente do PDS 

quanto ao entendimento com o bloco peemedebista de São Paulo no percurso democrático do 

país. A fim de sustentar suas posições, o autor utilizou como fontes a imprensa de grande 

circulação do período e as falas dos pefelistas, ou seja, políticos que participaram ativamente 

da desintegração do PDS e da composição da “nova maioria” que, por sua vez, viabilizou 

ulteriormente a instauração da “Nova República” com Tancredo Neves. Ao comentar as 

negociações, o intelectual pefelista menciona que Cardoso aderiu ao Colégio Eleitoral antes 

da derrota da Emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional.  

Após a derrota do substitutivo na Câmara, Fernando Henrique Cardoso realizou um 

concorrido discurso na tribuna do Senado remetendo a um balanço da Campanha pelas 

“Diretas-já”: 

Sem negar a evidência de que houve uma frustração nacional, a partir do resultado da votação desta 

semana, eu acho que é o momento para uma reflexão otimista. Nós não conseguimos os 2/3 necessários 

para mudar a Constituição, mas, creio que se formou uma poderosa maioria parlamentar que deslocou 

o eixo político da Câmara (Cardoso, 1984: 11). 

 

A proposta de Diretas-já representou um rompimento com a abertura limitada e 

pactuada que o regime vinha implementando, ou seja, a despeito da emenda constitucional 

não ter sido aprovada, o movimento desgastou politicamente a base governista, visto que o 

bloco no poder não tinha nem recursos nem projetos para a crise de seu “regime político”. No 

fragmento acima, Cardoso revelou o seu entendimento sobre a instauração de uma nova fase 

na luta pela democratização a partir da emergência de um novo bloco político. 
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Além disso, o senador por São Paulo ressaltou a nova configuração na Câmara, o 

crescimento da adesão dos deputados às propostas da oposição e a divisão nas forças 

governistas e no PDS. Com o fito de propor um novo encaminhamento político a essa 

maioria que se constituiu, o senador afirmou: 

O movimento pelas “Diretas-já!” foi um aprendizado de democracia em todo o país.  Mobilizações 

influenciaram inevitavelmente esta Casa [Senado Federal] e a Câmara, mas não foi possível 

conquistar as eleições diretas para Presidente. A luta pelas ‘Diretas-já’ continua no Colégio 

Eleitoral objetivando a conquista democrática. O Brasil está dividido em dois campos. Os 

mudancistas e os contra as mudanças. Os mudancistas têm de continuar lutando. E a luta agora é no 

Colégio Eleitoral. “Mudança-já!” É a continuação das “Diretas-já!” (Cardoso in: DCN, 28/04/1984: 

936). 

 

Direcionado aos políticos, mas também à sociedade civil por meio das agências 

privadas de hegemonia, sobretudo a imprensa escrita, a propositura de Fernando Henrique 

Cardoso obteve uma tremenda repercussão nos diferentes setores sociais no período. Naquele 

momento, a oposição discutia a proposta de subemenda reafirmando as “Eleições Diretas 

Já”, de forma a continuar a luta pelo sufrágio universal para a sucessão de Figueiredo.  

No interior do PMDB, comprovou-se o enfraquecimento da posição do “senhor 

diretas” após a entrevista do político Roberto Gusmão, chefe da Casa Civil do governador 

Montoro, à revista Veja153, na qual assumiu que a oposição deveria se preparar para o Colégio 

Eleitoral e, sobretudo, defendeu o nome de Tancredo Neves para a disputa. Gusmão 

tacitamente falou pelo governador paulista. Desse modo, aceitaram-se os limites da transição 

política para a democracia a partir da negociação nos marcos impostos pelas estruturas da 

ditadura154. 

A propósito da posição de Ulysses em prosseguir na luta pelas Diretas, Cardoso 

relembra em seu livro de memórias: 

                                                 
153 Veja, 24/05/1984. 
154 Numa entrevista m março de 1984, o filósofo do Cebrap José Arthur Giannotti propalou acerca da 
necessidade do “pacto conservador” contra o malufismo, visto que “Quais as alternativas que já estão 
aparecendo? Por um lado, um pacto conservador, que renegocie a dívida externa, penalize os grupos que 
ganharam com esse endividamento e arroche o salário sem prejudicar a manutenção de um certo nível de 
consumo. Um pacto do tipo Aureliano, ou Setúbal, ou Tancredo. Por outro lado, existe o malufismo, pronto a 
negociar externamente nos piores termos transformando a dívida em propriedade estrangeira. /.../ Nas condições 
atuais o pacto é indispensável e todo pacto será conservador, pois, no momento, não vejo viabilidade duma 
solução mais radical, que pusesse em perigo o capitalismo brasileiro. Só nos cabe, pois, tentar ampliar ao 
máximo o grau de participação popular, incentivar formas de relações políticas e sociais” (Giannotti: 1984: 51). 
Observa-se que o filósofo da analítica paulista propala a “democratização” meramente restrito ao político, na 
medida em que reconhece a necessidade do “arrocho salarial”. 
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Ulysses Guimarães resistia a essa manobra (para não falar do PT, que a “denunciara”), apoiado dentro 

do PMDB por um grupo purista, integrado por Flávio Bierrenbach, a essa altura deputado federal, e 

pelo também deputado federal Pimenta da Veiga (MG). Durante um jantar em Brasília /.../ presentes 

Ulysses, Pacheco Chaves, Pedro Simon e eu (talvez outros mais), defendi nossa ida ao Colégio 

Eleitoral apoiando um candidato de oposição. Disse Ulysses: “a responsabilidade é de quem for. Eu 

não irei” (Cardoso, 2006a: 94). 

 

Pode-se notar, segundo Cardoso, o posicionamento de Ulysses em manter a luta pelas 

Eleições Diretas logo após a derrota da Emenda Constitucional Dante de Oliveira no 

Congresso. Entretanto, o senador por São Paulo apregoa sua posição, ou seja, aqueles que 

não concordavam com a negociação política encaminhada passam a ser chamados de 

“denuncistas” ou “puristas”.  

Continuando a rememorar a reunião, Cardoso escreveu: 

Retruquei que dos ali presentes eu pagara o preço mais alto da ditadura: vivi no exílio, perdi a cátedra, 

tinha ido parar no DOI-Codi. Também por isso, queria mudar as condições políticas, com eleições 

diretas ou indiretas (Cardoso, 2006a: 94-95). 

 

Assim, Cardoso se manifesta contrariamente às posições de continuar a luta pelas 

eleições diretas e passa a advogar a disputa no Colégio Eleitoral. Relembrando a tensão 

política, ele traz o diálogo com Ulysses Guimarães: 

Que história é essa do Gusmão? É o Montóro? – perguntou-me com seu jeito de carregar a paroxítona 

no nome do governador. 

Respondi: 

Sim Dr. Ulysses [era como todos o chamavam]. 

E você, o que pensa? 

Dei uma resposta mais sofrida da minha vida: 

O senhor sabe como eu o estimo, Dr. Ulysses. Mas, para ganhar no Colégio Eleitoral, só o Tancredo, de 

quem não sou próximo. Ele conta com mais apoio (Cardoso, 2006a: 94-95). 

 

Nota-se que a derrota da emenda Dante de Oliveira no Congresso Nacional significou 

a vitória dos governadores no interior do PMDB e, por conseguinte, a derrota de Ulysses 

Guimarães e do grupo político que ele representara até então, ou seja, os peemedebistas 

históricos na oposição intransigente à ditadura militar, que sustentaram as seguidas 

anticandidaturas aos generais. Não obstante, Ulysses Guimarães foi vítima de sua própria 

cautela, uma vez que descartou as greves no movimento pelas Diretas, ao passo que os 

governadores mostraram o serviço prático à autocracia burguesa no ato de controlar o 
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movimento, utilizando para isso até mesmo a repressão, como em São Paulo, nas 

mobilizações da greve geral em julho de 1983, e em Minas Gerais, com o governador 

Tancredo Neves determinando a repressão policial à manifestação denominada “vigílias pelas 

diretas” em 1984, ação organizada pelos movimentos sociais e partidos das esquerdas em 

Belo Horizonte155. Após a derrota da emenda Dante de Oliveira, coube a Ulysses Guimarães, 

como presidente do partido, coordenar a campanha de Tancredo Neves ao Colégio Eleitoral. 

A atuação de Cardoso encontrou-se articulada aos governadores peemedebistas, 

especialmente Franco Montoro, o qual propalava que o prosseguimento da mobilização 

popular constituiria pretexto para a ação de grupos interessados em retrocessos políticos. 

Recordando o período da campanha das “diretas”, Cardoso mencionou:  

Em 1982 a falência do regime militar era visível, como presidente do PMDB de São Paulo na época, 

tinha claro isso. As vitórias eleitorais instauravam a diarquia e a necessidade de negociação da 

transição, principalmente em São Paulo onde Montoro era o candidato a governador [pelo PMDB]. E 

ali a gente via claramente que íamos ganhar. Não havia força capaz de impedir a vitória da oposição no 

Estado. E aquilo foi realmente um marco nesse processo de volta ao regime democrático. Não há 

dúvida nenhuma! Foi decisivo para o tipo de transição que nós fizemos. Essa coisa da mutação, não é? 

O Figueiredo é presidente, o regime indireto, base militar. E o governador é democrático, eleito pelo 

povo (Cardoso, in: Couto: 63). 

 

Torna-se lídimo observar que para Fernando Henrique Cardoso a abertura política foi 

um processo de conciliação entre os militares e os políticos de oposição legal que ganharam 

eleições nos Estados e nos espaços institucionais, instaurando o que nomeou, seguindo o 

politólogo Bolívar Lamounier, de “diarquia”, ou seja, a negociação dentro das configurações 

políticas que a ditadura militar criara. 

Ao afirmar o protagonismo dos governadores da oposição no processo, Cardoso 

destacou: “as mobilizações da Diretas-já! foi teimosia do Montoro. Ele, como governador, 

apostou no comício [manifestação de 25 de janeiro de 1984]. Seu papel foi fundamental pelo 

tipo de transição” (Cardoso, in: Couto, 1999: 63). 

Observa-se, portanto, que a posição de Cardoso corrobora a interpretação da 

campanha pelas diretas já realizada por Franco Montoro, ou seja, desconsidera os atos 

anteriores ao evento de 25 de janeiro de 1984 e enfatiza o propagonismo do governador. 

Portanto, o “senhor diretas”, para Fernando Henrique Cardoso, foi o governador Montoro, 

não Ulysses Guimarães. 

                                                 
155 Cf. Jornal Em Tempo, 24/05/1984: 02. 
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Desse modo, o senador por São Paulo trouxe à baila seu posicionamento em relação 

aos grupos que compunham o PMDB e o movimento de oposição. Isto é, havia, por um lado, 

a posição de Ulysses Guimarães pelo PMDB, Lula (PT), Brizola (PDT), entre outros, que 

apostavam na vitória do movimento de massas e, por outro lado, as posições dos 

governadores peemedebistas André Franco Montoro (SP) e Tancredo Neves (MG), que 

utilizavam o movimento de massas para ampliar a margem nos acordos. Fernando Henrique 

Cardoso, ao propor “Mudança já” no lugar de “Diretas já”, se articulou politicamente com o 

segundo grupo, que logo passou a organizar a campanha de Tancredo Neves visando a 

disputa no Colégio Eleitoral. 

Explicitando seu entendimento sobre a condução da abertura política brasileira, 

Cardoso ressaltou que: 

a presença das forças contrárias ao regime foi crescente no processo. O fato de o regime de exceção ser 

tão longevo permitiu também o reposicionamento de muitos setores. Quanta gente era do regime 

militar depois passou a ser herói da democracia! Como o Teotônio Vilela e o Severo Gomes, para citar 

exemplos eminentes. Por causa dessa mutação que foi se dando com o tempo (in. Couto, 1999: 57). 

 

Nota-se que Cardoso entende que o processo de abertura política brasileira se fez por 

meio de rompimentos internos ao “regime burocrático autoritário”, isto é, a partir da divisão 

política provocada pelo retirada de apoio de políticos expressivos. Tal processo teve início 

com Severo Gomes, a partir de sua crítica aos governos militares, e continuou com Teotônio 

Vilela, no desenvolvimento da luta pela anistia. Nesse passo, o grupo dissidente do PDS pró-

diretas passou a representar o elemento estratégico a fim de que se conseguisse a 

“democratização”156. 

A visão de Cardoso sobre o processo de redemocratização no Brasil foi a de que esta 

se desenvolveu a partir de conquista e concessão com negociações protagonizadas por 

executivos estaduais respaldados na mobilização popular, aproveitando, ainda, as divisões 

nas forças políticas que sustentaram o que nomeou de “regime autoritário”. Destarte, a prática 

do senador por São Paulo foi norteada pela teoria politicista da correlação de forças. 

No processo de “abertura política” braisleira, o senador ressaltou as ações do 

governador paulista Franco Montoro, elegendo-o como articulador principal da campanha 

                                                 
156 Sistematizando a correlação de forças na crise do “regime burocrático autoritário” em seu livro de memórias, 
Cardoso argumenta duas fases do “cerco do regime”. A primeira com Vilela, Severo Gomes, e o general Euler 
Bentes Monteiro, permitindo ao MDB exercer a “oposição de verdade” (2006a: 15). A Segunda veio com “os 
dissidentes após a escolha de Maluf” (2006a:97-98). Assim, constata-se o emprego da análise determinante da 
correlação de forças políticas institucionais. 
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pelas Diretas Já. Assim, identificamos o afastamento do senador Cardoso em relação ao 

grupo político de Ulysses Guimarães e a sua aproximação ao grupo do governador paulista, 

sustentando a efetivação da “oposição pelo alto” no enfrentamento às forças da ditadura, o 

que cerceou a revolução democrática e operou a tansição da forma de poder do bonapartismo 

à institucionalização da autocracia burguesa. 

Portanto, Fernando Henrique Cardoso sustentou que o processo de “abertura política” 

realizou-se a partir da mobilização da sociedade civil e da negociação entre a oposição legal e 

os protagonistas do próprio “regime autoritário” por meio dos rompimentos de setores 

expressivos que sustentaram o próprio “autoritarismo”. A memória construída por Cardoso 

sobre o evento das Diretas se coaduna com a linha de raciocínio acima exposta. Ou seja, para 

o senador por São Paulo, Franco Montoro fora protagonista na campanha pelas Diretas 

porque articulou a posição dos governadores oposicionistas na condução das mobilizações de 

rua, o que desgastou as forças situacionistas e promoveu nova fratura no bloco que sustentara 

os governos militares. 

 

 

 

2.3. Fernando Henrique Cardoso na interpretação do malufismo 

 

O objetivo deste item é discutir as posições de Fernando Henrique Cardoso sobre o 

malufismo em São Paulo. Busca-se desvendar a sua compreensão sobre o surgimento de 

Paulo Maluf no cenário político do país, além de pontuar as bases de forças do empresário 

paulistano e os desdobramentos sociais de suas proposituras. Contudo, a partir das leituras dos 

escritos de Cardoso sobre o dirigente paulistano, pode-se notar a operacionalização da análise 

politicista para o seu entendimento. 

 

 

2.3.1. O malufismo como um “sentimento político” 

 

Em entrevista publicada no ano de 1978, Fernando Henrique Cardoso comentou a 

vitória do malufismo no contexto da crise do “regime militar” no Estado de São Paulo: 

O regime está esgotado/.../. O Natel foi escolhido governador, indicado, porque tinha “força eleitoral”, e 

especialmente porque era “homem do interior” e controlava os diretórios /.../. Isso em detrimento de 
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vários outros candidatos que podiam, de alguma maneira, bem ou mal, unificar pelo menos dois 

importantes setores. Um, o governo de São Paulo, a burocracia, a máquina. E o outro, a classe dos 

chamados produtores. Quer dizer, tanto o Setúbal quanto o Delfim poderiam fazer essa proeza. Eles 

foram afastados e foi posto Natel, porque tinha o voto. E o Maluf não foi considerado, porque parecia 

que era um candidato que corria fora da raia. De repente nós vimos: Natel não tem a força que se 

apregoa, não houve unificação do governo com os interesses das classes produtoras (1978: 80). 

 

No exposto acima, Cardoso explica a ascensão do malufismo por conta da crise 

política no interior do bloco de poder civil e militar instaurado em 1964, enfatizando a 

dificuldade de conciliação de interesses entre setores importantes do empresariado e da 

burocracia estatal. No momento das composições das pré-candidaturas ao governo paulista, 

vislumbrava-se que Laudo Natel representava a máquina partidária da Arena, sustentáculo 

político principal do “regime”. No diapasão da sociedade civil que apoiava a ditadura 

percebia-se a adesão às propostas do banqueiro Olavo Setúbal, que também almejava articular 

a pré-candidatura ao governo paulista. Esse empresário do setor financeiro expressava os 

anseios de parte significativa das “classes produtoras”. Entretanto, situado no mesmo partido, 

mas se opondo a Natel e a Setúbal, encontrava-se Antonio Delfim Netto que apregoava as 

posições da burocracia estatal157.  

E Paulo Maluf? Qual setor o empresário paulista representaria, na visão de Cardoso? É 

relevante notar que Cardoso entende Paulo Maluf, no momento da crise nas forças arenistas, 

descolado de setores econômicos. Contudo, nessa interpretação, Maluf seria o líder que 

encarnou o descontentamento das forças políticas que se organizavam naquele partido, 

impondo, desse modo, uma derrota ao grupo palaciano. No entender do sociólogo, naquele 

processo não houve a unificação de interesses entre a burguesia privada e a “burguesia 

estatal”. Assim, abriu-se o espaço para a expressão de “um sentimento político”. O analista, a 

fim de explicar o evento em São Paulo, isolou o candidato de suas determinações sociais ao 

estudar a emergência da força política em questão, ou seja, operou a separação da economia 

                                                 
157 No livro a partir de depoimentos de Paulo Maluf, o jornalista Gomes Pinto registrou a luta interna na  do 
ponto de vista do biografado: “O ministro Delfim Netto, por exemplo, relatou a Maluf uma conversa que tivera 
com o general Figueiredo. Tentando medir as condições de temperatura e pressão no chamado grupo palaciano, 
Delfim insistiu a possibilidade de ele, Delfim, também disputar a convenção. Figueiredo não costumava medir as 
palavras. Não era do seu feitio: ‘Se você for para a convenção, nós te cassamos’. Delfim retrucou: ‘Mas o Maluf 
vai disputar’. Ao que o futuro presidente replicou; ‘Não tem importância. O Paulo vai perder e convalidar a 
eleição do Laudo’. Ou seja, nem o chefe do SNI [Sistema de Nacional de Informação] acreditava na 
possibilidade de Maluf chegar ao governo” (2008: 87). Desse modo, Maluf explica a sua vitória nas prévias 
paulistas a partir da inapetência do grupo palaciano operado por João Baptista Figueiredo, no entanto, é 
necessário considerar a crise econômica e política a fim de compreender as fissuras da base de apoio da ditadura. 
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em relação à política na explicação do malufismo. Em sua apreciação crítica, o professor 

Cardoso enfatiza o aspecto do “sentimento político” a fim de esclarecer a vitória malufista.  

Ao continuar a sua fundamentação politicista na tematização do malufismo, Fernando 

Henrique Cardoso comenta o decurso da liderança paulista: 

Maluf bateu o pé e insistiu. E ele, que na verdade é um homem que sempre foi do sistema, virou um 

candidato “dissidente”. Quer dizer, uma outra aberração. E descarregam votos nele todos aqueles que 

queriam protestar. /.../ O pessoal está cansado de não poder opinar, de não poder se sentir parte de uma 

tomada de decisão. Também na  aconteceu isso. Muito delegado sentiu que o clima estava favorável a 

um protesto e protestou. Protestou, no meu modo de ver, no homem errado. Mas enfim, isso é uma 

questão de detalhe. Politicamente o que importa é que protestou (1978: 80). 

 

Lembre-se que Maluf foi introduzido na política pelas mãos de Costa e Silva, o 

segundo presidente da ditadura militar e representante político do setor “linha-dura” do 

exército, adversário dos castelistas, dos militares sorbonistas, tidos supostamente como os 

mais “liberais”158. 

Desse modo, o lançamento de Maluf na política se fez por meio do contato pessoal e 

afinidades “desvendadas” nos encontros para apostas no Jockey Club e na sociabilidade 

promovida pela Hípica de São Paulo, além dos almoços envolvendo as suas respectivas 

famílias, como atesta a memória oficial do malufismo159. No entanto, é importante ressaltar 

que, segundo René Dreiffus (1981), o empresário Fuad Lutfalla, sogro de Paulo Salim Maluf 

e grande proprietário no setor têxtil, fora um importante animador do IPES (Instituto de 

Pesquisas e Estudos Sociais) de São Paulo, um dos órgãos articuladores da sociedade civil 

capitalista para a queda de João Goulart e para o estabelecimento da ditadura militar. Embora 

não encontremos nenhum registro do envolvimento direto de Maluf no golpe de Estado de 

1964, pois o empresário iniciou sua militância política na Associação Comercial de São Paulo 

em 1966, o fato é que logo se filiou a e sustentou as propostas do IPES paulista na crítica ao 

castelismo. Portanto, ao mesmo tempo em que criticava as medidas recessivas do Paeg, fora 

entusiasta da reforma financeira instaurada por aquele programa, nesse sentido, nota-se a 

aproximação política e programática a Antonio Delfim Netto, o “gordinho prático” como o 

                                                 
158 A despeito do discurso historiográfico e jornalístico que corroboram a proposição de que o período de Castelo 
Branco foi uma “ditadura envergonhada” cf. Gaspari (2002) e Skidmore (2000a) e (2000b). Para a compreensão 
da especificidade da ditadura castelista na lógica do bonapartismo, verificar os estudos de Chasin (2000), Rago 
Filho (1998), Melo (2002) e Guerra (2008). 
159 Sobre a importância de “almoços eventuais” dos familiares de Costa e Silva e Maluf para o lançamento da 
carreira política do segundo, cf. a autobiografia do político paulista Maluf (2008:20) e o comentário de Saulo 
Ramos (2007: 30). 
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apelidou Costa e Silva, o sistematizador do programa econômico de crescimento após o ajuste 

recessivo do Paeg que, de certo modo, expressava os anseios da maioria dos industriais 

paulistas. 

No período de Costa e Silva, Paulo Maluf foi indicado para a presidência da Caixa 

Econômica Federal, tendo como “padrinhos” o ministro da Fazenda Delfim Netto e o próprio 

presidente da República. No início da década de 70, após a experiência no governo, o 

presidente do banco estatal foi nomeado prefeito de São Paulo, também pelo general Costa e 

Silva, com o intuito de servir ao presidente na desarticulação das forças de Jânio Quadros na 

capital paulista que, naquele contexto, se representava no prefeito Faria Lima. Ulteriormente, 

Maluf retornou às atividades empresariais privadas, além do trabalho militante na Associação 

Comercial de São Paulo. 

 

 

2.3.2. A “representação política nova do regime” 

 

Na visão de Cardoso, a ascensão de Maluf ao leme do Poder Executivo estadual 

paulista, em 1978, representou uma manifestação de insatisfação dos grupos que compunham 

as forças do “regime”. Tal processo foi assemelhado ao ocorrido no sucesso eleitoral do MDB 

nas eleições de 1974, que explicitou o descontentamento popular com o governo “autoritário”. 

Com efeito, quatro anos depois, em São Paulo, seguindo essa linha de argumentação, a 

insatisfação se expressou no interior do partido governante, fato transparecido no protesto dos 

delegados arenistas contra o pré-candidato apoiado pelo Planalto – a do político Laudo Natel. 

Portanto, o sociólogo atribuiu o desgaste do “regime burocrático autoritário” não pela “crise 

do milagre econômico”, mas pela crise de representação política. Assim, a vitória malufista 

sob as forças do bloco palaciano seria a materialização da deficiência representativa. 

Na síntese sobre o conteúdo político do malufismo na história de São Paulo, Cardoso 

comentou que: “Há dois lados simpáticos para mim [sobre Maluf]: é a primeira vez que vai 

haver um governador Salim Maluf. É a primeira vez que vai haver um governador de São 

Paulo que se chama assim, Salim Maluf. Segundo aspecto simpático: ele teimou” (1978: 80). 

Dessa maneira, Cardoso aludiu que a indicação de Maluf para o governo do Estado 

representou o descendente direto de imigrantes libaneses frente ao poder executivo paulista 

que, até então, era cargo ocupado por indivíduos ligados aos grupos tradicionais dirigentes da 

formação social do Estado, oriundos da antiga aristocracia. Até o momento da crise de 29, que 
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afetou duramente a aristocracia cafeicultora, os chamados imigrantes ricos não coabitavam os 

mesmos espaços sociais que os paulistas tradicionais, ainda que se verifique casos de 

promoção de alianças familiares com a aristocracia agrária por meio de casamentos. Contudo, 

os casamentos entre os grupos citados foram numericamente irrelevantes até a grande 

depressão econômica, além disso, para o historiador Warren Dean, essas uniões não 

significaram a completa ausência de tensão entre os empresários e os fazendeiros (1990: 85).  

No entanto, com o crash da bolsa de Nova York e sua repercussão mundial, os 

cafeicultores empobreceram160, outrossim os imigrantes ricos puderam frequentar os espaços 

dirigentes da sociedade, ocorrendo, portanto, a recomposição das classes dominantes. 

Doravante, os quatrocentões falidos sofreram a concorrência nas posições de mando político, 

ou o assédio em busca de alianças por parte desses emergentes, que antes eram preteridos nos 

espaços de poder. Os imigrantes almejavam o status social dos paulistas tradicionais, ao passo 

que estes últimos dependiam dos emergentes para as suas necessidades de dinheiro. Em suma, 

processou-se a conciliação entre o “historicamente novo” e o “historicamente velho” na 

direção social do Estado de São Paulo. 

Não obstante, esse processo não se efetivara sem tensões também no campo político e 

representativo, visto que, mesmo de posse de fatias significativas do poder econômico, os 

imigrantes endinheirados não conseguiam galgar postos na direção social. Paulo Maluf 

comenta que “vários descendentes de libaneses, mesmo udenistas de quatro costados, como os 

deputados Camilo Aschar e Nicolau Tuma, sempre tiveram dificuldades dentro da própria 

UDN” (2008: 48). 

É interessante observar que partes dos imigrantes enriquecidos buscaram afirmar a 

representação política nos espaços das antigas classes dirigentes: eles objetivaram ressaltar 

“os interesses renovados de uma sociedade envelhecida”. A burguesia industrial imigrante, 

portanto, não almejou a construção de uma “nova sociedade”, aliás, como toda a burguesia 

pós-1848, não se propôs transformadora, nem democrática-progressista. Pelo contrário, 
                                                 
160 Acerca da fragilidade da base material constituída pela aristocracia rural paulista, Carlos Eduardo Berriel, 
estudioso da obra do cafeicultor e ensaísta Paulo Prado e do movimento modernista de 1922, observou que: “No 
caso brasileiro e, especificamente, na vida do baronato cafeicultor, não se trata de um capitalismo verdadeiro – 
já que não é industrial –, mas de um projeto nacional que, nascido da atividade monocultora e exportadora, sonha 
com a autonomia clássica. Mas há aqui um equívoco, um erro de avaliação quanto às suas próprias 
possibilidades históricas, que a aristocracia do café verá ser desfeito com a quebra da Bolsa de Valores de Nova 
York em 1929, com a Revolução de 30 e com os resultados da guerra civil de 32. A História mostrará que a 
burguesia rural da periferia do capitalismo não pode praticar o montante de realizações que possa conduzir seu 
país e a si mesma à autonomia – embora possa sonhar com tal” (2000: 21). Neste sentido, compromissada com a 
agroexportação, a oligarquia mantinha intacta a estrutura tradicional, inibidora da intensificação da divisão social 
do trabalho, de modo que seu projeto era “na verdade excludente para as novas classes sociais [a burguesia 
industrial e o nascente proletariado]” (Berriel, 1989: 237). 
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procurou a conciliação pelo alto com o resquício da dominação oligárquica, embora muito 

mais sensível às políticas de industrialização. Desse modo, operou-se um transformismo sem 

modificações estruturais, haja vista que as novas personalidades políticas incorporam-se 

gradualmente às instituições tradicionais. 

No entanto, a especificidade da integração dos endinheirados imigrantes libaneses à 

classe dominante paulista residiu no fato de que tal processo se consolidou com maior 

dificuldade. Nesse grupo imigrante se observou o casamento no seio da própria comunidade 

de proprietários empresariais, pois, segundo Dean, os brasileiros e os imigrantes de outras 

nacionalidades “os tratavam discriminatoriamente” (1990: 86). 

Paulo Maluf é herdeiro de famílias imigrantes de descendência libanesa. Seus 

familiares chegaram a São Paulo no final do século XIX e início do século XX, vieram de 

uma região então dominada pelo Império Otomano, daí o passaporte remetente à Turquia. Por 

conta disso, no Brasil, os imigrantes precedentes do Oriente Médio ganharam a alcunha de 

“turco”. 

Deve-se salientar que os imigrantes proprietários de indústria do início do século XX 

em São Paulo não tinham suas origens no proletariado imigrante, nem constituíram todo o seu 

capital no país. Ao contrário, esses novos burgueses vinham com recursos econômicos de seu 

local de origem. Mesmos os libaneses, que se destacaram na atividade de mascate, traziam 

recursos financeiros em suas bagagens, bem como vivências em espaços urbanos, situações 

econômicas e culturais de classe média, além de experiência profissional em postos 

relevantes. O historiador Warren Dean realizou o trabalho de desmistificação da “epopeia” 

dos imigrantes industriais de São Paulo, ou seja, revelou que eles eram originários da 

pequena-burguesia e que expressavam uma estrutura social de “classe média pré-fabricada” 

(1990: 58-59), portanto, as suas trajetórias não corresponderam ao mito do enriquecimento 

por meio da “justa recompensa pelo trabalho”. Ainda mais no caso brasileiro, em que a 

industrialização é retardatária e hipertardia se comparada aos casos clássicos de “verdadeiro 

capitalismo” (Marx), como Inglaterra e França, ou a via do “americanismo” (Gramsci), além 

do caso do capitalismo tardio prussiano da segunda metade do século XIX. Outrossim, no 

início do século XX, momento do “surto industrial” brasileiro protagonizado pelos 

imigrantes, o imperialismo já estava configurado, de modo que inexistia o transformismo da 

pequena oficina em grande fábrica. Além disso, no capitalismo o valor do salário pago ao 

trabalhador nunca deve superar o valor da força de trabalho e, consequentemente, ao 

trabalhador não é dada a “propensão a poupar e a investir”, sobretudo no caso do capitalismo 
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brasileiro em que é realizada a extração da mais-valia extraordinária (Marini), por meio da 

superexploração do trabalho. Portanto, é eminente a impossibilidade da transformação do 

proletário urbano ou rural em grande proprietário capitalista. 

Nesse sentido, a compreensão dos caminhos da industrialização brasileira, anterior à 

Era Vargas, revela a especificidade da acumulação capitalista no Brasil e a formação de vários 

dos complexos industriais, bem como de suas debilidades161. 

O núcleo familiar de Maluf se concentrava em duas atividades econômicas. Do lado 

paterno, o empresário paulistano herdou a maior serraria da América Latina, a Serraria 

América Salim F. Maluf S/A. Do lado materno, recebeu os negócios de Miguel Stéfano162. 

Inserido, portanto, na noção de “classe burguesa pré-fabricada” descrita acima, que começara 

a acrescer seus recursos nas atividades de mascate em interland para, logo depois, se 

transformar em empresário do setor têxtil, de infraestrutura por meio da Companhia Nacional 

de Energia Elétrica e, ulterior à crise da aristocracia agrária após a hecatombe sofrida pela 

economia capitalista em 1929, tornara-se um dos maiores latifundiários do Estado de São 

Paulo. 

Com a urbanização da capital e do litoral paulista, os descendentes do sr. Stéfano 

usufruíram da valorização territorial, pois suas fazendas se transformaram em bairros da Zona 

Sul da cidade de São Paulo, bem como na Baixada Santista, como exemplo cita-se toda a 

Praia da Enseada do Guarujá. Observa-se que a fortuna da família Maluf acresceu ligada à 

urbanização e à modernização das cidades. 

O processo de consolidação de Maluf nos meios dirigentes em São Paulo não se fez 

sem conflito, haja vista os embates entre Maluf e o proprietário do jornal O Estado de S. 

                                                 
161 Como analisou o historiador Caio Prado Júnior, uma das fontes da “acumulação capitalista no Brasil tem sua 
origem nos próprios lucros diretos e normais da indústria e do comércio, e é condicionada, sobretudo, pelo 
caráter particular de seus detentores. Analisando-se o tipo dos industriais brasileiros, observa-se que boa parte 
deles se constituiu de indivíduos de origem modesta que estabelecendo-se com empreendimentos a princípio 
insignificantes, conseguiram graças aos grandes lucros dos momentos de prosperidade e um padrão de vida 
recalcado para um mínimo do essencial à subsistência, ir acumulando os fundos necessários para ampliarem suas 
empresas. Este será o caso, em particular, de imigrantes estrangeiros, colocados em situação social que lhes 
permita tal regime de vida. Efetivamente, a maior parte da indústria brasileira encontrou-se logo nas mãos de 
adventícios de recente data ou seus sucessores imediatos – os Matarazzo, Crespi, Jaffet, Pereira Ignácio, etc. E se 
formou assim por pequenos e sucessivos concursos de economias duramente reunidas. Estas circunstâncias, 
devido ao vulto que representa no conjunto da indústria brasileira, têm no terreno econômico grande significação 
porque dá conta não só do grande número de pequenas empresas que não são mais que escalões de um processo 
de crescimento potencial (donde uma das explicações da grande dispersão da produção industrial brasileira), 
como sobretudo da debilidade de indústrias que repousaram exclusivamente em bases financeiras tão estreitas e 
precárias” (1973: 265). 
162 Sobre o nome do patriarca citado, o jornalista Gomes Pinto informou: “muita gente pode pensar que é nome 
de origem italiana. Errado. É nome de família libanesa. Em árabe, se pronuncia ‘estefê’. No registro de 
emigração traduziram para ‘Estéfano’. Daí a confusão” (2008: 27). 
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Paulo, Júlio de Mesquita Filho, durante a candidatura e a administração do referido político 

em sua primeira passagem pela prefeitura da cidade163. A memória oficial do malufismo quer 

fazer crer que aquele conflito refletia as objeções dos tradicionais contra o descendente de 

imigrantes, um “conflito cultural”. Não obstante, em realidade o político paulistano 

representava a alternativa dos capitalistas alinhados a Costa e Silva, governo que a partir do 

AI-5, com a censura, passou também a perseguir elementos da imprensa que apoiara o golpe 

de Estado em 64. Mais do que barrar o descendente libanês, o tradicional jornal paulista 

intentava maior influência no bloco de poder do segundo governo da ditadura militar. Após o 

período de Paulo Salim Maluf no executivo municipal, a família Mesquita, a despeito de sua 

identificação com o tradicionalismo paulista desde o perrepismo, logo passou à conciliação 

com o político oriundo de família libanesa. 

Diante do exposto, é lídimo notar que, mais que conflitos “culturais” nas “elites”, o 

fenômeno social do malufismo, no período Costa e Silva, deve ser compreendido como 

expressão social da modernização excludente processada no país, considerando a 

especificidade dos anos 60, momento em que os gestores do capital frente ao poder executivo 

compuseram uma nova aliança em que os setores agrários foram preteridos em relação aos 

urbanos industriais na principal cidade do país. Ao passo que, aos militares caberia a direção 

do processo político. 

Ulteriormente, a vitória malufista de 78 representou a recomposição de forças no 

bloco de poder ditatorial, trazendo à tona um grupo social proprietário, mas até então 

subordinado às demais frações dominantes e ao grupo político liderado por Ernesto Geisel. 

 

 

2.3.3. Setor moderno versus capital estatal 

 

Fernando Henrique Cardoso, ao analisar a vitória do malufismo em 1978, mesmo com 

restrições a Maluf, ressaltou, preliminarmente, o significado histórico do sucesso de um 

descendente de imigrante na conquista do espaço político da chefia do Estado de São Paulo. 

Em segundo lugar, especificou que o candidato arenista não fora o preferido do governo e, 

                                                 
163 O jornalista Gomes Pinto comenta que em rodas de conversas nos grupos dominantes paulistanos, no final 
dos anos 60, quando na “escolha” do prefeito da cidade, “Júlio de Mesquita abria o seu voto dizendo que ‘em 
turco ele não votava’”. Em seguida, emenda um relato de Maluf: “O governador me contou que Julio de 
Mesquita Filho disse: ‘Sodré, esse Maluf eu nem conheço. Foi bem na Caixa [Econômica Federal]. Mas o que 
não podemos concordar é que a cidade de São Paulo seja governada por alguém que come quibe’” (Maluf: 
2008:48). 
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portanto, teve de construir sua candidatura de forma independente das forças do então 

presidente, Ernesto Geisel. Nota-se que, Cardoso segue a análise pautada no politicismo, isto 

é, toma como núcleo articulador de sua reflexão os aspectos políticos, relevando, sobretudo, o 

aspecto da representação política. Dessa forma, o sociólogo não desvenda o núcleo 

econômico e social em que floresceu a proposição de Paulo Maluf. 

Ao realçar o aspecto da representação política, no contexto da vitória malufista sobre 

setores do governo e da Arena, Cardoso observou que: “O clima político paulista é mais 

liberal, refletindo a existência de uma camada ampla de trabalhadores e de setores 

empresariais que não dependem diretamente do Estado na mesma proporção que isso ocorre 

no resto do país” (1978: 81). 

 Destarte, Cardoso atribuiu o triunfo político de Maluf à configuração social de São 

Paulo, ou seja, à maior capacidade de independência política em relação ao capital estatal e 

das decisões governamentais, visto que a moderna estrutura produtiva dificultaria o controle 

político desde Brasília. Portanto, Cardoso realçou que Maluf encontrou espaço para a 

construção de sua candidatura a partir do esforço de representação dos setores modernos 

urbanos contemplados no bloco de poder, mas que estavam insatisfeitos quanto à direção 

política. Nota-se que o autor não menciona o núcleo econômico e social do malufismo, já que 

o trata como expressão política do setor moderno de São Paulo descontente politicamente. 

Assim, o sociólogo instaura o seu método de análise da correlação de forças dos agentes 

políticos164. 

Tecidas as considerações do “sentimento político”, Cardoso passa a ponderar: “Agora, 

é uma pena que ele seja o mesmo do escândalo Lutfalla” (1978: 80). Refere-se ao caso de 

corrupção administrativa envolvendo Paulo Salim Maluf e o Grupo Lutfalla, complexo 

industrial de tecidos de propriedade da família da esposa do político paulistano – Sylvia 

Lutfalla Maluf. No episódio, relacionavam-se empréstimos junto ao BNDE (Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico) que não foram pagos, falência da empresa, crime de 

estelionato e desvio de recursos da indústria para o patrimônio particular de seus diretores, 

entre eles incluídos, o político arenista165. 

                                                 
164 Tratando da obra de Fernando Henrique Cardoso em uma breve passagem de um de seus textos, José Chasin a 
alcunhou de “politicismo com alianças” (2000: 36).  
165 A esse respeito cf. Amaral (1984). Contudo, a despeito das acusações, Maluf não se defendeu em suas 
memórias, comentou apenas que foi envolvido na intervenção do BNDE na empresa de seu sogro pelo político 
adversário Laudo Natel, que objetivava a cassação de sua candidatura junto ao Tribunal Regional Eleitoral em 
1978 (Maluf, 2008: 96). 
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Ao relembrar a consigna dos apoiadores do adhemarismo: “rouba, mas faz”, também 

presente no repertório de campanha de Maluf, Cardoso define o malufismo como sendo o 

“ademarismo atualizado, mais rápido no gatilho” (1978: 80). 

Adhemar de Barros teve sua marca política na fase de verticalização da metrópole 

paulistana, a partir das construções de grandes obras públicas como a Via Anchieta, ligando a 

capital paulista à cidade de Santos, e, ademais, a expansão da urbanização da periferia da 

cidade de São Paulo. Todavia, suas administrações saíram marcadas por denúncias de 

corrupção e de favorecimento ilícito166, que foram fartamente exploradas por seus adversários, 

como o político Jânio Quadros167. 

Paulo Maluf, por sua vez, representou o processo de modernização a partir da 

ampliação dos meios de transportes, do complexo viário, do crescimento do “mercado 

imobiliário” e da infraestrutura produtiva. Sendo assim, ampliou o gasto governamental e, 

consequentemente, a dívida pública. Ao passo que, além do crescimento do mercado de 

títulos da dívida estatal, os volumosos recursos públicos fizeram crescer a promiscuidade 

entre os representantes de grandes empreiteiras, dos robustos fornecedores do município e 

dos burocratas governamentais. Somados a isso, verifica-se o período de intensa repressão 

social e política ao trabalho, ao mesmo tempo a mordaça na imprensa, desde o AI-5 de 1968, 

o que tornou a situação propícia para o agigantamento da corrupção. 

Adhemar de Barros foi o político paulista identificado como a primeira representação 

social e política dos imigrantes ricos da industrialização. Desse modo, Cardoso observou que 

“Adhemar representa a ‘nova burguesia’, os chamados ‘turcos’, os judeus, os italianos, novos 

ricos do Cambuci. Esses setores sociais, no tempo de Getúlio, não tinham interesses 

coincidentes com os dos paulistas tradicionais” (Cardoso, 1978: 81). 

No comentário acima, é pertinente considerar que Cardoso entendeu que Adhemar de 

Barros construiu a sua trajetória política na representação do nouveau riche imigrante, que 

possuía interesses distintos da oligarquia agrária que imperou na política no período nomeado 

de “República do café-com-leite”. Isso porque a esse grupo interessava a modernização, isto 

é, não corroborava o discurso da “vantagem natural” no mercado mundial, tese cara à 

aristocracia agrária cafeicultora. Haja vista que, Adhemar de Barros fora interventor de 

Getúlio Vargas, em São Paulo, em alguns momentos buscara a conciliação com os paulistas 

                                                 
166 Sobre os inúmeros dossiês acerca da corrupção nos períodos adiminstrativos de Adhemar de Barros, cf. 
Sampaio (1982).  
167 Uma análise dos trabalhos políticos de Adhemar de Barros nos bairros de São Paulo pode ser encontrada em 
Duarte & Fontes (2004). 
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tradicionais, noutros enfrentara o setor político aristocrático desalojado do poder no Estado 

com os acontecimentos de 1930. Paulo Salim Maluf representaria, na versão do sociólogo, a 

continuidade do adhemarismo, tanto por seu comportamento e métodos, quanto por sua 

representação política no Estado de São Paulo. 

O sociólogo Francisco Weffort – também um dos teóricos da escola de sociologia que 

José Chasin nomeou de “analítica paulista” – em seus estudos sobre o “populismo”, discorreu 

que Adhemar de Barros representou um “estilo de política” que se desenvolveu no espaço 

urbano, isto é, levou a cabo o processo de incorporação das massas por meio de uma relação 

de manipulação, uma vez que as classes populares poderiam encontrar algum grau de 

expressão se estivessem subordinadas aos interesses dominantes; desse modo, o sociólogo 

defendeu “a existência de uma alta correlação entre cidade e populismo”168. Logo, o 

“populismo” adhemarista significou uma quebra do poder oligárquico, mas impôs, por sua 

vez, uma estrutura política incompleta, visto que não instaurou a liberal democracia, na 

medida em que postergou a abertura dos canais de participação junto ao Estado, além de abrir 

espaço para a “demagogia” e a “corrupção política”. 

Fernando Henrique Cardoso transpõe a análise que Weffort realizou sobre Adhemar 

de Barros para a apreciação do “estilo político” de Paulo Maluf. Embora não se encontre nas 

análises de Cardoso a definição de “populismo” a propósito do malufismo, não obstante, o 

autor seguindo o decurso teórico da analítica paulista, versa que tal expressão política 

representaria a incompletude da liberal-democracia, tanto no sentido da política quanto no 

sentido econômico. Seria uma representação política incompleta porque o malufismo 

floresceu na ausência do jogo político democrático, ou seja, sem eleições diretas. A 

incompletude no sentido econômico, por sua vez, se revelava na prática de corrupção que 

atrapalharia o funcionamento normal da economia capitalista pautada na concorrência. Assim, 

o sociólogo considera que a solução do estilo corrupto está no interior do próprio universo do 

capital. 

Em suma, verifica-se que até os anos setenta, Cardoso pontuou o malufismo como 

sendo, em primeiro lugar, expressão de sentimento político, em segundo, representação 

política nova no interior do grupo que respaldara o “autoritarismo burocrático”, e, em terceiro, 

expressão do setor moderno da economia não subordinado ao capital estatal. Portanto, a 

crítica cardosiana ao malufismo decorre do fato do sociólogo interpretar que tal prática 

                                                 
168 Para Weffort: “o populismo parece estar particularmente enraizado naquelas cidades de maior ritmo de 
crescimento, mais fortemente impactadas pelo desenvolvimento industrial e pelas migrações” (1980: 129). 
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política não representava o moderno em sua completude, visto que significava a representação 

política em um “regime burocrático autoritário” sem perspectiva de destruição de suas 

estruturas, dado que objetivava apenas uma recomposição no bloco dirigente. Além disso, 

atrapalhava a modernização capitalista por meio da prática expressa de corrupção na 

economia e nos negócios públicos.  

Dessa forma, a crítica de Cardoso ao malufismo tem por base o universo teórico do 

capital, na medida em que revela em seu horizonte programático a completude da 

modernidade do processo político e econômico brasileiro, ou seja, a instauração da liberal-

democracia e a economia de mercado capitalista sem corrupção. 

 

 

2.3.4. A crítica de Cardoso ao malufismo: uma análise politicista 

 

Inserido na perspectiva teórica do capital, Cardoso pôde encarnar a representação 

teórica e prática política contra o “regime burocrático autoritário” da iniciativa privada 

“moderna”. Assim, o professor transformou-se em político, isto é, através de um discurso que 

aglutinou os setores “modernos” que se posicionavam não só contra Geisel, mas ao processo 

político instaurado em 64, desse modo, oponente também ao malufismo. É válido notar que o 

sociólogo referiu-se ao processo político, entretanto não trouxe à baila a crítica do decurso 

econômico assentado na superexploração do trabalho da economia brasileira, nem a gênese 

formática de modernização excludente das cidades. 

Fernando Henrique Cardoso, em seu método de análise, professou o politicismo na 

identificação do determinante da correlação de forças sociais dos grupos e as composições 

sociopolíticas. 

Contudo, ao avaliar o percurso de Fernando Henrique Cardoso, de professor a político 

da oposição, deve-se indagar: Quais grupos sociais sensibilizaram-se com a análise de 

Cardoso sobre o malufismo? Para responder tal questão, deve-se observar a conformação de 

uma aliança social na crítica política à ditadura militar composta por diferentes setores 

sociais. Em primeiro lugar, situa-se a intelectualidade crítica de oposição à ditadura por conta 

do fechamento do debate social, intelectual e político, a partir do impedimento de funcionar a 

imprensa alternativa. Conformou-se, assim, aquilo que vários autores, cada um a seu modo, 
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nomearam de partido inteligente169, isto é, a junção de intelectuais das oposições que 

devotavam à discussão pública e a democracia.  

O papel do intelectual na vida pública brasileira ganhou maior relevância devido aos 

fatos do transformismo ocorrido no país, tais como a passagem de uma sociedade 

predominantemente rural, nos anos 50, para uma sociedade predominantemente urbana em 

1980, possibilitando o aumento massivo do ensino universitário e o crescimento das 

ocupações tecno-científicas. Com isso, constata-se a emergência de uma situação social 

substancialmente diferente se comparada com a década anterior. Esse grupo aflorou a 

demanda pela discussão do público. Expressou-se no movimento social por meio das 

manifestações da SBPC, cientistas na discussão dos problemas políticos, bem como na 

rearticulação do movimento estudantil nos anos de 1977 e 78, que culminou na refundação da 

UNE (União Nacional dos Estudantes). Não obstante, é pertinente ressaltar que esse novo 

setor social emergiu na ascensão econômica da ditadura militar, fruto da política de constrição 

salarial sob a maior parte da força de trabalho. 

Em segundo lugar, verifica-se que parte do setor industrial abandonara a base de apoio 

da ditadura. Nesse sentido, o líder empresarial Severo Gomes, Ministro da Indústria e 

Comércio do governo Geisel, que se demitira questionando as medidas econômicas ao exigir 

maior apoio à iniciativa nacional e abertura política, rompera, desse modo, com os militares. 

Tal processo se conformou na segunda metade da década de 70, quando o líder empresarial 

criticou o AI–5, resultando na pressão dos militares para deixar o cargo. Ao desligar-se das 

forças da ditadura, Severo Gomes trouxe os industriais insatisfeitos com a ditadura para o 

MDB, ampliando a aliança da oposição. A crítica ao “regime burocrático autoritário” de 

Cardoso ganhou a adesão do grupo, o que no contexto referido significou oposição a Paulo 

Maluf. 

Em terceiro lugar, confere-se a aliança de Cardoso com o “novo sindicalismo” que 

emergira no final dos anos 70 na luta contra a ditadura militar, na reivindicação por melhores 

salários e condições de vida. As lideranças daquele movimento ficaram fortemente 

impactadas pelas proposições do sociólogo, compondo sua base de apoio eleitoral na 

                                                 
169 Acerca da discussão Partido Inteligente, conferir a obra de Paulo Arantes sobre a miséria alemã (1996). Além 
disso, ver autores como Alan Touraine (1989), a fim de compreender a participação de intelectuais no debate 
público na América Latina. Há também a contribuição do professor Milton Lahuerta, que utiliza a expressão a 
fim de compreender as ações dos intelectuais na formação do Cebrap em São Paulo e a sua profissionalização 
(2001). 
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campanha para o Senado. Nas greves de 1979 e 1980, esses trabalhadores enfrentaram a 

repressão malufista. 

 
 
 
2.4. Roberto Campos na construção da candidatura Maluf 

 

Este componente tem como objetivo analisar as posições de Roberto Campos na 

constituição do programa e da candidatura de Paulo Maluf, pelo PDS, à eleição indireta no 

Colégio Eleitoral em 1985, para a presidência da República. Pretende-se apresentar as 

posições do então senador mato-grossense frente aos vários postulantes a pré-candidatos 

pedessistas e aos seus projetos. Ademais, propõe-se situar o debate sobre a “abertura política” 

no interior das forças do último governo da ditadura militar. Desse modo, almeja-se desvendar 

o núcleo social que o senador representou, ou seja, o grupo social que respaldou as suas 

proposições.  

É válido ressaltar que Campos se portou como o representante da iniciativa privada na 

arena política, assim, neste texto objetiva-se analisar os argumentos utilizados a fim de, 

consequentemente, explicitar como o senador atuou para implementar o seu projeto e qual 

fração dos capitalistas ele expressou. 

 

 

2.4.1. Em busca de um “piloto para a travessia” 

 

Campos teve atuação política relevante no debate a propósito da candidatura 

pedessista à presidência da República. Ele expressou o descontentamento em relação ao 

governo Figueiredo e, devido a conjuntura pré-eleitoral, passou a buscar um nome que fosse 

capaz de se comprometer com o programa pautado na “desestatização”.  

Tendo em mira a transição política brasileira, identificando o desgaste das forças 

militares no governo, o senador por Mato Grosso foi o primeiro político a sugerir em 

entrevista à imprensa: “que Tancredo Neves seria um excelente candidato de conciliação 

nacional para a sucessão presidencial” (Campos, 1994: 1120). 

Naquele momento, Campos já analisava a inviabilidade do continuísmo dos militares e 

advogava a precisão de um civil no controle do poder executivo, uma vez que, de acordo com 

o seu ponto de vista, fazia-se necessário um político que possuísse respeitabilidade e 
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legitimação social a fim de resolver o problema da crise econômica e conter a inflação, além 

de se pautar no programa de redução do papel do Estado na economia e na defesa da 

desregulamentação social. O nome do governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, aparecia 

como solução política por sua conduta na oposição aos militares, ou seja, o político mineiro 

representava o “setor moderado” da oposição. Além disso, para muitos analistas e políticos 

ligados ao poder que constatavam o esgotamento da ditadura militar, Tancredo poderia 

desempenhar a tarefa de conciliação política entre a oposição e os governistas, haja vista os 

inúmeros discursos do governador propalando o “consenso”.  

Contudo, a despeito da posição política do governador mineiro, Campos expressou as 

suas dúvidas quanto à capacidade de Tancredo Neves levar a cabo a política de revisão do 

papel do Estado na economia, bem como a desregulamentação. O senador mato-grossense 

apontava para o fato de o líder mineiro desempenhar a “política de consenso”, mas, 

concomitantemente, desprivilegiar a promoção da “política de convicção”, dadas às próprias 

relações políticas de Tancredo, a partir do seu perfil conciliador, sustentadas na oposição 

moderada que almejava a negociação com os “governistas”.  

Campos não enxergava em Tancredo Neves as qualidades de um “policrata” em favor 

do programa de desestatização. No entanto, assinalou: “nas condições especiais do país, com 

um estamento militar ainda penetrado por coalizões continuístas, e com uma sociedade civil 

fatigada do ciclo militar, um contemporizador como Tancredo parecia um piloto útil para a 

travessia” (Campos, 1994: 1120). 

No segundo semestre de 1983, quando Campos lançou a sua proposição, isto é, 

travessia política pilotada por Tancredo Neves, assistia-se ao início da campanha pelas 

eleições diretas. No entanto, a proposta foi abandonada pelo senador mato-grossense porque a 

oposição se fortaleceu substancialmente com as demonstrações populares em defesa do direito 

ao voto. Por sua vez, Tancredo Neves travou a disputa com Ulysses Guimarães e, também, 

André Franco Montoro a fim de viabilizar seu nome no interior do PMDB. O político mineiro 

assumiu um programa econômico diferente do propalado pelo senador liberal. Nessa 

perspectiva, a aproximação de Tancredo Neves aos setores orgânicos peemidebistas fez com 

que Campos abandonasse sua sugestão inicial. 

Concomitante, no interior do PDS, o partido de Campos, travava-se o debate entre os 

pré-candidatos à presidência da República. Os políticos que tentavam viabilizar seus nomes 

na disputa no segundo semestre de 1983 eram: Aureliano Chaves, político mineiro e vice-

presidente da República, Mário Andreazza, coronel e ministro do Interior, Paulo Maluf, 
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político e empresário paulista, Marcos Maciel, senador pernambucano, Hélio Beltrão, 

ministro da Previdência Social, e Costa Cavalcante, general e presidente da Usina Binacional 

de Itaipu170. 

Os pré-candidatos Hélio Beltrão e Costa Cavalcante não obtiveram sucesso em 

construir suas pré-candidaturas no PDS. O primeiro se retirou da disputa em favor de 

Aureliano Chaves e o segundo, a despeito de ter sido citado como o candidato da preferência 

de Figueiredo171, não conseguiu viabilizar seu nome nem no interior do partido nem na 

imprensa de grande circulação, tampouco entre os setores da sociedade civil que apoiavam a 

ditadura militar. Roberto Campos recusou os dois possíveis pré-candidatos Hélio Beltrão 

porque desempenhou a função de Ministro do Planejamento no governo de Costa e Silva, o 

segundo governo da fase da ditadura militar, que significou o afastamento do grupo de 

militares castelistas do poder, os quais haviam ocupado a presidência no início da ditadura e 

eram responsáveis pela instauração de um novo grupo à frente do poder executivo, os 

chamados duristas. Ligado a Costa e Silva no final dos anos 60, Beltrão revogou várias 

medidas inscritas pelo Paeg que foram defendidas por Campos a fim de “modernizar” a 

economia brasileira. No momento da discussão acerca da sucessão do general João 

Figueiredo, Hélio Beltrão tentou representar o setor do governo que se posicionava 

criticamente às candidaturas de Andreazza e de Paulo Maluf, no entanto, não contou com 

apoio nem da imprensa nem do empresariado para o seu intuito.  

Quanto a Costa Cavalcante, o senador pedessista enxergava no general a 

representação dos militares à frente de empreendimentos estatais. Desse modo, entendia que o 

ministro e militar estava desqualificado para promover a reforma do Estado, além de herdar os 

impasses políticos vividos no período de Figueiredo. Portanto, Campos recusou a proposta da 

pré-candidatura de Costa Cavalcante por duas razões: em primeiro lugar, por significar o 

                                                 
170 É importante ressaltar que inúmeros políticos pedessistas almejaram o lançamento de suas possíveis pré-
candidaturas, como Jarbas Passarinho, Nelson Marchezan, Leitão de Abreu, entre outros. No entanto, 
analisaremos as posições de Roberto Campos acerca daqueles que contaram com maior adesão frente aos seus 
intentos. 
171 Em entrevista ao jornalista Costa Couto, o general Figueiredo afirmou: “Todo mundo pensava que o meu 
candidato era o Andreazza. Não era. Nunca falei no Andreazza. E nunca falei com ninguém sobre isso. Hoje [12 
de março de 1997] eu posso dizer que meu candidato era o Costa Cavalcanti. Sempre foi. Sempre foi meu 
candidato” (Figueiredo, 1999: 186).  Contudo, é polêmica essa declaração do último presidente da ditadura 
militar, visto que, segundo Ernesto Geisel, ao relembrar um diálogo com Figueiredo: “mas o que dizem, e dizem 
até hoje, é que o candidato do Figueiredo era o Costa Cavalcanti. A mim o Figueiredo disse que o Costa 
Cavalcanti era um intrigante. São coisas desconexas que não fazem sentido. De um lado, Costa Cavalcanti seria 
o candidato dele, de outro lado, não servia porque era intrigante...” (Geisel, 1997: 441). Ressalta-se que Costa 
Cavalcante não era um nome com grande expressão social a fim de se fazer o candidato capaz de ganhar a 
eleição, o que permite perceber a ação de Figueiredo de confundir aliados e adversários, lançando uns contra os 
outros. 
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continuísmo militar no comando do poder executivo numa conjuntura desfavorável e, em 

segundo, por revelar a ausência de um programa econômico para enfrentar a crise da dívida 

externa internacional. 

Representante de setores importantes do PDS, Aureliano Chaves almejava a sucessão 

presidencial articulada pelo presidente João Baptista Figueiredo. Na posição de vice-

presidente, o político mineiro pedessista reivindicava a “candidatura natural” das forças do 

governo172. 

É pertinente observar que Aureliano iniciou a sua carreira política em Minas Gerais 

nas hostes da antiga UDN. Entretanto, foi em seu trabalho com Geisel, na Petrobrás, que 

Aureliano Chaves se constituiu como liderança nacional de expressão no bloco de poder 

liderado pelos militares e organizados no partido173. O político mineiro assumiu o governo de 

seu Estado com o apoio daquele presidente, a fim de reestabelecer a sintonia entre a ditadura 

militar e a aristocracia local, relação que fora desgastada no “governo fechado” de Rondon 

Pacheco, ligado ao bloco militar “linha-dura”. No governo do ex-chefe da casa civil de Costa 

e Silva, privilegiou-se apenas uma empresa para a exploração dos recursos de minério de ferro 

no Estado e houve um favorecimento descarado a alguns empreendimentos multinacionais, 

como a Fiat, em Betim. Além disso, a liquidação da tradicional indústria de laticínio de Minas 

Gerais, de modo a favorecer os grandes trustes internacionais da indústria de derivados do 

leite. Em consequência, o governador de Minas no período Médici desagradou os setores 

privados envolvidos na exploração de minério que não contaram com as suas bênçãos, além 

do capital estatal e de parte da aristocracia rural. Eis o chão social da posição de Aureliano 

Chaves que sustentara a política nacionalista e estatista de linha geiseliana, portanto, 

adversário do setor militar linha dura e dos grupos que advogavam a subordinação absoluta 

ao capital transnacional. 

Sobre o desenvolvimento industrial mineiro, o jornalista Mauro Santayama notou que: 

“talvez em nenhum Estado brasileiro houve tamanha participação dos dinheiros públicos em 
                                                 
172 Rememorando a situação a Costa Couto, Aureliano Chaves mencionou: “Eu dizia a ele [Figueiredo] e é 
sabido: ‘Presidente, você diga qual é o seu candidato, porque eu fico com o seu candidato. Agora, você tem que 
comandar o processo, porque isso é inerente à função de presidente da República. O Brasil tem essa tradição, e 
ela não desaparece da noite para o dia’. Mas ele, neste particular, sempre foi reticente nas suas respostas. Não era 
o Andreazza, não era o [José] Costa Cavalcanti [presidente da Usina de Itaipu], não era o [Jarbas] Passarinho, 
não era ninguém. Em relação a mim, eu nunca toquei no assunto, a não ser isso; ‘Se você não tem candidato, eu 
vou ser candidato’” (Chaves de Mendonça, 1999: 102). Constata-se a preocupação de Chaves quanto à 
articulação da sucessão presidencial e, concomitantemente, o seu esforço explícito em ser o candidato do 
presidente.  
173 Sobre a ligação de Aureliano Chaves e Ernesto Geisel, o jornalista mineiro Mauro Santayana escreveu: 
“[Aureliano Chaves] manteve-se discreto, e manteve-se fiel ao processo revolucionário, que sempre identificou 
na figura do presidente Ernesto Geisel” (1985: 114). 
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empresas industriais. Para um Estado pobre isso significou pesadas carências sociais. Tiveram 

os governos que edificar menos escolas e menos hospitais, para levantar mais chaminés” 

(1985: 44). 

Aureliano representava, de certo modo, a burocracia estatal, os setores empresariais 

alinhados ao governo e a aristocracia regional também ligadas aos militares, pois expressava a 

continuidade do programa geiseliano de desenvolvimento embasado no capital estatal aliado 

ao capital estrangeiro, sendo que caberia ao Estado a coordenação dessa aliança. Por essa 

razão, o nome do ex-governador mineiro foi visto por Roberto Campos com desconfiança, 

uma vez que sustentaria o setor ancorado na burocracia estatal e, assim, mostrava-se portador 

de um programa antipático ao privatismo, à reforma do estado e à hegemonia do capital 

privado. Daí a relação entre Aureliano e Ernesto Geisel, porquanto o político mineiro obteve a 

indicação para vice-presidente de João Figueiredo graças ao empenho daquele chefe 

executivo. 

Ressalta-se que a ausência de unidade programática nas forças da ditadura a partir de 

meados da década de 70 revelava a crise hegemônica na condução do governo. Para Florestan 

Fernandes, “o período final do governo Geisel e o período inicial do governo Figueiredo 

abrangem uma fase de fratura aguda do bloco histórico que comanda a contra-revolução e 

sustenta a continuidade da ditadura” (1982: 68). No final do governo Figueiredo a crise se 

agravara, daí a pulverização de projetos no interior da autocracia burguesa.    

A suposta decisão de Figueiredo em “não dirigir a sucessão presidencial” 

desfavoreceu as pretensões de Aureliano Chaves, pois ficou constatado que não haveria o 

apoio do governo e da maioria do PDS em favor de seu nome para a disputa no pleito 

indireto. Consequentemente, o político mineiro foi um dos primeiros pedessistas a defender 

publicamente as Eleições Diretas174, afastando-se de setores expressivos do bloco dirigente 

governista que, a partir daquele momento, se identificara com Mário Andreazza e, além disso, 

distanciou-se da maioria da direção dos diretórios do PDS, que aderira a Paulo Maluf. 

Tendo os seus caminhos fechados no partido governista, Aureliano Chaves se 

aproximara do setor moderado da oposição. Mesmo sendo esse grupo liderado por Tancredo 

Neves, representante de outra fração da aristocracia mineira desde os tempos do PSD, 

tradicional rival das forças oligárquicas que Aureliano representava na antiga UDN. 

Ponderou-se que a soma das posições representada pelos dois políticos impactaria socialmente 

a fim de um novo processo “democrático”, de um lado a “oposição moderada”, do outro, os 
                                                 
174 Cf. o jornal Folha de S. Paulo, de 18 de novembro de 1983. 



 

 

176

 

setores “civis moderados” da ditadura, críticos da condução da “abertura política” da forma 

como ocorria com Figueiredo. Tal combinação, protagonizada pelos dois políticos mineiros, 

ficou conhecida como “Acordo de Minas”175.  

As divergências entre Roberto Campos e Aureliano Chaves se explicitaram quando o 

primeiro ainda era embaixador em Londres e o segundo ocupava a posição de ministro das 

Minas e Energia no governo Geisel. Aureliano Chaves advogara empréstimos internacionais a 

fim de fortalecer o capital estatal em Minas Gerais, por meio da construção de um 

empreendimento que produziria aço perfilado. Para tanto, desembarcou em Londres 

juntamente com uma comitiva presidencial a fim de negociar com banqueiros ingleses. O 

recurso financeiro almejado permitiria a produção de aço perfilado em parceria com o capital 

privado nacional. Na programação constava que caberia ao Estado a posição de principal 

acionista do empreendimento. Campos leu a propositura de Aureliano como defensora do 

projeto econômico geiseliano, ou seja, construção da estrutura produtiva através de 

empréstimos externos e a liderança do capital estatal sobre o setor privado nacional. Por essa 

razão, concluiu: “a idéia privatista não era particularmente simpática para Aureliano Chaves” 

(1994: 968), visto que o político mineiro defendia o capitalismo, mas argumentara a 

sobreposição do capital estatal em relação à iniciativa privada. 

No momento do debate da sucessão presidencial, Campos expressou posição 

adversária a Aureliano Chaves, pois afirmara:  

nunca simpatizei, aliás, com a atitude dos candidatos que, antes de se lançarem à disputa, aguardam um 

aceno do presidente da República, ou declaram, de antemão, que aceitariam o candidato por ele 

escolhido. Isso é resquício do período autoritário, quando se presumia ser normal que o presidente 

“fizesse o sucessor”.  (1985: 125) 

 

                                                 
175 Em entrevista ao jornalista Costa Couto, Aureliano relembrou o ato inaugural de apoio mútuo: “O Tancredo 
me procurou. Nosso primeiro contato nesse sentido foi no final de 1983, num jantar em homenagem ao professor 
Hilton Rocha, pelo seu aniversário, dia 23 de dezembro, no Automóvel Clube de Belo Horizonte. Estávamos 
sentados eu, o Eduardo Levino Coelho e Tancredo Neves, que era governador de Minas. Eu não ouvi, mas 
Tancredo começou uma conversa com o Eduardo Levino Coelho. Eram correligionários do antigo PSD. E o 
Eduardo me falou que Tancredo dissera a ele o seguinte: ‘O nosso candidato a presidente da República é o vice-
presidente Aureliano Chaves.’/.../ na hora, eu não falei nada. Posteriormente, o Tancredo me procurou para dizer 
que, se eu me dispusesse a deixar a Arena – eu podia, porque era então do PDS, mas tinha sido eleito pela Arena 
– e ingressar no PMDB, ele, Tancredo, já havia conversado com Ulysses Guimarães e garantia a indicação do 
meu nome como candidato a presidente da República. Eu disse: ‘Olhe, Tancredo, você sabe que essa sua palavra 
me honra muito, partindo de você, mas eu não aceito isso por uma razão muito simples. Isso me deixa bem 
politicamente, mas me deixa mal historicamente. Eu sei dosar minhas ambições, de tal maneira que elas não 
confundam alguém que um dia se dispuser a fazer a minha biografia. Eu não aceito. Agora, eu vou responder o 
que você está esperando que eu responda: o candidato nosso a presidente da República chama-se Tancredo 
Neves’” (Chaves de Mendonça, 1999: 99). 
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É pertinente considerar que o senador pedessista discordava das ações de Aureliano 

Chaves na tentativa de se viabilizar na disputa no PDS, pois o “aceno” de Figueiredo 

significaria que o bloco político liderado por aquele presidente continuaria a dirigir as ações 

governamentais. Ainda na citação acima, Campos lembrara implicitamente que a composição 

Figueiredo – Aureliano foi articulada por Ernesto Geisel numa perspectiva continuísta de seu 

programa de governo. Assim, Roberto Campos lançou a proposição de que o continuísmo do 

“regime autoritário” seria o prolongamento do programa geiseliano de intervenção do Estado 

na economia. Desse modo, o senador por Mato Grosso explicitou que o candidato Aureliano 

Chaves, embora civil, seria a continuidade do “regime autoritário”, visto que o programa 

econômico estaria pautado na intervenção estatal. 

O afastamento das forças governistas em relação ao nome de Aureliano Chaves se deu 

após o vice-presidente assumir o leme da Presidência da República, fato que ocorreu no 

segundo semestre de 1983176, quando o general Figueiredo foi aos Estados Unidos realizar 

uma cirurgia. Na visão dos empresários e de parte significativa da imprensa de grande 

circulação, o político mineiro se destacou nas funções durante a interinidade frente ao poder 

executivo, realizando encontro com empresários críticos à política econômica do governo, 

como Antonio Ermírio de Moraes, do grupo Votorantin, e, em outro momento, com o 

dirigente sindical Joaquim Santos Andrade, o Joaquinzão, presidente do Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo, representante do “sindicalismo pelego”. 

Esses atos favoreceram a imagem de Aureliano como representante do setor 

“civilizado” da ditadura, suscetível ao diálogo com a oposição, destarte, pôde apresentar-se 

como o político “qualificado” para “dirigir o país na transição política”. Simultaneamente, ao 

procurar o “diálogo com a sociedade”, o presidente interino se posicionou de maneira 

peremptória contra as mobilizações dos trabalhadores na greve geral do Dia Nacional de 

Protesto, em 21 de julho de 1983, visto que ocupou a cadeia de rádio e televisão para explicar 

as recentes medidas econômicas de contenção salarial e ameaçou a possibilidade de 

emergência do estado de sítio177 caso ocorressem “atos radicalizados”. Nesse sentido, suas 

ações esforçaram-se para a constituição do partido do medo nas forças do trabalho. Observa-

se que Aureliano Chaves intentou viabilizar seu nome junto à autocracia burguesa e o 

patronato a fim de suceder Figueiredo oferecendo confiabilidade ao grande capital.   

                                                 
176 Em julho de 1983, o presidente João Baptista Figueiredo afastou-se da presidência da República a fim de se 
tratar de um problema cardíaco em Cleveland, nos Estados Unidos. 
177 A esse respeito ver “Aureliano quer compreensão para superar a crise”, in: Folha de S. Paulo, 21 de agosto de 
1983, p. 16. 
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Contudo, o “sucesso” midiático de Aureliano Chaves acoplado à iniciativa privada e 

sua visibilidade junto aos conservadores tiveram efeito contrário ao desejado por ele e seu 

grupo, de modo que seus atos causaram o esgarçamento de sua candidatura em relação ao 

presidente Figueiredo178, o autocrata em cujas mãos estava a direção da sucessão do governo. 

Naquele contexto, passou-se a discutir a continuidade do general na Presidência da República 

por meio da ampliação de seu próprio mandato, dessa forma, o destaque de Chaves junto aos 

empresários atrapalhou as pretensões do ditador. A proposta de continuidade chegou a ser 

articulada pelo ministro das Minas e Energia de Figueiredo, César Cals, a partir de uma 

Emenda Constitucional apresentada pelo deputado pedessista José Camargo, a qual defendia a 

reeleição indireta de Figueiredo para a presidência da República. O ministro focou seu raio de 

ação nos governadores eleitos pela oposição e nas forças governistas. Por um lado, na posição 

dos governistas a proposta seduzira, pois significava a manutenção do mesmo bloco político 

no poder. Por outro lado, visando os anseios dos governadores eleitos pela oposição, a 

proposta desfraldava a possibilidade dos governadores eleitos virem a se candidatar para a 

sucessão do segundo mandato de Figueiredo, de modo que chegariam à futura disputa 

eleitoral mais bem preparados, fortalecidos e com maior capacidade de organizar a campanha 

nacionalmente. 

Na visão de Roberto Campos, a resistência do general Figueiredo em se compromissar 

com uma candidatura se explica pela “esperança de prorrogação. Por isso ele preferiu ficar 

alheio, neutro, supostamente desinteressado. Ele tinha a esperança, inclusive, de que essa tese 

fosse acolhida por um ramo da esquerda, que era o brizolismo. Brizola parecia disposto a 

admitir uma prorrogação de dois anos para preparar melhor sua candidatura presidencial” 

(1999: 43). 

Nesse sentido, nota-se que a candidatura de Aureliano Chaves foi inviabilizada pelo 

presidente. Assim, apontamos que Figueiredo não foi desinteressando e tampouco neutro 

naquele processo político. A forma como se comportou no período, ou seja, por meio da  

                                                 
178 Inúmeras são as versões para esse episódio, no entanto, duas são merecedoras de registro: segundo Aureliano 
Chaves, o rompimento político entre o presidente e o vice ocorreu devido às intrigas palacianas patrocinadas 
pelo general Octávio Aguiar de Medeiros, então chefe do SNI (Serviço Nacional de Informação), que almejava 
viabilizar o próprio nome na sucessão presidencial (Chaves de Mendonça, 1999: 101), posição, aliás, também 
sustentada por Ernesto Geisel (1997: 440-1). Mas, para o político baiano Antonio Carlos Magalhães: “Aquela 
audiência que Aureliano concedeu no último dia da sua interinidade a um grupo de empresários paulistas, 
severos críticos do governo, irritou muito Figueiredo” (Magalhães apud Dimenstein et alli. 1985: 22). 
Lembremos que o político baiano foi um dos entusiastas da candidatura de Andreazza, adversário de Aureliano 
Chaves. No entanto, as falas de Aureliano, Geisel e Antonio Carlos Magalhães corroboram a tese de que 
Figueiredo prejudicou Aureliano Chaves no intento de viabilizar sua candidatura à sucessão e a liderar um novo 
bloco de poder. 
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“omissão” estratégica, evitando assumir a defesa de um dos pré-candidatos, bem como o  

destratamento a Aureliano Chaves, permite perceber que o general tentou articular a sua 

própria continuidade. 

No campo da oposição, a proposta prorrogativa criou confusão179 e ganhou certo 

respaldo do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, e do PCB. No segundo semestre de 

1983, Brizola articulou a aliança entre o PDT e o PDS na Assembleia Legislativa do Rio de 

Janeiro a fim de obter a maioria na Câmara Estadual. Brizola aceitava a prorrogação de 

Figueiredo e a implementação das eleições gerais diretas em 1986180. O PCB acolhia um novo 

mandato do general Figueiredo condicionado à sua legalização, uma vez que essa agremiação 

política pontuava “o perigo do retrocesso” e a precisão de apoiar “setores da burguesia 

comprometidos com a democracia”, expressando assim a sua tradicional prática caudatária 

que se manifestara inclusive naquele momento histórico, isto é, a consigna stalinista ancorada 

no apoio ao “setor da burguesia progressista” como etapa necessária ao progresso futuro. A 

senha para o PCB definir o ditador Figueiredo como “expressão da burguesia democrática” 

era a inscrição do partido na legalidade. A “suavização” da oposição em relação ao governo 

Figueiredo, defendida pelo PCB, refletiu o entendimento de que o processo político da 

primeira metade dos anos 80 poderia desaguar no “retrocesso”, daí a integração temerosa e 

tardia daquele partido à campanha pelas Eleições Diretas181. 

O governador Leonel Brizola condicionava seu apoio à prorrogação do general 

Figueiredo na Presidência da República, desde que o segundo mandato fosse de dois anos, 

além da previsão de eleições diretas para 1986. Essa proposta foi chamada de “Mandato-

Tampão”. A proposição de César Cals e José Camargo foi uma resposta das forças da ditadura 

que afetou decisivamente a campanha pelas diretas, pois atrasou o movimento no estado do 

Rio de Janeiro ao criar hesitação no governador, que representava o setor majoritário na 

                                                 
179 Segundo Domingo Leonelli e Dante de Oliveira, o governador paulista Franco Montoro chegou a considerar a 
proposição, no entanto, após a reunião da executiva do partido, a direção nacional do PMDB assumiu a bandeira 
pelas Diretas já!, seguindo Ulysses Guimarães (Leonelli & Oliveira: 2004, 151). 
180 Em debate na Câmara Federal com o deputado Dante de Oliveira, ao ser inquirido sobre sua posição em 
relação às Diretas e o Mandato-Tampão para Figueiredo, o governador Leonel Brizola argumentou: “considero 
que seria muito bom que todos se comprometessem com eleições gerais para o Congresso, para os governos de 
estado, para o governo do país, em 1986; e que pudéssemos encontrar uma solução qualquer transitória para esse 
período. E quando se falou no presidente Figueiredo, eu não o excluo, embora não esteja de acordo com as suas 
idéias, meu pensamento não coincida com o dele. No lugar dele, estaria procedendo diferentemente, mas estaria 
faltando com um princípio de honradez se não reconhecesse que ele vem sendo firme quanto aos aspectos 
fundamentais do processo de reconstrução democrática do nosso país. /.../ Então admito, perfeitamente, e tenho 
certeza, podemos discordar dele, mas ele tem qualidades pessoais para permitir esse comentário. Se ele se 
comprometer com eleições gerais em 1986, der a sua palavra, como até aqui, acho que ele vai cumprir. Essa é a 
minha convicção pessoal” (Brizola, DCN 03/08/1983). 
181 Sobre a atuação do PCB na década de 1980, cf. Santana (2003: 195-202). 
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esquerda local. Portanto, dividiu-se, temporariamente, a oposição na luta pela democracia, 

sobretudo no encaminhamento da campanha em defesa do sufrágio universal. A proposta de 

reeleição de Figueiredo apontava que “o candidato do consenso” seria o próprio presidente-

general, por essa razão o intento de prorrogação foi combatido por Tancredo Neves e Ulysses 

Guimarães, aspirantes ao cargo de piloto da travessia do “regime” de exceção à democracia. 

Doravante, em resposta ao aceno de Figueiredo, da base do governo e das vacilações 

de setores da oposição como Leonel Brizola e do PCB, percebeu-se que nas mobilizações 

começara a se firmar a consigna Já na campanha pelas eleições diretas, ou seja, desfraldou-se 

a bandeira Eleições Diretas, Já! 

Impedido pelo presidente Figueiredo de ser o candidato do governo, Aureliano Chaves 

aderiu à proposta das Diretas, embora sem participar das mobilizações nas ruas. Situado no 

diapasão conservador, o vice-presidente criticou o conteúdo social de transformação fora da 

esfera político-institucional que vários dos instigadores das mobilizações ambicionavam dar 

às manifestações em curso. 

Com o avanço da campanha pelas Diretas, já!, sobretudo após janeiro de 1984, grupos 

respaldados na autocracia burguesa aderiram ao movimento, como o conglomerado 

Organizações Globo, presidido por Roberto Marinho. Embora a Rede Globo de Televisão 

tenha negado a existência das mobilizações pelas diretas até o grande ato de 25 de janeiro de 

1984, uma vez que o noticiou o evento como sendo a mera comemoração do aniversário da 

cidade de São Paulo. Contudo, após a visibilidade da campanha e a impossibilidade de 

escondê-la, segundo o jornalista Clóvis Rossi, os empresários Roberto Marinho, Olavo 

Setúbal (executivo do Banco Itaú) e Herbert Levy (político e proprietário do Jornal Gazeta 

Mercantil de São Paulo) enxergaram em Aureliano Chaves o candidato à presidência da 

República caso a Emenda Dante de Oliveira fosse aprovada no Congresso Nacional182. Nota-

se então que setores representativos do capital passaram a apostar na possibilidade de 

aprovação da Emenda Dante de Oliveira e, portanto, esforçaram-se para emplacar o possível 

pré-candidato no interior do PDS. 

O nome que saiu das forças governistas que procuravam a indicação do PDS à 

Presidência da República foi o de Mário Andreazza. Entretanto, o senador Roberto Campos 

também descartou a candidatura do coronel Andreazza alegando quatro motivos. O primeiro 

argumento lembrava a saída de Castello Branco do poder, quando o então ministro do Interior 

e pré-candidato 
                                                 
182 Cf. Rossi, in. Folha de S. Paulo, 07/04/1984. 
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fora um dos principais promotores da candidatura de Costa e Silva, impossibilitando a Castello Branco 

a desejada montagem de uma candidatura civil. Em segundo lugar, encarnava uma coalizão continuísta, 

que prorrogaria o ciclo militar. Em terceiro lugar, parecia-me um administrador impetuoso e 

desordenado, com parco sentido de constrangimentos financeiros. /.../ em quarto lugar, havia politizado 

excessivamente o BNH, através de inchaço de pessoal e aprovação de projetos eleitoreiros (1994: 

1120). 

 

O primeiro argumento do senador reproduz a posição de Golbery de Couto e Silva e 

Ernesto Geisel. Segundo os dois chefes militares, Andreazza teria rompido com o bloco 

militar dirigente no primeiro governo pós-golpe e aderido ao bloco linha-dura, fortalecendo a 

Costa e Silva183. Campos complementou a crítica ao pré-candidato, recordando o empenho de 

Castello Branco na escolha de um civil para presidente. Nessa perspectiva, é válido ressaltar 

que, para muitos analistas, o nome de Roberto Campos figurava entre os presidenciáveis em 

1967184. No entanto, Andreazza respaldou o bloco linha-dura que impôs a escolha de Costa e 

Silva e ampliou a intervenção do Estado na economia. 

Campos propalara a inviabilidade de um presidente militar no período da “abertura 

política” como já se comentou. Além disso, a recusa da candidatura de Mário Andreazza se 

devia a exaltação que aquele ministro fazia de seus feitos, em especial, acerca das obras da 

Rodovia Transamazônica e da ponte sobre a Baía de Guanabara ligando as cidades do Rio de 

Janeiro e de Niterói. Foram grandes obras construídas com dinheiro de empréstimos tomados 

no exterior, o que gerou o crescimento da dívida pública externa. O senador mato-grossense 

recusava as grandes obras, principalmente a Transamazônica devido à inviabilidade de 

construção de uma estrada de rodagem na Floresta Amazônica, além disso, pelo parco “efeito 

multiplicador de renda” que a obra traria e, finalmente, pelo seu elevado custo financeiro. 

Dessa maneira, o senador argumentava que Andreazza havia instituído a prioridade política 

nas obras públicas, o que agravara o problema da inflação e do endividamento estatal.  

Complementando sua posição, em entrevista a Costa Couto, Roberto Campos 

relembrou a demissão do economista Mário Henrique Simonsen do Ministério do 

Planejamento em agosto de 1979, no governo Figueiredo, fato que foi apoiado por Mário 

Andreazza, visto que: 

                                                 
183 Comentando a trajetória de Andreazza, Ernesto Geisel afirmou: “Andreazza era oficial de infantaria, amigo 
do Golbery. Depois virou para o outro lado, foi para o gabinete do Costa e Silva e aí se fez. Foi um dos 
campeões da candidatura do Costa e Silva para presidente da República. Mas antes disso já era um oficial bem 
conceituado, inclusive como instrutor” (1997: 154). 
184 Para uma análise sobre o papel de Roberto Campos na sucessão de Castello Branco, cf. nossa dissertação de 
mestrado (Melo, 2002: 96-100).  
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Ele [Figueiredo] queria ter alguma popularidade e o Simonsen pregava mais restrição. Quer dizer, na 

visão do Simonsen, o governo Figueiredo deveria ser um retardado aperto de cinto, que não havia sido 

feito. Então, Delfim veio como um desafogo. Até parece que houve uma discussão sobre se eu ou 

Delfim devíamos ser convidados, e o argumento final, do Andreazza, é que eu significaria mais 

recessão. Enquanto que o Delfim estava associado à idéia do “milagre” (in. Couto, 1999: 41). 

 

Ao rememorar a demissão de Mário Henrique Simonsen, Roberto Campos citou a 

influência exercida por Andreazza no período Figueiredo e o programa daquele governo 

despreocupado com a estabilização da economia, na medida em que defendia a ampliação de 

obras públicas, ao reverso da orientação de corte nos gastos públicos do ministro do 

Planejamento. Na posição do senador, o ministro do Interior possuía uma visão estreita sobre 

a economia ao compactuar com medidas visando o crescimento econômico em detrimento da 

estabilidade monetária.  

A base de apoio principal de Mário Andreazza vinha substancialmente dos 

governadores da região nordeste que almejavam a modernização econômica regional a partir 

de investimentos articulados com o capital estatal e privado, além de planos de obras públicas 

com verbas do governo federal185, o que atendia aos anseios da aristocracia regional ávida 

pelo transformismo de suas estruturas. 

Na visão de Campos, o coronel Mário Andreazza seria a expressão do clientelismo 

político constituído pelos militares a fim de sustentar o “regime autoritário”, o que geraria um 

programa inflacionário e despreocupado com o desenvolvimento do capital privado devido ao 

fato do militar-ministro associar sua imagem às grandes obras realizadas sob liderança do 

capital estatal. Dessa forma, o pré-candidato estava desobrigado, por sua base de sustentação, 

a implementar o programa de redução do papel do Estado e de controle nos gastos públicos. 

Também como recusa a posição de Andreazza, surgiu a pré-candidatura de Marco 

Maciel, que foi pensada inicialmente por senadores pedessistas eleitos no pleito de 1982, não 

obstante, sem o apoio do senador Roberto Campos. Os senadores Guilherme Palmeira (AL), 

Jorge Bornhausen (SC) e Marco Maciel (PE) constituíram um grupo no interior do PDS, 

sobretudo no que tange à visão acerca da “abertura democrática”. Os três são filhos de 

políticos que apoiaram o golpe de Estado em 1964. O trio também havia sido governador de 

seus respectivos estados respaldados pelos militares, o que dava unidade ao grupo e, 

sobretudo, pode-se verificar que representavam forças políticas tradicionais em suas 

                                                 
185 Uma breve descrição das bases de apoio de Andreazza, ver Magalhães (1995: 110-114). 
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localidades. Destarte, eles representavam as oligarquias regionais que apoiaram a ditadura 

militar na perspectiva da modernização, entretanto recusavam o exercício das grandes obras e 

revelavam certa preocupação com a dívida pública186.  

Esses senadores se preocupavam, ainda, com a legitimidade da institucionalização 

política e, do mesmo modo, com a emergência da crise social caso Paulo Maluf fosse 

escolhido para suceder o general Figueiredo. Expressando tais preocupações, o senador Jorge 

Bornhausen afirmou: 

tentamos a solução Aureliano e juntos concluímos que não dava: Aureliano era indeciso em relação à 

sua candidatura, enquanto Maluf avançava e a máquina do governo parecia trabalhar para Andreazza, 

mas sem muita convicção. Mas, para nos movermos, precisávamos de uma candidatura e conseguimos 

que Marco [Maciel] aceitasse o lançamento de seu nome. /.../ Passamos a fazer parte das demarches e 

negociações visando uma saída para o impasse da sucessão de Figueiredo (Bornhausen apud 

Gutemberg, 2002: 186). 

 

Relembrando a base de apoio da candidatura, o senador catarinense comentou que: 

Sabíamos estar em minoria, mas contávamos com a maioria em Pernambuco, Alagoas, Santa Catarina e 

Goiás, além de apoios esparsos em outros estados. /.../ Tínhamos, pois, uma candidatura que, se não 

nascera forte, possuía a vantagem de não ter a vulnerabilidade da do deputado Maluf e do ministro 

Andreazza (Bornhausen, apud Corrêa, 2006: 70). 

 

A partir da fala do senador pedessista do Estado de Santa Catarina, pode-se notar que 

a base de apoio da pré-candidatura de Marcos Maciel pouco avançava além dos redutos 

eleitorais de seus articuladores. O grupo não pôde contar com os respaldos de Golbery do 

Couto e Silva e do ex-presidente Ernesto Geisel, tidos pelos senadores em questão como 

referências. Golbery aderira à pré-candidatura de Paulo Maluf, enquanto Geisel apoiava as 

aspirações de Aureliano Chaves. Os governadores citados por Bornhausen como sustentáculos 

de Marco Maciel eram aqueles que se desenvolviam com maior autonomia em relação a 

Figueiredo, criticavam tanto o ministro Andreazza, por serem preteridos em obras públicas 

com verbas federais, quanto o deputado Paulo Maluf, devido à sua suposta fragilidade 

eleitoral por conta de processos sobre o seu envolvimento em casos de corrupção.  

Roberto Campos percebeu que a candidatura de Marco Maciel representava um 

contraponto a Paulo Maluf, após se constatar a não solidificação da pré-candidatura de 
                                                 
186 Sobre as referências do trio, Bornhausen afirmou: “Tínhamos muita identidade, perseguíamos a transição 
democrática, mantínhamos bom relacionamento com o ex-presidente Geisel e com o ministro Golbery, mas 
fazíamos restrições à conduta do presidente Figueiredo, tanto do ponto de vista político quanto do 
administrativo” (in. Correa, 2006: 70).  
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Aureliano Chaves. Não obstante, dada a proximidade entre o político pernambucano e o 

presidente Geisel, o senador mato-grossense se recusou a apoiá-lo. 

No embate entre os senadores pedessistas, observamos a militância na Câmara Alta 

pela candidatura de Marco Maciel e a de Paulo Maluf. Campos defendeu de maneira 

aguerrida o político e empresário paulista, enquanto Bornhausen articulava a pré-candidatura 

de Maciel. 

De acordo com Jorge Bornhausen, a recusa do grupo em apoiar Maluf se constituía 

porque “acreditávamos que a solução Maluf provocaria uma convulsão social” (in. Corrêa, 

200: 72), pois: 

a ascensão de Maluf à Presidência da República era uma ousadia exagerada que apavorava o próprio 

governo. Temia-se que deflagrasse uma crise institucional de proporções imprevisíveis. Sem representar 

nenhum sonho, ideologia, projeto, carisma, a não ser as ambições pessoais dele próprio, as restrições a 

Maluf começavam entre os militares e terminavam no pior: o risco de uma rebelião popular, com 

suporte na sempre silenciosa classe média (Bornhausen apud Gutemberg, 188-9). 

 

Nota-se, portanto, que setores pedessistas importantes recusavam Maluf, pois 

assistiram às mobilizações pelas Diretas-Já e a ascensão das forças sociais no período. Em 

outras palavras, consideravam o crescimento da mobilização popular e a organização dos 

movimentos sociais. O discurso de Bornhausen apresenta, também, a percepção acerca do 

comportamento da “classe média”, que fora tradicionalmente a base de apoio das forças dos 

governos militares, mas que buscava, naquele momento, outras soluções políticas por meio da 

participação nas manifestações e apoio aos movimentos sociais de classe. 

No conflito acerca da sucessão de Figueiredo, o senador Roberto Campos expressou 

sua posição em defesa da candidatura de Paulo Maluf à presidência da República. 

Rememorando uma entrevista ao Jornal do Brasil, o senador enfatizou três argumentos: “a) 

Maluf conta com maior experiência administrativa, como ex-governador de São Paulo; b) 

defende posições privatistas, num país oprimido por um estado hipertrofiado e incompetente; 

c) é o mais experiente em negociações internacionais, como empresário exportador” (1994: 

1121). 

No primeiro item exposto na entrevista, Campos abordou o governo de Maluf no 

Estado de São Paulo, valorizando a suposta experiência administrativa civil. Implicitamente, 

Campos relembrava a vitória de Paulo Maluf no governo do estado de São Paulo em 1978, 
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que se fez à revelia dos militares, que apoiaram o pré-candidato Laudo Natel187. Percebendo o 

enfraquecimento da influência do presidente Geisel junto aos membros da Arena em São 

Paulo, Maluf teve a estratégia de buscar o contato direto com os delegados188. Segundo o 

sociólogo Maurício Puls  

Sem nenhuma esperança de obter o apoio de Geisel, Maluf visitou todos os delegados que iriam 

escolher o candidato ao governo, enquanto os demais postulantes esperavam a indicação presidencial. 

Em abril, Geisel escolheu Laudo Natel, por sugestão de Figueiredo. Confiante, Laudo nem procurou os 

delegados: seus assessores recolheram um abaixo-assinado com 876 nomes. No dia da convenção, 4 de 

junho de 1978, Maluf cumprimentava todos os delegados da  pelo nome: tinha visitado cada um e sabia 

de cor a cidade e o nome da mulher e dos filhos deles. Venceu Laudo por 617 votos a 589 (2000: 33). 

 

Maluf conseguiu a candidatura pela Convenção e teve seu nome referendado na 

eleição ao governo do estado de São Paulo na Assembleia Legislativa, uma vez que ao partido 

governista pertencia a maioria dos deputados eleitores189. 

Roberto Campos, devido à sua posição neoliberal, criticava o “autoritarismo” do 

governo Geisel. Destarte, passou a enxergar em Maluf o dirigente da “abertura política” para 

a “democracia”, na medida em que o político paulista conseguiu impor uma derrota a Geisel 

no interior da estrutura do “regime”. Evidencia-se, com isso, na ótica do senador, o desgaste 

do programa dos militares e o aparecimento de uma nova alternativa sustentada no capital 

privado, nucleado nas forças que respaldaram o golpe de Estado, mas dissidente quanto aos 

rumos dos processos econômico e político. 

                                                 
187 Existiu divergência no grupo geiseliano sobre a adequação da candidatura de Natel em São Paulo nas eleições 
de 1978. Como relembra Ernesto Geisel: “Um dos possíveis candidatos ao governo de São Paulo era o prefeito 
da capital, o homem do Banco Itaú, Olavo Setúbal. Eu achava que o Olavo Setúbal era um homem de muito 
valor, tinha sido muito bom prefeito. Mas o Golbery vinha me dizendo: ‘O Figueiredo quer o Natel’. Eu 
respondia: ‘Mas não é possível!’ Eu estava vendo que não nos entenderíamos. Fui deixando São Paulo para o fim 
e afinal chamei o Figueiredo: ‘Mas ele é meu amigo e tem apoio’. E ficamos numa discussão desagradável. 
Acrescentei: ‘Figueiredo, você não está vendo que está menosprezando e ofendendo os paulistas? Não existe 
ninguém que possa governar o estado a não ser o Natel, que é medíocre? Mesmo que ele fosse bom, já governou 
duas vezes! Vamos escolher outro! Você quer comparar o Natel com o Olavo Setúbal?’ Ele insistiu/.../. Natel foi 
o candidato indicado, mas enquanto isso Maluf manobrou de todo jeito, comprou votos e acabou ganhando a 
eleição” (1997: 415). É interessante observar que as “opções” dos autocratas se recaíam a Laudo Natel, político 
ligado a Amador Aguiar, fundador do Bradesco, e a Olavo Setúbal, do Banco Itaú. 
188 No elogio a Maluf sobre o enfrentamento ao governo Geisel, Roberto Campos relembrou: “O plano [do 
governo militar em fazer a candidatura de Laudo Natel] fracassou pelo desafio de Paulo Maluf, que se lançou 
candidato contestatório na eleição indireta pela Assembléia Legislativa de São Paulo de 1978 e, para surpresa 
geral, conseguiu derrotar o candidato governamental. Em visita a Londres, em 1977, em almoço que lhe ofereci 
na embaixada, Maluf declarou-me com profunda convicção, recebida por mim com proporcional ceticismo, que 
seria o governador de São Paulo, apesar do favoritismo de Natel, candidato oficioso do governo militar” (1994: 
933). Assim, Campos transformou o político Paulo Maluf em campeão de embate ao “regime militar”. 
189 A memória oficial do malufismo nomeia a vitória de Maluf sobre o governo Geisel no interior da  de “um 
trinta e dois pelo voto”, referente à revolta constitucionalista em São Paulo (Maluf, 2008: 96). 
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Entretanto, deve-se considerar que mais do que o “enfrentamento” dos militares e do 

“regime autoritário”, parte do PDS criticou Paulo Maluf por seus métodos de aliciamento dos 

delegados para a convenção partidária190, corrompendo o processo de escolha entre as forças 

do partido governista. 

O segundo argumento de Campos em prol de Maluf advém do fato do pré-candidato 

expressar o programa da desestatização. O político e empresário paulista foi eleito presidente 

da Associação Comercial de São Paulo em 1976. Em seu discurso de posse, encarnou o 

programa da desestatização defendido por vários empresários. Criticou a ineficiência das 

estatais e defendeu a maior participação do empresariado na economia. Assim, Paulo Maluf 

representava os capitalistas críticos ao governo Geisel. Daí o apoio de Roberto Campos ao 

político paulista. 

Por fim, no terceiro argumento citado na entrevista, o senador por Mato Grosso 

apontou o caráter de classe da candidatura Maluf, pois estaria mais bem preparado para o 

enfrentamento de uma crise econômica internacional, já que ele se comportaria como 

“empresário exportador” orgânico ao grande capital privado, calcado no programa privatista. 

Nessa linha, Maluf representaria o fim da predominância da burocracia estatal nos assuntos de 

Estado no Brasil e, concomitantemente, instaurar-se-ia a preeminência do empresariado. 

É importante ressaltar que Roberto Campos utilizou a imprensa de grande circulação 

para veicular o seu discurso. Nesse sentido, a defesa da pré-candidatura de Maluf pautada no 

programa privatista foi realizada, pela primeira vez, numa entrevista ao Jornal do Brasil. 

Segundo o pesquisador Francisco Fonseca, tal jornal se destacou na conformação da “agenda 

ultraliberal”191 no país. Nota-se, portanto, que o senador almejava construir a candidatura 

Maluf embasada no programa neoliberal e veiculou essa proposição nas páginas do diário a 

fim de influenciar a linha editorial do próprio jornal quanto à viabilidade de Maluf e, 

sobretudo, entusiasmar o seu público leitor. 

 

 

2.4.2. Em defesa de Paulo Maluf 

                                                 
190 Para uma crítica a Maluf vinda do interior do próprio PDS, ver Bornhausen (in. Gutemberg, 2002: 158), que 
de certo modo reproduz a versão de Geisel (1997: 415), haja vista a ligação da família Bornhausen com o setor 
financeiro, que tinha em Olavo Setúbal uma liderança relevante e, naquele momento, contava com a simpatia de 
Geisel para a candidatura ao governo paulista de 1978, mas a pretensão política do banqueiro fora desacreditada 
por Figueiredo. 
191 Sobre a vinculação do Jornal do Brasil e a proposta neoliberal (nomeada pelo autor de “ultraliberal”) na 
década de 1980, cf. Fonseca (2005: 112-136). 
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No subitem anterior, pôde-se observar as posições de Roberto Campos sobre os pré-

candidatos pedessistas à presidência da República e as ligações às frações de classes no 

interior da sociedade. Na presente parte do texto, caberá explicitar o candidato defendido pelo 

senador mato-grossense. 

Assim sendo, cabe a seguinte indagação: Campos sempre se posicionou como o 

representante explícito do capital, por que, então, esteve contrário ao lançamento do pré-

candidato apoiado majoritariamente pelo empresariado brasileiro: Aureliano Chaves?  

Setores do empresariado que sustentaram a ditadura militar passaram a observar o 

esgotamento do sistema e, nesse sentido, o nome de Aureliano Chaves representaria a 

emergência de um novo bloco de poder amparado nos civis. Roberto Campos concordava 

acerca do esgotamento militar, mas observou a trajetória do político mineiro e concluiu que 

ele representaria a continuidade da intervenção do estado na economia. É pertinente destacar 

ainda, que parte importante do empresariado naquele momento não apoiava o programa 

neoliberal, tampouco a candidatura Maluf. 

Desse modo, não havia no meio empresarial unidade programática quanto à 

plataforma política e econômica a ser adotada no Brasil. Ao passo que a parte dos empresários 

que sustentava a pré-candidatura de Aureliano Chaves era formada pela maioria dos setores 

industriais produtivos, empresários e banqueiros que se relacionavam com o capital estatal, 

isto é, tratava-se dos setores que tiveram suas demandas absorvidas durante o governo Geisel. 

A posição de Roberto Campos representava os anseios dos setores financeiros com maior 

autonomia em relação à estatização capitalista, frações empresariais ligadas à modernização 

urbana e setores do comércio, ou seja, grupos que se opunham ao programa geiseliano de 

intervenção do Estado na economia desde meados dos anos 70. Portanto, a posição de 

Campos nos anos 80 não era a mera reprodução das medidas de Margareth Thatcher da 

Inglaterra, ou de Reagan dos EUA, tampouco o senador era um ventríloquo dos bancos 

internacionais que controlavam a dívida pública estatal brasileira. Ressaltamos que suas 

posições de fato contemplavam os programas de Thatcher/Regan e dos banqueiros 

internacionais. Entretanto, notamos que a plataforma de Campos se sustentava internamente e 

o seu núcleo social foi a parte dos capitalistas do setor financeiro e comercial, sobretudo os 

representados na Associação Comercial de São Paulo interessados no controle da inflação e 

na redução do capital estatal.  
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Roberto Campos recusara a pré-candidatura de Aureliano Chaves, pois advogou a 

constituição de um novo bloco de poder calcado no programa de redução do estado na 

economia e, por conseguinte, na redução da burocracia estatal. Os elementos empresariais 

engajados na promoção de Aureliano Chaves foram taxados de “patrimonialistas” devido ao 

suposto atrelamento econômico com as estatais. Dessa maneira, Aureliano representaria a 

continuidade do programa econômico geiseliano de sobreposição do capital estatal em relação 

ao capital privado. 

A despeito de Paulo Salim Maluf ter sido nomeado prefeito de São Paulo pelo 

presidente “linha-dura” Costa e Silva, sua gestão na Caixa Econômica Federal nos anos de 

1967-1969, na visão de Campos, o qualificou como “modernizador”. Sua atuação na CEF foi 

contemporânea à modernização do sistema bancário brasileiro, tais como a criação da conta 

corrente para a pessoa jurídica, inovações nos empréstimos para a casa própria e a criação da 

linha de crédito de refinanciamento para financeiras. É importante ressaltar que a origem 

familiar do empresário remete-se à história da evolução do mercado imobiliário de São Paulo, 

a partir do loteamento da cidade, além da posse da empresa Eucatex. 

Nota-se o núcleo social da proposta malufista, isto é, os setores urbanos modernos 

ligados ao crescimento das cidades, como o capital imobiliário, as empresas construtoras e o 

setor moderno do capital financeiro, que se fortaleceu a partir das propostas do PAEG de 

Castello Branco, haja vista que tal programa econômico instituiu as medidas da correção 

monetária, centralização bancária, instituição da poupança forçada do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço a fim de reestruturar o comércio imobiliário e a verticalização das grandes 

cidades, e, sobretudo, modernização do mercado de capitais. Lembre-se que o grande 

ideólogo de tais medidas modernizadoras fora Roberto Campos em sua fase no Ministério do 

Planejamento e da Coordenação Econômica. Portanto, o senador mato-grossense via no pré-

candidato paulista o sujeito adequado, político e socialmente para conduzir o país. 

Na disputa política interna do PDS, parte importante do partido, ao observar o 

desgaste político de Maluf e de Andreazza, devido a seus posicionamentos contrários às 

eleições diretas, além do esfacelamento das forças militares no governo e a crise política, 

esforçara-se em mobilizar os grupos conservadores da sociedade civil e setores do governo 

Figueiredo. Nesse contexto, lançou-se a proposta de escolha do candidato pedessista à 

presidência da República por meio do processo de eleições prévias, com a ampliação do 

número de votantes. Nesse sentido, as forças em defesa das prévias lançaram o nome do 
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candidato Aureliano Chaves, que fora inviabilizado pelo governo e pela direção do partido, 

mas que contava com certo respaldo na “sociedade civil”. 

No entanto, defendendo a manutenção da prática das convenções no PDS para a 

escolha do candidato à presidência da República e criticando as prévias, Campos proferiu:  

a prévia eleitoral se forma num universo de opinião mais “manipulável” do que a Convenção ou o 

Colégio Eleitoral. Nestes predominam representantes com mandato popular, com grau menor de 

dependência em relação à dispensação diária de verbas por ministros de Estado e governadores. 

Suspeito, aliás, que a prévia não seja mais que um artifício para habilitar ministros e governadores a 

influenciarem esse minieleitorado, circunscrevendo assim a liberdade de escolha da Convenção do 

partido, que é um órgão legal, e do Colégio Eleitoral, que é um órgão constitucional (1985: 125). 

 

Para o senador mato-grossense, a adoção das prévias significaria a corrupção do 

sistema de escolha do candidato pedessista, visto que possibilitaria o uso da máquina estatal a 

fim de influenciar os participantes, perpetuando o “patrimonialismo”, isto é, a predominância 

dos funcionários estatais em relação aos empresários privados nas decisões do país. 

Na medida em que o apoio à candidatura de Maluf crescia nas forças sociais que 

sustentavam a ditadura, o grupo de Jorge Bornhausen, Marco Maciel e Guilherme Palmeira 

ganhou a adesão do senador e presidente do PDS, José Sarney (MA). A articulação desses 

senadores fez aparecer as propostas de prévias para a escolha do candidato do partido 

governista. Como comentou Sarney:  

Eu achava que a única maneira de fugirmos de qualquer influência ou deformação da escolha era a 

prévia. A convenção, por mais que fosse uma convenção, poderia ser tida como uma convenção 

manipulada. Fui ao presidente Figueiredo. Disse-lhe o que achava. Ele me autorizou a promover as 

prévias. Ele concordou com o sistema das prévias /.../ A partir desse instante, comecei a comunicar aos 

candidatos que nós íamos partir para o sistema de prévias (apud Corrêa, 2006: 59). 

 

A “argumentação oficial” para as prévias plantadas por Sarney na imprensa e no 

parlamento era a de que a candidatura governista “ganharia respaldo da sociedade”, o que 

favoreceria o apoio ao nome do governo na disputa no Colégio Eleitoral e, destarte, alcançar-

se-ia a vitória contra a oposição. Entretanto, relembrando o raciocínio que primou as prévias, 

o senador Marco Maciel confessou: 

As prévias seriam uma iniciativa importante. Devo dizer que nós [José Sarney, Marco Maciel, Jorge 

Bornhausen e Guilherme Palmeira] nos valemos delas para tentar deslocar o eixo da sucessão das mãos 

de Figueiredo e tentar alijar Maluf. E, desde o começo, era esse o objetivo. Partíamos da constatação de 

que Maluf conseguiu muitos apoios na periferia do partido (apud Corrêa, 2006: 48). 
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Nota-se, assim, que grupos expressivos que sustentaram a ditadura recusavam a 

candidatura de Paulo Maluf. Nesse sentido, a proposta da prévia continha dois elementos 

significativos: a tentativa de derrotar Maluf no interior das forças pedessistas e de 

“capitalizar” a insatisfação no PDS com o encaminhamento dado por Figueiredo no enredo da 

sucessão. 

Ao perceber a manobra promovida por Sarney, Roberto Campos defendeu na 

imprensa que: “as ‘prévias’ parecem uma grosseira improvisação para anular o avanço obtido 

por Paulo Maluf em seu esforço de persuasão dos convencionais e do Colégio Eleitoral” 

(1985: 125). 

No confronto aberto no interior das forças pedessistas em torno da candidatura Maluf, 

nota-se que o setor adversário de Campos quis evitar que Maluf repetisse o feito da convenção 

que o escolheu como candidato ao governo paulista em 1978 e, em consequência, respaldar a 

candidatura de Aureliano Chaves, visto que esse político contava com maior adesão de setores 

conservadores da sociedade civil capitalista e do eleitorado192. 

Ainda contra a proposta de prévia, Campos argumentou: “é compreensível que não 

queira essa inovação, apresentada como consulta democrática, quando na realidade é um 

artifício manipulatório. Os outros candidatos são mais flexíveis, mas nunca ninguém teve 

dificuldades de renunciar à derrota. O difícil é renunciar à vitória” (1985: 125). 

Destaca-se que os elementos liderados por Sarney e Bornhausen denunciaram a 

convenção como sendo manipulada por Maluf através de suas práticas de corrupção e 

aliciamento. No entanto, a linha política expressa por Campos enfatizou que a prévia seria a 

manipulação dos civis geiselianos para ajudar o candidato do grupo, ancorado na burocracia 

estatal. Para o senador por Mato Grosso, a prática de Maluf, no sentido de buscar a adesão dos 

convencionais, deveria ser aceita e louvada, pois emplacaria a vitória do privatismo contra o 

patrimonialismo, uma vez que “num regime democrático, a sucessão é uma ‘disputa’ e não 

uma ‘concessão’” (1985: 125). Desse modo, Roberto Campos buscou a construção de um 

projeto ideopolítico a partir da articulação dos temas “democracia”, “privatismo” e “disputa” 

como fatores de modernização do capitalismo no país. Por outro lado, explicitou 

“autoritarismo”, “patrimonialismo” e “concessão” como elementos do atraso social brasileiro. 

                                                 
192 O autor Gláucio Ary Dillon Soares cita uma pesquisa Gallup de opinião, em meados de 1983, que dava a 
Aureliano Chaves a liderança nas intenções de votos do eleitorado, apresentando uma aceitação de 34% nas 
áreas urbanas e 53% nas pequenas cidades (1984: 70). 
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A propósito do resultado prático das concepções “democráticas” e “patrimonialistas”, 

Campos defendeu que o patrimonialismo dos geiselianos se sustentava na prática da 

manipulação, na medida em que era o fruto do “autoritarismo” do intervencionismo estatal. 

Ao passo que Maluf representaria o setor privado, ávido pelo fim do “autoritarismo” e 

praticante da “persuasão” que se relaciona com a “democracia”. 

Contudo, não encontramos nos escritos e discursos de Campos nenhuma linha sobre as 

acusações a Maluf de compra de votos na convenção arenista em São Paulo. Além disso, 

Roberto Campos não revelara que o abandono da proposta de prévia por parte do general 

Figueiredo se deu por meio “da pressão de amizade e negócios comuns” e não pela 

“conformação da política”, de modo que Maluf 

mobilizou seus adeptos para alvejá-la no âmbito do partido e do Congresso e foi ajudado, junto a 

Figueiredo, por seus amigos e aliados Abi-Ackel [Ministro da Justiça] e o empresário paulista, de 

origem libanesa, George Gazale. Certamente o amigo mais próximo do presidente, sócio de um irmão 

dele em um empreendimento imobiliário no Rio de Janeiro, Gazale voou de São Paulo a Brasília, a 

pedido de Maluf, e ocupou-se, durante 72 horas, em convencer Figueiredo a desautorizar a prévias 

(Dimenstein, et. al. 1985: 47). 

 

Verifica-se que Campos não revelara as investidas “patrimonialistas” de Paulo Maluf 

junto ao presidente Figueiredo, pois o político paulistano utilizou-se da influência do 

empresário do capital imobiliário George Gazale, por seus negócios junto aos familiares do 

presidente e ministros de Estado193, com o intuito de viabilizar a sua própria candidatura. 

Tampouco o senador mato-grossense questionou as negociações escusas envolvendo as 

autoridades que exerciam o poder e os empresários194. 

O posicionamento do presidente Figueiredo de recusa das prévias levou ao 

rompimento de várias lideranças do PDS com o governo. Por fim, ficaram como pré-

candidatos pedessistas à convenção o ministro Mário Andreazza e o empresário Paulo Maluf. 

O abandono da proposta de prévias pelo presidente Figueiredo levou à grande ruptura nas 

forças políticas que apoiavam a ditadura. O presidente do PDS, José Sarney, renunciou e 

abandonou o partido; o presidente substituto, o senador catarinense Jorge Bornhausen 

                                                 
193 Ainda sobre a influência de Gazale na decisão de Figueiredo sobre as prévias, ver Bornhausen (in. Correa, 
2006: 75). 
194 É interessante observar que a memória oficial de Maluf elege como grande interlocutor o livro O complô que 
elegeu Tancredo, e chega até mesmo a propor um “título mais adequado”: “o complô que derrotou Maluf”. 
Várias das passagens do livro de Dimenstein, Lopes, Negreiros, Noblat e Bob Fernandes são citadas e 
sustentadas. No entanto, não trazem nenhuma defesa acerca da acusação dos jornalistas em relação aos métodos 
do político paulista na disputa no Colégio Eleitoral, mesmo quanto ao tráfico de influências e corrupção. 
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assumiu, mas logo seguiu o ato de Sarney, porque a executiva recusara a proposta de 

convocação do Diretório Nacional para discutir a questão das prévias. Aureliano Chaves e 

Marco Maciel também abandonaram o partido, ato que se seguiu por quarenta deputados e 

cinco senadores. A imprensa nomeara o grupo de Frente Liberal. Essas lideranças se 

articularam em um novo bloco partidário e investiram no diálogo com a oposição. A 

conclusão das conversas foi a escolha de Sarney como vice na chapa eleitoral do candidato do 

PMDB, isto é, de Tancredo Neves. Eis a formação da “Aliança Democrática”. 

Com isso, o PDS perdera a maioria no Colégio Eleitoral, ficando com 311 votos 

contra 325 do PMDB e da Frente Liberal. O grupo dissidente aproximou-se das forças de 

oposição moderada, já àquela altura controlada por Tancredo, compondo o grande acordo. 

Campos denunciara o novo bloco como sendo “a expressão do fisiologismo”, pois 

Sarney “se sentiu frustrado porque esperava que Maluf o convidasse para candidato à vice-

presidência, tendo sido preterido em favor do deputado cearense Flávio Marcílio” (1994: 

1121). No entanto, o senador Jorge Bornhausen defende: “ao contrário, Sarney foi uma peça 

importante contra as pretensões de Maluf” (in. Corrêa, 2006: 73). 

O deputado Flávio Marcílio se destacou na crítica ao presidente Figueiredo pela 

demora na definição da sucessão e a Sarney na direção do PDS, sobretudo no tocante às 

prévias, pois defendia a retirada do político maranhense da presidência do partido por meios 

“até violentos”195. 

Assim, no confronto de posições envolvendo os dois políticos, Campos explicita a 

posição de que somente o fisiologismo, a partir das forças do governo, explicaria a mudança 

de situação de José Sarney, de presidente do partido governista à candidato a vice-presidente 

                                                 
195 A esse respeito, em merecimento de nota, o depoimento de Sarney a Costa Couto, a fim de se verificar os 
métodos da autocracia burguesa na divergência política e na disputa por cargos: “Os jornais haviam dado que 
dois ou três deputados, cujo nome eu não quero relembrar, tinha dito que iam tumultuar a sessão, tirar-me de lá 
no tapa. Eu tinha um revólver. Aliás, não foi a primeira vez, não. Eu andei armado muito tempo. /.../ Tratei de 
andar com uma pistola. É melhor, porque revólver a gente vai puxar e ele sai do ponto, a gente erra. Eu treinei 
com essa pistola. Ela tinha um travão do lado. A bala já na agulha, mas com ela travada. Era um perigo, mas era 
também a única maneira que eu tinha de não errar, não é? 
(Costa Couto) - Essa pistola também ‘compareceu’ à reunião do PDS? 
(José Sarney) - No dia da reunião do PDS, eu fui com essa disposição. Na hora, um daqueles deputados [Flavio 
Marcílio] realmente começou a ficar meio saliente. E eu parti em cima dele: ‘Enquanto eu estiver aqui neste 
cargo, não admito isso! Cale-se!’ Eu já estava com a minha determinação. Aí, eu senti que ele afroxou. Eu 
anunciei minha decisão. A reunião terminou. 
(Costa Couto) - Felizmente, a pistola não saiu da cintura. 
(José Sarney) - Eu confesso que estava até um pouco frustrado por não a ter utilizado. [Risos] Em política, a 
gente tem que viver os momentos de decisão. A noção de risco não desaparece totalmente. Em minha vida 
política, participei de vários episódios em que houve tiroteios. Isso lá no Maranhão. E, na hora, a gente enfrenta. 
Não digo isso por bravata, não. Nem chamo de coragem. Eu sempre fui muito calmo nessas horas todas. Não 
gosto de bravata, mas também não corro da briga, não” (Sarney, 1999: 75). 
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na chapa de oposição, manifestando, desse modo, a “prática patrimonialista” e a ausência de 

programa de governo. Por outro lado, Bornhausen defendeu que, ao contrário do fisiologismo, 

Sarney se empenhara corajosamente na luta contra a prática “corruptível malufista”. 

O rompimento de Aureliano Chaves com os governistas possibilitou a Tancredo a 

consolidação do apoio da maioria expressiva do empresariado nacional, fruto da transferência 

de votos do vice-presidente, como pontuou o presidente da FIESP (Federação das Indústrias 

do Estado de São Paulo) Luís Eulálio Bueno Vidigal: “Oitenta por cento do empresariado 

estão com Aureliano. Se não for ele, acabarão indo todos com Tancredo, se ele sair 

candidato” (Dimenstein, et al. 1985: 154). 

Na convenção do PDS, em agosto de 1984, Maluf obteve 493 votos contra 350 de 

Andreazza, o que se seguiu a uma nova retirada de parlamentares e governadores do partido 

governista196. O resultado da convenção do PDS serviu de senha para o rompimento de parte 

significativa de suas fileiras, sobretudo no nordeste. Esse núcleo negociou diretamente com 

Tancredo o apoio ao novo bloco de poder, porém no momento da composição da Aliança 

Democrática se incorporou à Frente Liberal. 

Ressalva-se que Roberto Campos enfatiza a ausência de projeto político entre os 

dissidentes, caracterizando-os como fisiológicos, tanto o grupo do primeiro rompimento, após 

a recusa das prévias, quanto o segundo, após a vitória de Maluf sobre Andreazza. 

No entanto, certa produção bibliográfica simpática aos dissidentes do PDS interpreta a 

linha política da Frente Liberal como sendo “não somente fisiológica, mas programática”. A 

jornalista Eliane Cantanhêde enfatiza que os parlamentares que romperam com o “regime 

militar” após o abandono das prévias por Figueiredo “ajudaram a mudar o rumo da história” 

(2001: 25). Tendo por base as entrevistas de lideranças pefelistas, a autora enfatiza o 

programa da agremiação política surgida da crise de sucessão de Figueiredo. Contudo, 

Cantanhêde diferencia o grupo originário sustentado em Bornhausen e Maciel, que seria 

“programático”, da caravana do político Antonio Carlos Magalhães, visto que, este último, 

ingressara no momento da Aliança Democrática. De modo que, na visão da jornalista, o 

segundo grupo seria o setor fisiológico da frente liberal197; enquanto o primeiro representaria 

“o ideário liberal moderno” (Cantanhêde, 2001: 88-90). 

                                                 
196 Como disse Antonio Carlos Magalhães: “Na convenção, o Andreazza perdeu feio. Queriam que ele fosse falar 
com o Maluf e eu não deixei. Queriam que fosse cumprimentar o vencedor, e eu disse: ‘não vai falar coisa 
nenhuma, vamos embora, vamos embora’. Fomos então para a casa dele e tivemos aquela reunião de 
governadores do Nordeste, onde só o Wilson Braga ficou com o Maluf. Eu levei todos para o Tancredo. No 
outro dia, Tancredo estava reunido comigo, já me oferecendo um ministério” (1995: 114).  
197 A fim de sustentar sua tese, a autora recupera a posição oficial do PFL a partir do livro programático 
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Porém, a jornalista não problematiza que os dissidentes do primeiro momento já 

garantiam a vitória da conciliação, o que evidenciava o fim do ciclo pedessista na direção do 

poder executivo; por conseguinte, ao abandonar o PDS e respaldar a candidatura de Tancredo, 

os dissidentes garantiram espaços importantes no governo da “Nova República”, formando, 

portanto, a conciliação pelo alto. 

No embate para a presidência da República entre os candidatos Paulo Maluf e 

Tancredo Neves, o senador por Mato Grosso considerou as posições dos políticos quanto à 

política de informática que se discutia no país, o que revelaria o programa de governo e suas 

bases de sustentação. De acordo com Campos, 

Maluf defendeu realisticamente a necessidade de criarmos joint-ventures entre empresas nacionais e 

estrangeiras, adotando-se tarifas aduaneiras como forma de proteção. Era uma posição liberal e 

esclarecida, que me confirmou na posição de partidário de sua eleição para a presidência (1994: 1095). 

 

A questão da indústria de informática nacional foi um grande divisor das posições 

sobre a economia naquele contexto. Maluf defendeu a proposta de “união de risco” entre os 

grupos privados nacionais e os estrangeiros para a produção no setor, o que significou a 

contraposição à propositura de reserva de mercado198. 

Por outro lado, o senador afirmou: 

Tancredo, visivelmente trabalhado pela ala nacionalista do PMDB, endossa o que ele chamava de 

“esforço para fixar, de uma maneira clara e nítida, os objetivos de uma política de informática”. Este, a 

seu ver, devia ser mantida “sob a orientação, controle e expansão do poder público”. Para grande 

frustração, defendeu explicitamente a “reserva de mercado” e a subordinação da Comissão Nacional de 

Informática à presidência da República, devendo os “planos de informática ser aprovado pelo 

Congresso” (1994: 1095). 

 

Sendo assim, o comprometimento de Tancredo Neves com a política nacional de 

informática evidenciaria a sua aliança com os setores nacionalistas, descrentes de se 

desempenhar a subordinação à lógica do capital internacional e promover a “racionalidade” 

                                                                                                                                                         
organizado por Bornhausen (1996) e o trabalho de Marco Maciel (1989). Pode-se confrontar as posições de 
Bornhausen e Maciel com a visão de Antonio Carlos Magalhães, que “teorizara”: “o importante são os objetivos. 
O mundo está vivendo uma fase circunstancial, onde tudo isso é irrelevante. O sujeito tem algumas teses básicas, 
mas, salvo aqueles doutrinadores mais antigos, ninguém é fiel a nenhuma doutrina rígida” (1995: 261). Eis a 
“fundamentação teórica” do fisiologismo da modernização excludente na observação de uma das expressões da 
autocracia burguesa no país. Mas, o desgarramento do grupo representado pelos senadores base de apoio da 
ditadura já bastaria para a vitória de Tancredo Neves. 
198 Analisa-se o debate sobre a “Lei de Informática Nacional” no item 4.1. do presente texto. 
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do capital privado em contraposição à “estatização”. Portanto, Campos enxergou no ato do 

político mineiro o descompromisso com a modernização capitalista. 

 

Na disputa indireta no Colégio Eleitoral entre Tancredo Neves do PMDB e Paulo 

Maluf do PDS, o político mineiro venceu recebendo 480 votos, enquanto que o candidato de 

Campos foi contemplado com apenas 180, num total de 686 votantes. 

Em suma, as proposições de Roberto Campos no período da abertura política 

privilegiaram as questões econômicas referentes ao controle da inflação. Assim, suas escolhas 

políticas foram norteadas por essa proposta. Apoiou Paulo Maluf e recusou os outros pré-

candidatos pedessistas por eles expressarem o capital estatal. O empresário paulistano, de 

acordo com a sua visão, representaria o setor moderno da economia capitalista. Além disso, 

negou o apoio a Tancredo Neves devido ao fato de que seu programa contemplava diferentes 

setores sociais, o que desprivilegiaria a desregulamentação. Aos olhos do senador por Mato 

Grosso, os seus adversários, citados acima, representariam a “democracia incompleta”, pois 

defendiam a sobreposição do Estado em relação ao capital privado. 

Observa-se que o político mato-grossense respaldava a visão do economista da escola 

austríaca Frederich Hayek, que pontuara: 

O governo democrático funcionou de modo satisfatório nos casos em que, por força de uma convicção 

amplamente difundida, as funções governamentais se restringiam aos campos em que se podia alcançar 

um acordo de maioria pelo livre debate – e só funcionou enquanto isso foi possível. O grande mérito da 

doutrina liberal é ter reduzido a gama de questões que dependem de consenso a proporções adequadas a 

uma sociedade de homens livres. Muitos dizem, no atual momento [década de 1940], que a democracia 

não tolerará o “capitalismo”. Se na acepção das pessoas “capitalismo” significa um sistema de 

concorrência baseado no direito de dispor livremente da propriedade privada, é muito mais importante 

compreender que só no âmbito de tal sistema a democracia se torna possível (1990: 83). 

 

Hayek escrevera essas linhas em combate ao socialismo e à social-democracia na 

Europa do pós-Segunda Guerra Mundial, no contexto de ascensão dos movimentos sociais de 

classe a fim da transformação da sociedade. Seus adversários imediatos foram o trabalhismo 

britânico, que apregoava reformas sociais, a social-democracia europeia de maneira geral, que 

no período defendia a economia mista (privado e público), e o stalinismo soviético. O 

economista austríaco divulgara que somente com a economia de mercado se garantiria a 

continuidade da democracia, desse modo, propôs a existência do setor privado hegemônico 

enquanto conditio sine qua non para o sistema democrático. 
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Considerando a especificidade do caso da transição política brasileira no contexto de 

meados da década de 80, Roberto Campos ponderou que o privatismo não estava ameaçado 

simplesmente pelos “socialismos” ou pelas mobilizações populares que questionavam o 

“regime político”. Em sua opinião, os adversários da racionalidade capitalista privada se 

expressavam também nas propostas de programação de setores da burocracia estatal e nas 

práticas dos políticos fisiológicos. 

O politólogo Reginaldo Teixeira Perez, em sua análise sobre o pensamento político de 

Roberto Campos, defende que o autor em tela “não atacaria a democracia, ao contrário a 

defenderia; mas desafiaria seus promotores”. Nessa linha de raciocínio, Perez entende que 

Roberto Campos teria construído seu ideário embasado na proposição de que “qualquer 

interferência do poder público nas relações interindividuais fere o espaço societário, violando 

o primeiro dos princípios de uma sociedade livre – o da liberdade individual”, sendo que 

adviria daí a posição de Campos no confronto político da década de 1980, isto é, “a 

privatização do espaço societário”. 

Preocupado em ressaltar Roberto Campos na teoria política brasileira, o autor Teixeira 

Perez enxerga, na proposição do privatismo, o ato de força de um indivíduo, atribuindo-lhe 

um poder de iniciativa na constituição de um ideário neoliberal no Brasil desvinculado de 

grupos sociais de pressão.  

Contudo, verifica-se que o privatismo defendido por Roberto Campos expressou a 

posição de um grupo mergulhado no combate social com outros setores. A sua racionalidade 

corroborou os interesses de sujeitos que se situavam em um determinado lugar na luta social 

que, naquele momento histórico, eram minoritários, dado o desgaste social sofrido pelos 

grupos com os quais se articulavam desde 64. 

 

Portanto, entendemos que a posição de Campos em defesa do privatismo expressara o 

deslocamento de setores em relação ao bloco governista. O que, por um lado, expressou o 

anseio das frações que se encontravam marginalizadas no interior do governo desde o período 

de Geisel, e, por outro, propalou a recusa o caminho da “revolução democrática” com pressão 

social. Ou seja, o senador mato-grossense lutou pela democracia-liberal, no momento em que 

se esgotava a forma de poder bonapartista instituído em 64, ao passo que defendeu 

abertamente a instauração de um sistema político distinto da ampliação de direitos, que 

corroborou a institucionalização da autocracia burguesa. 
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2.5. O remodelamento da forma de poder da autocracia burguesa 

 

Acabamos de examinar as posições dos senadores Roberto Campos e Fernando 

Henrique Cardoso no que tange à Campanha pelas Diretas Já. A partir de seus discursos, 

tornou-se possível observar a forma politicista pela qual o movimento foi encaminhado. O 

setor conservador, representado por Campos, via o direito ao voto como dispensável, ainda 

que propalasse a necessidade de superar o “autoritarismo de transição”. A articulação das 

oposições não venceu a posição conservadora quanto à emenda constitucional pelo sufrágio 

universal. Campos representou a recusa do sistema em deixar a forma bonapartista de poder 

instaurada em 1964 para uma democracia de massas. O senador mato-grossense advogou a 

retirada dos militares, a reestruturação do poder executivo e uma nova agenda econômico-

social para o Brasil, pautada na tripla recusa, isto é, na recusa ao capital estatal, à participação 

social e à implementação dos direitos sociais.  

A posição de Cardoso configurou-se pela mobilização no sentido da negociação. 

Contudo, o acordo representou a conciliação pelo alto, pois tirou das massas a possibilidade 

de influir decisivamente na condução social do país. Desse modo, constata-se o politicismo 

nas posições do senador, isto é, “as questões econômicas foram deixadas de fora das 

discussões”, cabendo somente o debate restrito à forma institucional jurídica. Assim, verifica-

se a aproximação da posição do senador por São Paulo com as dos governadores eleitos pela 

oposição, ou seja, com o bloco dirigido por André Franco Montoro e Tancredo Neves. A 

conciliação após a derrota na campanha pelas Diretas encaminhou a auto-reforma da 

autocracia burguesa, ou seja, a saída da forma bonapartista de poder e o direcionamento da 

institucionalização. 

Nesse novo bloco de poder, a legitimidade da autocracia burguesa foi reciclada por 

meio da ampliação da capacidade de representação direta de suas diversas frações no interior 

da sociedade política, que passou a operar sem a tutela militar bonapartista, o que garantiu a 

composição política em novas bases. 

A derrota do movimento pelas “Diretas já” representou a derrota de uma concepção 

de democracia social e política. A transferência da decisão para o Colégio Eleitoral tirou do 

movimento de massas a possibilidade de participar da elaboração política do Brasil e 

favoreceu a auto-reforma da autocracia. A Aliança Democrática ao redor de Tancredo Neves 
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representou a vitória de uma estratégia de institucionalização baseada na conciliação com os 

setores moderados do “regime militar”. De acordo com Florestan Fernandes, nessa nova fase 

da legitimação da autocracia burguesa houve a consolidação de uma “democracia de 

cooptação”, visto que a democracia se revelou: “consensualista na retórica, mas autocrática 

no conteúdo, pois fora manipulada para mobilizar apoio popular, desmobilizando os 

movimentos sociais das classes subalternas e suas práticas antiautocráticas” (1986: 20). 

A Aliança Democrática não representou uma ruptura com a autocracia burguesa. Ao 

contrário, deu sequência ao processo político e ideológico de politicizar o sistema, ou seja, 

enfatizar a dimensão político-institucional ocultando a totalidade social, sobretudo as relações 

e os fundamentos econômicos. Propalaram-se as mudanças nas estruturas políticas, mas 

ocorreu um silenciamento acerca das mudanças econômicas. José Chasin foi quem observou 

o politicismo da burguesia brasileira199, ou seja, a operação em dicotomizar o social em 

espaço da economia e em espaço da política. Tal ação resulta incompletude histórica da 

burguesia brasileira de extração pela via colonial (2000: 124). 

Com a eleição de Tancredo e a instauração da Nova República formou-se um novo 

bloco histórico de poder no Brasil. Embora Roberto Campos tenha sido o primeiro político a 

defender a candidatura de Tancredo Neves ao Colégio Eleitoral, sob o argumento da 

necessidade de “civilianização do regime”, há que ressaltar que o programa tancredista não 

atendia aos anseios do setor representado por Campos em sua totalidade. Nesse sentido, é 

válido constatar que a composição de forças que “empurrara” Tancredo era fruto das 

mobilizações pelas Diretas e da ascensão das lutas sociais. Assim, Tancredo Neves defendera 

um programa inorgânico à fração do capital financeiro, mas articulado à fração “produtiva” 

industrial. Outrossim, o rompimento de Aureliano Chaves com o último governo da ditadura 

e sua adesão ao tancredismo trouxera politicamente o empresariado e os dissidentes ao novo 

bloco. Portanto, a composição do programa tancredista levara em conta os interesses da parte 

do empresariado industrial.  

Destarte, nota-se, por um lado, que o tancredismo não significou a revolução 

democrática, visto que a base material da estruturação do capitalismo brasileiro não foi 

questionada, pois não se ponderou sobre o discurso econômico da ditadura. Por outro lado, 

houve a remodelação de propostas levando em conta os interesses do empresariado industrial, 

                                                 
199 Tratando da ditadura brasileira, José Chasin observou que: “O regime político-institucional, desde Castello, 
sempre foi afirmado, pelos donos do poder, como passível de ‘aperfeiçoamento’. Em contrapartida, a política 
econômica, em tudo que ela reúne de estrutural e decisivo, sempre foi e continua sendo dada como intocável” 
(2000: 124). 
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que deslocou a fração financeira, representada por Roberto Campos, do espaço institucional 

da condução do tema. No entanto, a lógica econômica assentada na superexploração do 

trabalho se perpetuou, pois o “mudancismo” ficou restrito apenas à questão política 

institucional. 

Ao identificar o politicismo no processo de auto-reforma no Brasil, José Chasin 

mencionou: “Eis tudo: sem clarão e sem apoteose, embora com talhe civilizado, as oposições 

politicizadas fundiram-se de uma vez a seu destino, armadas em rampa de acesso para a 

institucionalização da autocracia burguesa” (2000: 148). Isto é, configurou-se a transição da 

forma bonapartista de poder para a institucionalizada juridicamente. 

A derrota do substitutivo constitucional pelas Diretas instaurou a crise momentânea 

no interior do próprio PMDB no que tange à forma de conduzir da luta pela redemocratização. 

Confrontaram-se duas posições, isto é, de um lado, Ulysses Guimarães defendendo a 

manutenção da luta pelas eleições diretas já e, por outro lado, André Franco Montoro e 

Fernando Henrique Cardoso preocupado em garantir a maioria no Colégio Eleitoral, com uma 

candidatura do partido. Nesse contexto, a política dos governadores venceu as dos 

oposicionistas históricos e populares do PMDB, bem como os setores que propalaram a 

Revolução Democrática. Revelando, assim, a vitória da “oposição pelo alto” no processo de 

conciliação política entre a oposição moderada e os dissidentes da ditadura. 
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Capítulo III – Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso como 

intérpretes do capitalismo 

 

Neste capítulo trata-se das visões de Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso 

sobre o capitalismo. Os dois intelectuais envolvidos no embate social sentiram a necessidade 

de apresentar uma interpretação sobre o sistema capitalista. Campos sistematizou a sua 

posição no início dos anos 50 do século XX, momento em que se estruturava o ensino da 

ciência econômica no Brasil. Neste sentido, sustentou a sua posição frisando os elementos 

ligados ao crédito e à potencialização do investimento. Nesta parte do trabalho não se pontua 

sua visão acerca da especificidade do país, mas sim de como explicou a gênese do sistema 

histórico-mundial. Cardoso, por seu turno, publicou seu primeiro estudo sobre o capitalismo 

no início da década de 1960. Em sua reflexão sobre tal sistema econômico, o pesquisador 

ressaltou que a peculiaridade da formação social brasileira teria inviabilizado a completude do 

sistema capitalista. Além disso, pensou o “capitalismo” a partir da circulação de mercadorias, 

da escravidão e das relações de poder. 

A problemática da pesquisa, neste item, está em perceber a função social das posições 

sobre o capitalismo dos intelectuais em questão e explicitar as “circunstâncias e as condições” 

da interpretação de cada um. Os autores construíram suas formulações sobre o processo 

histórico objetivando torná-las hegemônicas. Expressaram um conjunto de intenções e foram 

ao estudo histórico para justificá-las. Segundo Walter Benjamin, “A história é objeto de uma 

construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’” 

(1994: 229). 

A passagem de Benjamin tem sido usada erroneamente para justificar certa ideia de 

“descontinuidade” da relação passado e presente. No entanto, neste texto, entende-se que o 

intelectual alemão comprometido com a transformação societária e, ao mesmo tempo, crítico 

do historicismo, da social-democracia e do stalinismo, esteve longe de negar a 

processualidade histórica. A citação acima se alinha à compreensão de que a história é escrita 

a partir das contradições sociais, econômicas, políticas, culturais, das lutas de classes e de 

frações de classes, sob o ponto de vista objetivo e mediatizado, e não de um pressuposto 

tempo presente socialmente homogêneo. O autor da história expressa um ponto de vista a 

partir de um lugar no social. Assim, cabe ao leitor (ou analista) desvendar a posição, isto é, 
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rastrear as concessões entre a obra, a sua função e o grupo no qual ela se sustenta. Em suma, 

explicitar que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso foram ao passado com os problemas 

do momento em que escreviam e, conforme as necessidades de seus projetos ideopolíticos, 

construíram uma posição sobre o sistema capitalista. Assim sendo, eles fundamentaram 

historicamente suas interpretações visando a enfrentar problemas nas esferas social, 

econômica e política de seu próprio tempo. Dirigiram-se ao passado com as questões 

ideopolíticas do momento em que escreviam. 

Campos, envolvido nas propostas que advogavam a tomada de empréstimos de 

recursos dos Estados Unidos para o Brasil, defendeu a importância do capital usurário para 

engendrar o capitalismo no final da Idade Média. Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, 

trouxe a reflexão do capitalismo a partir da potencialização da exploração da mão-de-obra por 

meio da sofisticação tecnológica, justamente no período em que ampliava a acumulação 

capitalista a partir do capital industrial estrangeiro investido no Brasil. 

Roberto Campos estudou o final da Idade Média e a modernidade parametrado pelo 

problema conjuntural de se “alcançar” o desenvolvimento econômico através do sistema 

financeiro internacional. Cardoso debruçou-se na investigação sobre a escravidão no século 

XIX a fim de apontar as razões da incompletude do sistema do capital no país: um 

“capitalismo” com escravos, inibidor do avanço tecnológico somado a uma forma de 

dominação constituída no “patrimonialismo patriarcal”. No final da década de 1950, momento 

em que pesquisa Capitalismo e escravidão, o sociólogo identificou a extração da mais-valia 

relativa à modernização do parque produtivo na década de 1950. Segundo o seu pensamento, 

tal processo tornou-se possível quando o país foi inserido na produção em escala ampliada. 

A maneira como será apresentada a discussão reporta a um esforço de síntese do tema 

capitalismo, além de seus desdobramentos para a ciência econômica e a sociologia, a teoria 

social, a formulação de projetos e a relação dos intelectuais em análise com os grupos sociais. 

Em suma, neste tópico segue-se a premissa de Bertolt Brecht: 

“Interroga a propriedade: 

De onde vens? 

Pergunta a cada ideia: 

Serves a quem?” 
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3.1. A gênese do capitalismo na visão de Roberto Campos 

 

O presente item apresenta como objetivo analisar a interpretação de Roberto Campos 

sobre o surgimento do capitalismo. Após o seu trabalho na diplomacia econômica, Campos 

sentiu a necessidade de formular uma ideia acerca da origem do sistema econômico, 

aprofundando a sua reflexão sobre a história e construindo um arsenal teórico coerente com a 

sua posição no interior do debate da economia-política brasileira da primeira metade dos anos 

50. Transfigurando-se em um funcionário público muito mais próximo do cargo nos assuntos 

econômicos do que nos temas da diplomacia, o mestre em economia desenvolveu uma 

posição acerca da usura e a “evolução do capitalismo”. Os resultados de suas propugnações 

foram publicados em primeiro lugar na Revista Brasileira de Economia e, ulteriormente, no 

livro Ensaios de história econômica e sociologia. Pode-se perceber que Campos desbravou 

uma posição na análise da história econômica no momento em que essa ciência ganhava 

relevância nas diferentes regiões do globo e ampliava seus espaços nas universidades 

brasileiras. 

As motivações para esta parte do trabalho se relacionam à relevância da reflexão de 

Campos para a ciência econômica no contexto das políticas desenvolvimentistas e de 

ampliação do endividamento externo. Momento que coincide com a criação do Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE), instituição que teve Roberto Campos 

como seu primeiro diretor econômico. 

Campos desligou-se do posto no BNDE em 1953, sendo designado ao consulado 

brasileiro em Los Angeles, nos Estados Unidos, voltando às funções no Itamaraty. Em sua 

autobiografia, atribuiu a sua saída à linha desenvolvida na instituição por José Soares Maciel 

Filho em consonância com a política de Getúlio Vargas, tais como: o estabelecimento de 

medidas que elevaria os índices inflacionários, o critério político de financiamentos em 

detrimento do juízo técnico e o recrutamento de 20% dos quadros da instituição fora dos 

princípios de concurso público (cf. Campos, 1994: 193-4)200. 

                                                 
200 Torna-se interessante observar que, de certo modo, o economista Celso Furtado reproduz esse discurso de 
Campos sobre o evento demissionário: “Em suas manobras para manter sob controle uma situação política 
escorregadia, Vargas surpreendeu a Campos nomeando para o cargo de superintendente do banco um homem 
totalmente estranho às preocupações que haviam levado à sua criação. Campos ficou com uma das duas 
diretorias. Mas 70% do poder de decisão, segundo sua opinião, concentrava-se em mãos do superintendente. 
Vargas, certamente advertido da importância da instituição que vinha de ser criada, colocou no posto-chave um 
dos membros de sua velha guarda, [José Soares] Maciel Filho. Pouco depois, tivemos a renúncia de Campos, que 



 

 

203

 

Contudo, para o desvendamento do ato de renúncia de Campos do posto no banco 

estatal deve-se considerar a crise do governo constitucional de Vargas, que explicitou no 

pedido de demissão do Ministro da Fazenda, Horácio Lafer, após a recusa de Vargas em 

realizar um programa antiinflacionário com redução de investimentos estatais e restrição do 

crédito público. Além dessas questões, registra-se o agravamento social e político em face do 

enfrentamento aos interesses capitalistas internacionais com a menção à lei de remessas de 

lucros ao exterior e a criação da Petrobrás. Daquele momento em diante, Roberto Campos 

frisou sobre a sua trajetória intelectual: “Distanciei-me cada vez mais do estruturalismo da 

Cepal, aproximando-me do liberalismo de [Eugênio] Gudin e [Octávio Gouvêa de] Bulhões” 

(Campos, 1994: 167). 

Nesse curso, a convite de Eugênio Gudin, então ministro da Fazenda no governo Café 

Filho que seguia uma composição político-programática distinta do período de Vargas, 

Roberto Campos retornou ao BNDE na função de diretor superintendente. 

A fim de fundamentar a sua práxis nos anos 50, o economista lançou-se ao ensaísmo 

no tópico da “evolução do capitalismo”. O contato com esses escritos suscitou algumas 

questões que abordaremos nesta parte do texto: Como Roberto Campos explicou a “evolução 

do capitalismo”? Quais as relações entre a sua explicação, a sua base teórica e o contexto 

brasileiro da década de 50? De que modo as suas reflexões se relacionaram aos grupos sociais 

daquele período? 

 

3.1.1. O debate sobre a gênese do capitalismo no pós-Segunda Guerra Mundial 

 

Torna-se importante destacar a relevância do debate acerca da “evolução do 

capitalismo” no período imediato ao pós-Segunda Guerra Mundial, visto que autores de 

diferentes tendências ideológicas debatiam essa temática. Tal debate expressava, de certo 

modo, o contexto das sequentes às crises do capitalismo da primeira metade do século XX, a 

partir dos eventos da Primeira Guerra Mundial, a crise econômica em 1929 e a Segunda 

                                                                                                                                                         
foi acompanhado no gesto por vários de seus colaboradores. Explicou-me ele que tentara conviver com Maciel 
Filho, pessoa despreparada e de cujos desígnios ele não se dava conta, mas que malograra nos seus esforços” 
(Furtado, 1997: 288). Nota-se que a posição de Furtado se articula com a versão do funcionário demitido, na 
medida em que aponta a derrota da racionalidade do elemento técnico pelo político administrativo ligado ao 
poder executivo no BNDE. A nomeação política prejudicou a racionalidade econômica. De acordo com a 
historiadora Rosa Maria Vieira “Como ideólogo do desenvolvimento capitalista no Brasil dos anos 50 e 60, 
Celso Furtado deu voz à burguesia industrial traduzindo, no âmbito de suas análises e de seu projeto de 
desenvolvimento, as limitações e contradições históricas dessa classe” (2007: 390). Ainda sobre o pensamento 
de Furtado nos anos 50, cf. Almeida (2006: 162-173) e Cêpeda (2008). 
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Guerra, bem como os processos revolucionários: revolução russa de 1917, revolução alemã de 

1919, revolução e guerra civil espanhola na década de 30, acontecimentos que serviram de 

chão histórico para o florescimento de interpretações da evolução do capitalismo, ou do 

controle de sua lógica autofágica. 

Roberto Campos adentra neste debate a fim de fundamentar as suas posições na esfera 

da história econômica e de suas formulações políticas. Entretanto, deve-se situar que a 

problemática sobre a “evolução” do capitalismo foi instigado, sobretudo, pelos intelectuais de 

esquerda, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, trazendo o assunto para os espaços 

acadêmicos.  

No diapasão da perspectiva crítica, o economista Maurice Dobb lançou Studies in the 

development of capitalism (1946), no qual analisou a transição do feudalismo para o 

capitalismo defendendo a tese de que  

a ineficiência do feudalismo como um sistema de produção, conjugada às necessidades crescentes de 

renda por parte da classe dominante, foi fundamentalmente responsável por seu declínio, uma vez que 

essa necessidade de renda adicional promoveu um aumento da pressão sobre o produtor a um ponto em 

que se tornou literalmente insuportável (Dobb, 1987: 51). 

 

Nota-se que para Maurice Dobb, a “evolução do capitalismo” teria se processado a 

partir da baixa produtividade da estrutura dos feudos, o que revela uma interpretação 

economicista e evolucionista da transição social201. 

Em debate com a posição de Dobb, o intelectual Paul Sweezy ressaltou que o 

feudalismo era um sistema para a produção de valor de uso, sendo assim, o professor da 

Universidade de Cambridge havia se equivocado ao tratar da evolução do sistema a partir da 

análise dos termos produtivos endógenos. Tal explicação, segundo a crítica sweezyana: 

“engana-se ao tomar como tendências imanentes certos desenvolvimentos históricos que de 

fato só podem ser explicados como produto de causas externas ao sistema” (Sweezy, 1977b: 

40). Destarte, o fundador da Monthly Review considerou a atividade comercial de longa 

distância como um elemento externo ao modo de produção feudal, o que teria instaurado a 

produção de valores de troca. 

As polêmicas sobre a transição do feudalismo para o capitalismo estabelecidas entre 

os professores Maurice Dobb e Paul Sweezy podem ser resumidas, em linhas gerais, do 

                                                 
201 Para a apreciação dos debates que se seguiram ao livro de Dobb, cf. as publicações: Sweezy e outros (1977a) 
e Santiago (s/d), obras que trazem o posicionamento de vários historiadores reconhecidos por suas produções 
sobre o período moderno. Ver também a síntese sobre essas discussões realizada por Mariutti (2004). 
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seguinte modo: para o primeiro, a evolução deveu-se aos condicionamentos internos do 

sistema dos feudos202, enquanto que no entendimento do segundo a comutação se fez por 

fatores externos. Entretanto, segundo Hobsbawm: 

Para Marx, é necessária conjunção de três fenômenos para dar conta do desenvolvimento do capitalismo 

a partir do feudalismo: primeiro /.../ uma estrutura social rural que permite “por em liberdade” ao 

campesinato em determinado momento; segundo, o desenvolvimento artesanal urbano, que generaliza a 

produção de mercadorias especializada, independente, no meio agrícola, por meio da forma artesanal; e 

terceiro, a acumulação de riqueza monetária derivada do comércio e a usura (1971: 33). 

 

Sendo assim, o estudo da formação do capitalismo, na perspectiva de Marx, levou em 

conta a ineficiência do feudalismo como sistema produtivo, o esforço pela ampliação da renda 

nas atividades artesanais e comerciais e a acumulação de riqueza a partir da 

semicomplexificação dos meios monetários. 

De acordo com o historiador Eduardo Mariutti: 

A polêmica entre Dobb e Sweezy está ligada a uma controvérsia anterior, iniciada em 1940, durante as 

comemorações do terceiro centenário da Revolução Inglesa. /.../ Seu epicentro foi o choque entre dois 

argumentos: a) a revolução de 1640 foi uma revolução burguesa “clássica” /.../; e b) a revolução de 

1640 não representou a conquista do poder pela burguesia, mas sim uma contra-revolução: esta classe 

assume momentaneamente o controle do Estado para conter a desesperada investida da aristocracia em 

declínio (2004: 15). 

 

Desse modo, o autor acima situa o momento inicial do debate. Contudo, deve-se 

atentar para os autores envolvidos e suas posições na sociedade, além do contexto intelectual 

da polêmica, muito mais que um événement. Entre outros autores protagonistas nas dicussões 

encontraram-se Christopher Hill, nome importante na intelectualidade da esquerda na 

Inglaterra. Torna-se importante considerar que a discussão sobre as formas de transições 

societárias era um tema caro aos intelectuais progressista, sobretudo os vinculados aos 

Partidos Comunistas, no momento imediato ao pós-Segunda Guerra Mundial. Surge, então, a 

pergunta: Qual a política dos intelectuais progressistas influenciados pelos Partidos 

Comunistas na década de 40 do século XX ? Eram as Frentes Populares. 

Cabe ressaltar que o economista Roberto Campos sempre esteve distante dos autores 

progressistas e se posicionou contrário às Frentes Populares a partir de um projeto liberal-

democrático conservador. Entretanto, as observações expostas nesse item se justificam na 

                                                 
202 A tese de Dobb também é sustentada por Ellen Meiksins Wood (2000) e (2001). 
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medida em que se almeja situar o contexto da produção de Roberto Campos sobre a “origem 

do capitalismo”. Embora situado na esfera ideopolítica oposta à da intelectualidade 

progressista, a problemática da “evolução do capitalismo” esteve presente na reflexão do 

economista brasileiro. Contudo, as conclusões eram antagônicas. Parte expressiva da esquerda 

apontava a evolucionamento do capitalismo para o socialismo de modo pacífico. Enquanto 

Campos pretendia perceber na história os elementos que compuseram a “naturalização” do 

sistema do capital. 

Ao reexaminar o período compreendido entre os séculos XV e XVI, Sweezy 

argumentou que o esgotamento do feudalismo levou alguns séculos e a constituição das 

relações burguesas de produção não foi instantânea, concluindo que a transição de um modo 

de produção a outro não deve ser rápida. Ao mesmo tempo, o intelectual da esquerda norte-

americana repôs a sequencialização esquemática das formações sociais, pois afirmou: 

“Vivemos [1952] no período de transição do capitalismo para o socialismo, fato que empresta 

particular interesse aos estudos das transições anteriores de um sistema social para o outro” 

(Sweezy, 1977b: 33).  

Como se percebe, embora Sweezy tenha apontado o viés economicista e evolucionista 

de Dobb, sua perspectiva também trouxe a compreensão da transitividade evolutiva dos 

modos de produção203. Tal posição parece ser a continuidade da linha programática do Partido 

Comunista dos Estados Unidos durante a segunda metade da década de 30, sobretudo no 

segundo governo de Franklin Roosevelt, período no qual Paul Sweezy colaborou enquanto 

economista nos órgãos estatais como o National Resources Planning Board e o Temporary 

National Economic Committee, voltado à aplicação do New Deal daquele presidente. Na visão 

dos comunistas norte-americanos, seguindo a política de Frentes Populares que perdurou até 

o advento do macartismo, em 1953, deveria-se apoiar o líder do Partido Democrata, pois o 

capitalismo desapareceria por suas contradições internas, de modo que evolucionaria para o 

socialismo sem necessariamente passar pela revolução social, professando, assim, a 

colaboração entre as classes sociais no país imperialista a partir da planificação econômica204. 

                                                 
203 Embora frisando a possibilidade, o historiador francês Pierre Vilar também partilhou do equívoco da 
transitividade sem revolução do capitalismo para o socialismo, pois afirmou: “a instalação do capitalismo será no 
final mais rápida que a do feudalismo, da mesma forma que a instalação do socialismo, mais consciente ainda, 
tem a possibilidade de ser ainda mais rápida. Nós o constatamos com nossos próprios olhos” (In. Santiago: s/d, 
40). O que demonstra o otimismo evolucionista nos meios intelectuais da esquerda do pós-Guerra nos países 
avançados, uma vez que enxergou no Estado de bem-estar social um passo na transição do capitalismo para o 
socialismo. 
204 Ao analisar o PC dos Estados Unidos da América, o historiador Pierre Broué comentou que em maio de 1936, 
o partido “decidiu imitar os grandes sindicatos, cuja popularidade crescia, e chamar o voto em Roosevelt para a 
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Quanto ao sentido de colaboração de classes da proposta política em questão, Leon 

Trotsky observou: 

A “Frente Popular” é uma aliança do proletariado com a burguesia imperialista, representada pelo 

partido radical [burguesia contra o nazi-fascismo], e outros despojados da mesma espécie e menor 

envergadura. Esta aliança se estende ao terreno parlamentar. Em ambos os terrenos, o partido radical, 

que conserva toda a sua liberdade de ação, limita brutalmente a liberdade de ação do proletariado (1994: 

117). 

 

A forma política da colaboração de classes desempenhou conscientemente o papel do 

stalinismo em desorganizar os movimentos espontâneos das massas, uma vez que Stálin 

subordinou o movimento comunista internacional à política externa da URSS205, reprimiu o 

potencial revolucionário em favor da aliança sob hegemonia burguesa206. Ao invés da 

revolução social, os militantes influenciados pelos Partidos Comunistas propalavam a 

ampliação do campo democrático, professando, portanto, o socialismo como evolução da 

democracia. 

Em síntese, os intelectuais que participaram do debate da transição do feudalismo para 

o capitalismo promoveram a reflexão no horizonte teórico das Frentes Populares, abrindo 

para a conclusão acerca da transição do capitalismo para o socialismo sem que haja, 

necessariamente, o processo de ruptura revolucionária, mas uma evolução das formas 

societárias. 

No bloco intelectual conservador do capitalismo, deve-se ressaltar que o economista 

de maior prestígio nos meios universitários nos anos 40, Joseph Alois Schumpeter, propalava 

que havia “inerente ao sistema capitalista uma tendência para autodestruição” (1961: 202), 

sustentava ainda que o capitalismo seria um “sucesso econômico”, mas não um “sucesso 
                                                                                                                                                         
[eleição] presidencial. No dia seguinte da vitória deste último, Earl Browder, secretário geral do Partido 
Comunista, saúda o que ele chama de uma ‘reconstrução completa da política estadunidense’: ‘Este novo partido 
conforma-se sob nossos olhos, englobando uma maioria da população, é o que nós, comunistas, temos em mente 
quando falamos da expressão estadunidense da frente popular’. Howe e Coser comentam mui corretamente: ‘Em 
outras palavras, a frente popular agora era o Partido Democrata’. É difícil, nos dois anos que se seguem, 
encontrar na imprensa comunista uma crítica, mesmo leve, a respeito daquele que se tenta apresentar uma 
terceira vez, pois ele é, diz Browder, ‘o mesmo que Jefferson, Jackson e Lincoln’” (2007: 886-7).  
205 A esse respeito cf. Pierre Broué (1962) e Fernando Claudín (1985: 189-215). 
206 Enfatizando o caráter anti-revolução das “Frentes Populares” a partir das experiências da França e da Espanha 
na década de 1930, Trotsky pontuou: “Quando os aliados políticos atuam em direções opostas, o resultado pode 
levar a ser igual a um cerco. /.../ A aliança política do proletariado com a burguesia, cujos interesses na época 
atual [1937], nas questões fundamentais, divergem entre eles como os lados de um ângulo de 180 graus, não 
pode, em regra geral, mais que paralisar a força revolucionária do proletariado. /.../ Esta verdades não são, de 
nenhuma maneira, fruto de uma análise puramente teórica. Ao contrário, elas representam a conclusão 
inquebrantável de toda a experiência histórica, a partir, pelo menos, de 1848. A história moderna da sociedade 
burguesa está cheia de frentes populares de todas as classes; isto é: de combinações políticas das mais diversas 
para enganar os trabalhadores” [tradução minha] (s/d: 118-119).  
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sociológico”, revelando, desse modo, que a burguesia perdia a fé em sua própria sociedade, 

ademais, refletia a decomposição da sociedade burguesa da primeira metade do século XX. 

Com a evolução do sistema do capital, segundo o autor de Capitalismo, Socialismo e 

Democracia, instaurar-se-ia uma economia gerencial embasada no planejamento racional – o 

“capitalismo plausível”207. Portanto, a superação do sistema de produção de mercadorias se 

faria após a crise sociológica, não econômica, isto é, pela incapacidade do capitalismo se 

auto-reproduzir socialmente, porque a racionalização capitalista seria destrutiva em relação a 

“moral”, pondo em xeque os próprios valores burgueses. Em outras palavras, o 

“desencantamento do mundo”, imposto pela racionalidade burguesa na modernidade se 

voltaria contra a própria autoridade do capital privado no período contemporâneo208. 

Deve-se atentar para o caráter ideológico contido na crítica schumpeteriana ao 

capitalismo, visto que o sistema do capital se “auto-destruiria” não por suas contradições 

econômicas internas expressas na desigualdade social – haja vista que o professor Schumpeter 

considerou-o um sucesso na economia –, mas a decomposição viria por aquilo que o 

capitalismo possuía de “positivo”, isto é, a liberdade, a racionalidade que se sobrepõe à 

autoridade da tradição e a mudança constante da “moldura institucional”. Assim, uma leitura 

conservadora da obra do economista austríaco pode levar a conclusão de que se deve 

concordar com a supressão da “positividade”, ou seja, da liberdade e da racionalização da 

autoridade política, a fim de se garantir o que seria o sucesso do sistema para “toda a 

humanidade”. Em síntese, a obra schumpeteriana permite a leitura de uma justificativa para a 

supressão das liberdades democráticas a fim de se conservar o sistema da propriedade 

privada. 
                                                 
207 Como afirmou Schumpeter: “A tese que nos esforçaremos a provar é que as realizações presentes e futuras do 
sistema capitalista são de tal natureza que repelem a idéia da sua derrocada sob os efeitos do colapso econômico, 
mas, também, que, por outro lado, o próprio êxito do capitalismo solapa as instituições sociais que protegem e 
criam, inevitavelmente, as condições em que não lhe será possível sobreviver e que apontam claramente o 
socialismo como seu herdeiro legítimo. Nossas conclusões finais não diferem, por muito que possa diferir nossa 
argumentação, por conseguinte, daquelas a que chegam a maioria dos escritores socialistas e, em particular, 
todos os marxistas. Mas não é necessário ser socialista para aceitá-las. O prognóstico nada implica sobre a 
desejabilidade do curso dos acontecimentos que se predizem. Se um médico prediz que o paciente morrerá em 
breve, não quer isso dizer que ele deseje a sua morte. Pode-se odiar o socialismo, ou pelo menos submetê-lo ao 
crivo de uma crítica fria e, não obstante, prever o seu advento. Muitos conservadores previram e prevêem isso” 
(1961: 80). Nota-se que o economista, a despeito de sua perspectiva de classe, pontuava uma transição em 
processo do capitalismo para o socialismo. 
208 Schumpeter afirmou que: “o capitalismo produz uma atitude crítica de espírito que, depois de haver destruído 
a autoridade moral de tantas outras instituições, vira-se, por fim, contra ela própria. O burguês descobre, para sua 
surpresa, que a atitude racionalista não pára nas credenciais de reis e papas, mas sim continua atacando a 
propriedade privada e todo o esquema dos valores burgueses” (1961: 179). Portanto, se a desigualdade social não 
explicita a crise geral da sociedade burguesa, visto que desconsidera a materialidade quando defende que o 
capitalismo é um sucesso econômico, resta ao ilustre professor colocar a transformação social enquanto questão 
de “mentalidade”, ao invés da necessidade dos indivíduos na história para a efetivação da emancipação humana. 
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Portanto, pode-se afirmar que as posições de Dobb, Sweezy e Schumpeter de certo 

modo refletem o contexto das problemáticas desde a década de 1930, como a crise do 

capitalismo liberal; o crescimento da URSS com os Planos Quinquenais e a economia 

planificada, a despeito da tragédia social; além do impacto na política do nazi-fascismo que 

pôs em xeque o liberalismo e a democracia. Dobb e Sweezy levaram ao campo da teoria da 

história econômica acerca do surgimento do capitalismo o que a proposta das Frentes 

Populares trazia na esfera da política, isto é, a transição para o socialismo a partir da aliança 

do campo progressista, da colaboração de classes entre o proletariado e a burguesia 

democrática sem o rompimento revolucionário, confundindo, portanto, a crise do liberalismo 

econômico com a crise do próprio sistema do capital. 

Schumpeter, por seu turno, compôs o seu arsenal teórico no espaço da burguesia que 

foi adversária do nazi-fascismo e, ao mesmo tempo, exerceu a defesa intransigente do grande 

capital privado de ponta da produção imperialista por sua capacidade de inovação tecnológica, 

nomeada por ele como “destruição criadora”. Para o professor da Universidade de Harvard, a 

ascensão do nazismo, a URSS e a Segunda Guerra Mundial expressariam a “crise 

sociológica” do capitalismo. 

Em suma, percebe-se que o debate da transição do feudalismo para o capitalismo 

processado nos meios acadêmicos, no imediato pós-Segunda Guerra, servia às posições 

ideopolíticas dos autores naquele momento histórico. 

Nos anos 50, nos Estados Unidos, emergiu um pensamento no sentido de se contrapor 

a transição do capitalismo para o socialismo. Walt Whitman Rostow construiu um modelo de 

transição em cinco etapas. A primeira se devia a caracterização da atividade de subsistência, 

nomeada de sociedade tradicional. A segunda foi entendida como as pré-condições para o 

arranque na economia, isto é, a superação da sociedade tradicional por meio da incrementação 

do trabalho, formação de poupança, investimento e atividade empreendedora no mercado 

internacional com os produtos agropecuários. Na terceira fase, que o professor Rostow 

pontuou como sendo o estágio de várias nações latino-americanas, entre elas o Brasil, na qual 

se destacava a incrementação da industrialização, as migrações internas de trabalhadores da 

zona rural para os centros urbanos e a concentração regional. Tal etapa foi caracterizada como 

take off, o arranco para a modernização, o que também pressupunha um poder político 

comprometido com o capital privado empreendido. Na quarta etapa, “a marcha para a 

maturidade”, identificaria o processo de generalização das inovações tecnológicas e 

ampliação dos investimentos do setor privado. Por fim, a quinta etapa, nomeada de “a era do 
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consumo de massa”, desenvolveria a indústria de bens de consumo duráveis e o setor de 

serviços (cf. Rostow, 1978: 16-30)209. 

Verifica-se a doutrina sobre a transição societária no interior do próprio sistema do 

capital, o que justificava a hegemonia dos Estados Unidos e propagandeava o seu paradigma 

de desenvolvimento para o resto do mundo. A esquematização do professor de História 

Econômica do Massachussets Institute of Tecnology, de certo modo, refletia a suposta 

estabilidade (para o capital) dos anos 50 no país da América do Norte, devido à repressão 

institucional às forças do trabalho por meio do macartismo e a hegemonia no bloco ocidental 

da Guerra Fria. 

O ensinamento do professor Rostow balizou a política externa estadunidense para os 

países do Terceiro Mundo. As nações foram adjetivadas segundo a visão dos funcionários do 

país líder do bloco capitalista. No final dos anos 50, o ilustre acadêmico defendeu o apoio a 

Fulgêncio Batista em Cuba e justificou a invasão de seu território na chamada crises dos 

mísseis. Nos anos 60, exerceu, com destaque, a função de conselheiro do presidente J. F. 

Kennedy. Sempre é importante lembrar que foi durante aquela presidência que se iniciaram os 

bombardeios ao Vietnã e ao Camboja. Para a América Latina, após a consolidação da 

Revolução Cubana, o intelectual ajudou a diplomacia dos Estados Unidos a desfraudar a 

Aliança para o Progresso, com grande alarde propagandístico, mas que colheu resultados 

pífios. 

Roberto Campos compactuou as ideias de Rostow no que se referia ao take off. 

Entretanto, o economista brasileiro necessitou de uma teorização mais sofisticada a fim de 

enfrentar o embate social no Brasil daquele contexto. Sendo assim, tratou de produzir a sua 

própria visão sobre a gênese e a evolução do capitalismo, realçando a importância de uma 

prática na economia relacionada ao grupo social do qual se aproximava. 

Torna-se necessário uma síntese desse breve subitem. O intento foi situar o contexto 

intelectual no qual Roberto Campos escreveu a sua interpretação do “surgimento do 

capitalismo”. O economista sempre se destacou como adversário das posições socialistas e 

das frentes populares. O seu estudo sobre a gênese do “capitalismo” se pôs no sentido de 

fundamentar as suas soluções para a economia brasileira. Ademais, não se pode esquecer da 

influência da obra de Schumpeter na “trajetória acadêmica” de Campos, sobretudo às 

problemáticas dos ciclos na economia e o desenvolvimento do capitalismo. Nos anos 50, é 
                                                 
209 O livro mais conhecido de W. W. Rostow foi: Stages of economic growth: non-communist manifest (1959), 
com várias edições brasileiras (Etapas do crescimento econômico: um manifesto não-comunista). Não obstante, 
suas formulações etapistas já se encontram em The process of economic growth (1952). 
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possível inferir que o autor buscou encaminhar os elementos da economia brasileira no 

sentido da “decolagem” seguindo a posição rostowiana. Sendo assim, as reflexões de Roberto 

Campos se encaminharam na defesa da aliança da economia brasileira com os agentes 

privados financeiros internacionais. 

 

 

3.1.2. O “capitalismo” e catolicismo medieval 

 

No encaminhamento da problemática de estudos acerca da “emergência do 

capitalismo”, no contexto do início dos anos 50, processaram-se os debates sobre as transições 

societárias, Roberto Campos envolvido na temática do desenvolvimento brasileiro, também 

tomou parte na teorização. O economista exaltou a importância de se “examinar até que ponto 

as próprias leis da usura podem ser contempladas como uma simples resposta institucional às 

condições e necessidades sociais” da sociedade medieval (1963a: 8). Assim, o autor trouxe à 

tona uma interpretação da evolução da prática de empréstimo a juro a fim de se entender as 

transformações pelas quais passou o Ocidente Europeu. 

 Nessa perspectiva, o intelectual brasileiro comentou a tese do livro Ética protestante e 

o espírito do capitalismo: 

Como é sabido, [Max] Weber argüiu que o Calvinismo e o Puritanismo forneceram o clima e o veículo 

necessário para a eclosão do espírito capitalista, definido este como uma simbiose de individualismo 

econômico, cálculo econômico exato e comportamento econômico racional (Campos, 1963a: 7). 

 

Campos reconheceu a Reforma Protestante enquanto promotora do ethos do 

capitalismo. Entretanto, argumentou que a gênese do sistema econômico se fez a partir da 

prática de usura, presente desde a Idade Média. 

Max Weber estabeleceu a relação entre um ramo do protestantismo e o capitalismo do 

seguinte modo:  

os protestantes (especialmente em alguns ramos), como classe dirigente e como classe dirigida, seja 

como maioria, seja como minoria, demonstraram uma tendência específica para o racionalismo 

econômico. A razão dessas diferentes atitudes deve, portanto, ser procurada no caráter intrínseco 

permanente de suas crenças religiosas, e não apenas em suas temporárias situações externas na história 

e na política”. Mais adiante, completou: “A [denominação protestante] do calvinismo /.../ parece 

ter promovido o desenvolvimento do espírito do capitalismo (Weber, 2005: 21-23).  
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Pode-se notar que o sociólogo da Alemanha pós-Bismarck não reconheceu os 

condicionantes sócio-históricos, mas utilizou o fator da crença religiosa para explicar a 

emergência do capitalismo e a generalização de um novo “ethos” social210. 

Roberto Campos, embora reconheceu a importância da “cultura protestante” para o 

capitalismo, defendeu que a usura figurava como resposta institucional às forças sociais e 

materiais em plena mutação no final dos tempos medievais, o que favoreceu o capitalismo (cf. 

Campos, 1963a: 8-9). Em consequência disso, arguiu: 

Essa visão do problema levar-nos-á a conclusões que em vários respeitos se opõem diamentralmente às 

de Weber. As revoluções calvinista e puritana se nos afigurarão então não como “causa ou fatores” na 

geração do espírito capitalista, mas antes como um processo de reforma institucional tornado necessário 

pela crescente pressão de um ambiente econômico e social em rápida mudança. Não se diga, entretanto, 

que isso implica em endossar uma interpretação econômica marxista da história, por oposição à corrente 

psicológica ou espiritualista, que geralmente se supõe subjacente à interpretação dada por Weber e 

[Werner] Sombart ao fenômeno capitalista. Não caminharemos na direção de Marx. O que faremos, de 

feito, é regressar à interpretação “societal” do próprio Weber, por ele abandonada neste capítulo 

(Campos, 1963a: 9). 

 

Pode-se perceber que o economista desenvolveu a reflexão contrapondo-se à tese 

weberiana de gênese do capitalismo, contudo, reivindicou o método de análise sociológica do 

intelectual alemão. Campos, por um lado, recusou-se a aceitar o mote de que o “espírito do 

capitalismo” teria sido “promovido e desenvolvido” privilegiadamente pela Reforma 

Protestante. Por outro lado, aceitou o misterioso conceito de “espírito do capitalismo” que não 

reconhece a investigação histórica das bases reais do desenvolvimento capitalista, 

considerando tal “espírito” enquanto um “ethos” promotor de uma “cultura”. 

                                                 
210 Marilena Chauí, ao tratar desse aspecto da obra do pai da sociologia compreensiva, destacou: “Ora, sabemos 
que Max Weber escreveu contra o marxismo. Ao fazê-lo, recusa-se a admitir que o capitalismo seja um modo de 
produção econômico historicamente determinado que inclui como uma de suas determinações ideológicas a 
Reforma Protestante. Pelo contrário, Weber generaliza a ideia de capitalismo e toma a economia capitalista 
ocidental moderna como um caso particular do fenômeno econômico geral da produção de excedentes e da troca 
de mercadorias ou do comércio. Por esse motivo, a relação entre a ética calvinista do trabalho e o modo de 
produção capitalista aparece em seu livro como relação de coincidência, de afinidade, e de mera 
contemporaneidade. Em suma, a ‘ética protestante’ e o ‘espírito do capitalismo’ são a conjunção temporal de 
dois acontecimentos históricos que, em si mesmos, seriam indepentes. Além disso, o clássico de Weber 
identifica a ética burguesa do trabalho e a figura do trabalhador no capitalismo. Em outras palavras, o homem 
honesto, que trabalha, poupa e investe, é a auto-imagem do burguês e não a figura dos que trabalham para que o 
burguês poupe e invista. Assim, a racionalidade capitalista ocidental adota uma ética que é racional e 
racionalizadora para o capital, porém, como deliberadamente ignora a formação histórica do capitalismo e a luta 
de classes, Weber não indaga se ela é racional para os produtores de capital, isto é, para a classe trabalhadora, 
nem indaga como a ética burguesa conseguiu tornar-se ética proletária” (2000: 15-16). 
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O economista brasileiro se aproximou das propugnações de Werner Sombart acerca da 

origem do capitalismo, pois esse sociólogo alemão explicou a constituição de “o burguês” a 

partir de vários momentos históricos e que não necessariamente se relacionaram entre si. 

Sombart defendeu que a moral e os ensinamentos de Tomás de Aquino no seio da Igreja 

Católica favoreceram a racionalização da vida por meio dos princípios de se fazer o bom uso 

dos bens terrenos, assim, ressaltou que o filósofo escolástico teria combatido a ociosidade, 

porque desperdiça esse bem precioso que é o tempo, e, por fim, frisou o dever de ensinar o 

benefício da honestidade. As três virtudes teriam instaurado o racionalismo econômico no 

sentido do capitalismo. Para o professor alemão, “uma parte considerável desses três 

elementos tão importantes do espírito capitalista que chamamos ‘formalidade comercial’ se 

deve ao trabalho educativo da igreja [Católica]” (Sombart, 1977a: 250). 

Vale destacar que Sombart considerou inúmeros demiurgos na construção do “espírito 

capitalista”, a começar pelos judeus211. O sociólogo pontuou a origem do capitalismo em 

diferentes povos, o que explicita o prognóstico de que tal sistema propicia a possibilidade de 

se relacionar com diferentes culturas. Campos, entretanto, não comentou o preceito 

sombartiano de origem do capitalismo nas “civilizações” não-cristã, uma vez que tomou como 

referência apenas a exposição sobre a adaptação institucional católica no tocante à usura. 

De acordo com Campos, o erro de Weber situa-se em desconsiderar o “ethos” do 

capitalismo nas sequentes reformas institucionais no interior do próprio catolicismo, 

entendido enquanto resultado da evolução do sistema econômico. Como se percebe, para o 

ensaísta brasileiro o processo de gênese do capitalismo em nada se relacionou com os 

apontamentos das investigações de acumulação originária do capital descoberta por Karl 

Marx, que compreende: 

A assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o processo histórico de separação 

entre produtor e meio de produção. Ele aparece como primitivo porque constitui a pré-história do 

capital e do modo de produção que lhe corresponde. /.../. E a história dessa sua expropriação está 

inscrita nos anais da humanidade com traços de sangue e fogo (1988c: 252). 

 

Em contraponto, Campos seguiu a concepção traçada pela sociologia alemã sobre a 

gênese do sistema moderno do capital, na medida em que não reconheceu a separação 

violenta dos trabalhadores e a propriedade das condições da realização do trabalho para a 

                                                 
211 Para uma análise das posições de Werner Sombart acerca da relação judaísmo e capitalismo, além do anti-
semitismo professado pelo autor alemão, cf. Clemesha (In: Coggiola, 2003: 207-223). 
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instauração do capitalismo, com a expropriação e a expulsão parcial do povo do campo, que 

ocorreu na modernidade.  

Nesse passo, o economista fez questão de frisar o seu marco teórico junto aos 

sociólogos alemães do período de Guilherme II, Werner Sombart e Max Weber, autores 

engajados na “explicação” do início do capitalismo, adversários destacados da elucidação do 

surgimento desse sistema por meio da acumulação primitiva do capital. 

Sombart sintetizou o seu entendimento de espírito capitalista, visto que “a idéia 

fundamental é que em cada época reina uma mentalidade econômica diferente, e que este 

espírito adquire uma forma especial apropriada que, de acordo com ele, modela a organização 

econômica correspondente” (1977a: 24). Assim, Sombart instaurou o espírito na explicação 

do desencadeamento da dinâmica histórica, contrapondo-se à análise do desenvolvimento 

contraditório das forças produtivas materiais como condição da produção e reprodução da 

vida social, em consequência, o autor impôs a visão que desconsidera a materialidade e o 

processo histórico. 

Max Weber, por sua vez, divergiu de Sombart ao asseverar a “ética” como modeladora 

da vida econômica, ao invés do “espírito”, porque no caso do sistema moderno, segundo a 

compreensão weberiana, a ética do ascetismo laico dos puritanos teria desencadeado o 

“espírito do capitalismo” no sentido do lucro. No entanto, o sociólogo também procedeu a 

análise desvinculada da base material e da processualidade histórica. 

Ao recuperar o embasamento teórico de Sombart e Weber, Campos enfatizou a sua 

distância do procedimento ontológico de estudo do ser pelo próprio ser, na medida em que 

buscou interpretar o surgimento do capitalismo embasado na “ação social” por meio dos 

marcos institucionais do catolicismo. 

Desse modo, o ensaísta realçou que o procedimento metodológico de Weber, pautado 

na “ação social”, era o adequado para o estudo, mas que o erudito sociólogo havia 

desconsiderado a função institucional da Igreja Católica212. Portanto, o economista brasileiro 

                                                 
212 Ao explicar o seu procedimento analítico, Max Weber considerou: “A sociologia constrói conceitos-tipos – 
como com freqüência se dá por suposto como evidente por si mesmo – e se tira por encontrar regras gerais do 
suceder. /.../ A construção conceitual da sociologia encontra seu material paradigmático essencialmente, ainda 
que de modo exclusivo, nas realidades da ação consideradas também importantes desde o ponto de vista da 
história. Constrói também seus conceitos e busca suas leis com o propósito, ante todo, de si podem prestar algum 
serviço para a imputação causal histórica dos fenômenos culturalmente importantes. Como em toda ciência 
generalizadora, é condição da peculiaridade de suas abstrações o que seus conceitos tenham que ser 
relativamente vazio frente a realidade concreta do histórico. O que pude oferecer como contrapartida é a 
univocacidade acrescentada de seus conceitos. /.../ Para que se expresse algo unívoco a sociologia deve formar, 
por sua vez, tipos puros (ideais) dessas estruturas, que mostrem em si a unidade mais consequente de uma 
adequação de sentido do mais pleno possível; sendo por isso mesmo pouco freqüente quiçá na realidade – na 
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asseverou que sua investigação fez uso do método weberiano em melhor forma do que o 

próprio pai da sociologia compreensiva em Ética protestante e o espírito do capitalismo, na 

medida em que percebeu o componente institucional no estabelecimento da “cultura 

empreendedora”. 

O método weberiano para o estudo da “ação social” propõe a construção de tipos 

ideais plasmados subjetivamente a partir de fragmento do real. De acordo com Maurício 

Tragtemberg, 

O tipo ideal, em Weber, é contraposto aos conceitos substancialistas que pretendem ordenar os 

fenômenos hierarquicamente e, no mesmo tempo, é uma representação de uma totalidade histórica 

singular. É através da historicização e da racionalização do singular que Weber procura ordenar a 

aparência “caótica” do mundo “vivido”. O tipo ideal não é construído como reflexo do real, muito pelo 

contrário, é pelo seu afastamento do real concreto e através da acentuação unilateral das características 

de determinados fenômenos que elechega a uma explicação mais rigorosa do caos existente no social 

(1993: XXVI). 

 

Como se percebe, o “tipo ideal” weberiano é uma construção utópica desvinculada da 

concretude do ser social. Assim, a sociologia compreensiva não desenvolve a análise do ser 

pelo próprio ser, tampouco se dedica à investigação a partir de seus elementos ônticos. Na 

medida em que, Max Weber ressaltou a atribuição de sentido do pesquisador sobre o objeto 

investigado independente da realidade, recusou a ontologia, pois negou os critérios objetivos. 

Cabe ressaltar que Campos elogiou o método de Weber, mas enfatizou as 

transformações da ação social no interior do catolicismo para compreender a emergência do 

espírito do capitalismo no Ocidente. Em outras palavras, o economista brasileiro enaltesseu o 

procedimento do sociólogo alemão de construto mental tipológico, porém criticou o aspecto 

selecionado para a compreensão da origem do capitalismo. Portanto, nota-se a “conveniência 

ideológica” de Campos ao relacionar o ato original do “capitalismo” através da prática da 

usura. 

                                                                                                                                                         
forma pura absolutamente ideal do tipo – como uma reação física calculada sobre o suposto de um espaço vazio. 
Assim, a casuística sociológica somente pode se construir a partir destes tipos puros (ideais). /.../ Em caso de 
dúvida deve entender-se, sem embargo, sempre que se mencione casos ‘típicos’, que nos referimos ao tipo ideal, 
o qual pode ser, por sua parte, tanto racional como irracional, ainda que na maioria das vezes seja racional (na 
teoria econômica, sempre) e em todo caso se construa com adequação de sentido” (2004: 17). Analisando 
criticamente tal procedimento, o filósofo István Meszárós pontuou: “o método weberiano tem a vantagem 
adicional de que o autor pode escolher de modo absolutamente arbitrário os termos de seus pressupostos 
definitórios, de modo a ser, a seu arbítrio, mais ou menos ‘econômico com a verdade’. Ele tenta justificar suas 
escolhas em nome da ‘conveniência’. No entanto, submetida a um exame mais minucioso, esta última mostra-se 
fundamentada, não em critérios objetivos, mas apenas na própria conveniência ideológica do autor” (1996: 33). 
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Maurice Dobb descreveu as diferenças entre as posições de Wener Sombart e Max 

Weber sobre a origem do capitalismo (cf. Dobb, 1987: 14-20), mas não explicou por que os 

dois sociólogos alemães se dedicaram a tal investigação, tampouco apontou os significados 

sociais desses trabalhos. Georg Lukács foi quem explicitou a função social dos autores 

alemães na época do Kaiser Guilherme II213, isto é, o período sócio-histórico germânico após 

o bonapartismo da chancelaria de Otton von Bismarck instaurador da via prussiana de 

entificação do capitalismo, por meio da modernização dos junkers (a nobreza 

agroexportadora) e o comando não burguês do Estado a partir da Prússia214. 

Portanto, o capital alemão atingiu a forma industrial na segunda metade do século XIX 

e o estágio imperialista no início do século XX, mas seus agentes imediatos estiveram 

despreocupados em promover a feição “democrática” ao Estado Hohenzollern, que 

processava o que Engels nomeou de “bonapartismo monárquico”215, além de ter sido falho na 

contenção do avanço do movimento operário dirigido pela social-democracia. As questões de 

Sombart e Weber na explicação da gênese do sistema do capital moderno desconsideraram as 

evidências do processo histórico ao negar a acumulação primitiva do capital, de modo que 

espiritualizaram a essência do capitalismo. Em suma, a sociologia alemã da fase posterior ao 

bonapartismo bismarkiano instituíra uma explicação metafísica do capitalismo, ao mesmo 

tempo em que desqualificava a elucidação embasada no processo histórico.  

                                                 
213 De acordo com o filósofo húngaro: “O problema central da sociologia alemã no período do imperialismo do 
pré-Primeira guerra mundial consiste em encontrar uma teoria para explicar o nascimento e a natureza do 
capitalismo e ‘superar’ o materialismo histórico neste terreno, mediante uma concepção teórica própria. a 
própria. A verdadeira pedra de escândalo para os sociólogos alemães é a acumulação originária, que separa 
violentamente os trabalhadores dos meios de produção. Como substituto sociológico da acumulação originária, 
surgem várias novas hipóteses e teorias. Neste campo, é [Werner] Sombart, sobretudo, quem desenvolve uma 
atividade febril. Sua especulação nos expõe toda uma série de razões para explicar o nascimento do capitalismo: 
os judeus, a guerra, o luxo, a renda urbana do solo, etc. Max Weber aspira captar a essência específica do 
capitalismo moderno e a relacionar seu nascimento na Europa com as diferenças existentes entre o 
desenvolvimento ético-religioso do Oriente e o Ocidente” (Lukács, 1959: 488-9). 
214 A especificidade do caminho prussiano para o capitalismo industrial foi estudada por Marx, Engels, Lênin e 
Lukács. Uma excelente síntese sobre o assunto, cf. Maria Aparecida de Paula Rago (2005). 
215 Ao analisar a especificidade do “bonapartismo monárquico” alemão, F. Engels asseverou: “o Estado, tal como 
existe na Alemanha, é igualmente um produto necessário da base social de que se originou. Na Prússia [reino 
hegemônico na formação da Alemanha] existe junto a uma nobreza latifundiária ainda poderosa, uma burguesia 
relativamente jovem e conhecidamente covarde que, até o presente, não se apropriou do poder político direto, 
como na França, nem mais nem menos indireto, como na Inglaterra. Mas junto a essas duas classes há um 
proletariado intelectualmente muito desenvolvido, que cresce rapidamente e se organiza cada vez mais, dia a dia. 
Encontramos aqui, pois, junto à condição fundamental da antiga monarquia absoluta: o equilíbrio entre a nobreza 
latifundiária e a burguesia, a condição fundamental do bonapartismo moderno: o equilíbrio entre a burguesia e o 
proletariado. Mas tanto na antiga monarquia absoluta como na monarquia bonapartista moderna, o verdadeiro 
poder governamental encontra-se em mãos de uma casta especial de oficiais e funcionários recrutada, na Prússia, 
em parte no seio de suas próprias fileiras, em parte na pequena nobreza de morgadio, mais raramente entre a 
grande nobreza, e em menor medida ainda entre a burguesia. A independência dessa casta, que parece manter-se 
fora e, por assim dizer, acima da sociedade, confere ao Estado uma aparência de independência em relação à 
sociedade” (In. Marx & Engels, s/d[a]: 157).  
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Os destacados intelectuais citados da Alemanha imperialista entre o período posterior 

ao chanceler de ferro e antes do primeiro conflito mundial se esforçaram em impor uma 

versão evolucionista cultural do capitalismo, na acepção weberiana trata-se do pressuposto de 

“investimento de capital privado” objetivando o lucro. De modo que se percebe a ausência do 

termo trabalho na sociologia em questão, além disso, como já foi afirmado, seus autores não 

reconheceram a separação violenta dos trabalhadores dos meios de produção na época 

moderna, pois explicam o capitalismo pelo próprio capital. 

Em síntese, a sociologia da Alemanha imperialista de Guilherme II desconsiderou o 

trabalho devido afirmar o capitalismo enquanto cultura, cujo princípio norteador é o 

“investimento do capital privado”, ademais desconsiderou a separação violenta dos 

trabalhadores em relação aos meios de produção, porque em seu método sobrepõe o “ethos” 

metafísico de um processo cultural relacionado à obtenção de lucro como determinante do 

sistema, ao invés do processo de separação do produtor dos meios de produção216. 

Roberto Campos corroborou o procedimento teórico e metodológico dos sociólogos 

alemães. No delineamento da “evolução do capitalismo”, o intelectual pontuou que no 

feudalismo na Europa Ocidental do século IX “quase toda a vida européia poderia ser descrita 

como uma economia sem mercado. A isto se associou uma segunda característica: o crescente 

grau de personalismo das relações econômicas” (1963a: 10). 

Percebe-se que para a definição do sistema dos feudos, o economista operou a análise 

sem mencionar a organização do trabalho e os elementos que compunham a servidão. Tal 

posição aproxima-se da visão de Max Weber que compreendeu aquela estrutura enquanto 

relação de poder217, uma vez que não tratou o feudalismo como formação social distinta do 

“sistema moderno”, haja vista que o sociólogo alemão proferiu “o capitalismo houve na 

China, na Índia, na Babilônia, na antiguidade Clássica e na Idade Média” (Weber, 2005: 27). 

                                                 
216 Deve-se mencionar que a missão da “culta sociologia” do período de Guilherme II visava reformar o Estado 
Alemão a fim de que se pudesse desempenhar o papel de potência imperialista com feição “democrática”, igual à 
Inglaterra e França. No entanto, Sombart e Weber abandonaram os seus intentos após a Primeira Guerra 
Mundial. O primeiro foi intelectual social-democrata no final do século XIX, apologista do capitalismo nas 
primeiras duas décadas do século XX e, nos anos 30, aderiu ao nazismo. O segundo, intelectual acadêmico de 
grande prestígio na Alemanha. Após a derrota de seu país na Guerra, compôs o grupo que se retirou para a calma 
cidade de Weimar com o intuito de elaborar uma Constituição e derrotar a Revolução Alemã com a colaboração 
da social-democracia majoritária. Por sugestão de Weber, a Constituição da República de Weimar contou com o 
famigerado artigo 48, item que impetrava poderes excepcionais ao Presidente do Reich, como o de suspender 
direitos fundamentais, além de instituir tribunais de exceção e dissolver o Reichstag “caso a segurança e a ordem 
fosse ameaçada” (cf. Loureiro, 2005: 112). Foi por meio de tal cláusula constitucional que o Marechal 
Hindenburg, então Presidente do país, nomeou Adolf Hitler para o cargo de chanceler em 1933, abriu-se assim 
as portas do poder ao nazismo.  
217 Max Weber tratou de seu entendimento sobre o feudalismo na obra Economia y sociedad (2004: 810-847). 
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Ao considerar a relação de poder como determinante do sistema, o sociólogo alemão não 

sente no dever analítico de se diferenciar capital e capitalismo. Roberto Campos segue Weber 

na apreciação não distintiva entre capital e capitalismo. 

No entanto, ao considerar a processualidade histórica, torna-se necessário distinguir 

capital e capitalismo: “o capital é antidiluviano”, trata-se da relação social a fim de se 

produzir um sobreproduto; enquanto que o capitalismo é o sistema de produção generalizada 

de mercadoria, presente na sociedade capitalista moderna. Segundo as pesquisas de Marx, 

levando em conta os aspectos histórico-sociais, “Ainda que os primórdios da produção 

capitalista já se nos apresentam esporadicamente em algumas cidades mediterrâneas, nos 

séculos XIV e XV, a era capitalista só data do século XVI” (Marx, 1988c: 253). 

Desse modo, pode-se notar que tanto Max Weber quanto Roberto Campos não 

distinguiram capital de capitalismo, com efeito, defenderam, cada um a seu modo, 

praticamente a eternidade do sistema parametrado na operação das mercadorias, 

evidenciando, assim, suas posições teórica e ideopolítica em defesa do sistema da iniciativa 

privada pautado no lucro. 

Com o intuito de situar historicamente o capital e de se contrapor à eternicidade do 

capitalismo, Karl Marx ressaltou que: “A Idade Média, porém, legou duas formas diferentes 

de capital, que amadurecem nas mais diversas formações socioeconômicas e, antes mesmo da 

era do modo de produção capitalista, contam como capital em geral – o capital usurário e o 

capital comercial” (Marx, 1988c: 275). Portanto, não se deve confundir as formas de capital 

medieval com o sistema de produção generalizada de mercadoria encetado na modernidade. 

Contudo, o economista brasileiro passou a destoar da análise de Max Weber quando se 

referiu ao “crédito” na Idade Média, visto que “os ensinamentos da igreja sobre a usura 

pareciam admiravelmente ajustados a um ambiente rural, no qual os empréstimos eram 

buscados para financiar não a produção, mas o consumo” (Campos, 1963a: 15). Destarte, o 

“espírito do capitalismo” se relacionaria à operação creditícia, antes das atitudes instauradas 

na Reforma Protestante. 

O capital usuário constitui a primeira forma de aparição do capital na economia 

agrícola, produtora de valor de uso. Durante a Idade Média, devido ao compromisso da Igreja 

Católica em defender uma economia fundamentalmente agrícola contra os efeitos dissolutivos 

da economia monetária e do capital usurário, a instituição religiosa passou a condenar 

violentamente os empréstimos de recursos sob a forma de juros. 
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Segundo o historiador francês Jacques Le Goff (1989: 21-23), os cristãos medievais 

consideravam a usura uma prática pecaminosa, considerando como referência o item do Novo 

Testamento de Lucas, VI, 36-38, “mutuum date, nihil inde sperantes”, isto é, “emprestar sem 

nada esperar”. Além disso, tomavam-se as passagens do Antigo Testamento: Êxodo, XII, 24; 

Levítico, XXV, 35-37; Deuteronômio, XXIII, 20; Salmo XV; todos coibindo a arrecadação de 

juros218. 

Não obstante, segundo o economista brasileiro, no final do período medievo ampliou-

se a necessidade do “crédito comercial” porque 

As cruzadas, que se originaram de um esforço másculo de regeneração espiritual e falharam na 

consecução desse objetivo, lograram estabelecer a base de uma expansão comercial sem precedentes, a 

qual, posteriormente, sacudiu a base rural da sociedade e o esquema de ética personalista em que se 

vazavam os ensinamentos da igreja (Campos, 1963a: 13). 

 

Assim, nessa linha de argumentação, a expansão comercial, após a não consumação do 

aumento territorial da cristandade como se almejava nas Cruzadas, levou ao desenvolvimento 

social da base rural auto-suficiente para o “capitalismo comercial”. 

A partir dessas mudanças na sociedade do Ocidente, Roberto Campos argumentou o 

ajustamento da Igreja Cristã ocidental: “A primeira linha de adaptação foi o aguçamento da 

distinção entre o crédito para o consumo (no qual a usura continuou a ser severamente 

vedada) e o crédito mercantil” (1963a: 16). Desse modo, com as diferenciações quanto à 

forma de empréstimo a juros, a usura foi progressivamente reconhecida pela instituição líder 

no mundo da cristandade. Surgem, nesse sentido, os teóricos cristãos dedicados à temática da 

usura: “Santo Tomás de Aquino, ao propor o conceito de damnum emergens, elaborara uma 

teoria de juros com base nos conceitos de lucrum cessans e mora, definido este último como 

uma penalidade imposta por atraso de pagamento” (Campos, 1963a: 18). A despeito de 

advogar o preceito aristotélico de esterilidade do dinheiro, o filósofo da escolástica medieval 

reconhecera a legitimidade da cobrança de juros contra as perdas materiais. 

Na leitura do ex-seminarista, Santo Tomás de Aquino formulou as 

regras de moral prática para uma sociedade em que o capitalismo comercial apenas despontava, Santo 

Antonino de Florença (1388-1455) e São Bernardino tinham ante os olhos uma economia de crédito 

                                                 
218 De acordo com Le Goff, “a idéia de emprestar sem nada esperar está expressa através de duas palavras chaves 
da prática e da mentalidade econômicas medievais: mutuum que, retomada do Direito Romano, designa um 
contrato que transfere a propriedade e consiste num empréstimo que deve ser gratuito, e o termo sperare, a 
‘esperança’, que na Idade Média designa a espera interessada de todos os atores econômicos empenhados numa 
operação implicando o tempo, inscrevendo-se numa espera remunerada, seja por um benefício (ou uma perda), 
seja por um interesse (lícito ou ilícito)” (1989: 23). 
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altamente desenvolvida. Instrumentos impessoais de crédito (letras de cambio, conhecimentos de 

embarque, apólices de seguros) tinham sido já aperfeiçoados e sistemas de contabilidade racional bem 

excogitados (1963a: 19). 

 

É possível perceber que na visão de Campos a usura é apresentada como uma forma 

creditícia, sendo o crédito indispensável ao capitalismo. Portanto, o ensaísta explicou a gênese 

do capitalismo moderno embasado na evolução por meio da prática de “crédito” devido à 

pressão social por mudanças nas relações comerciais e à complexificação da sociedade após 

as Cruzadas. 

Entretanto, na realidade a usura e o juro não pode ser assemelhado, pois segundo 

Roman Rosdolsky, 

O que interessa é o papel social diferente que o capital a juros desempenha no capitalismo e nos 

estágios pré-capitalistas. /.../ O usurário emprestava aos pequenos produtores que estavam de posse das 

próprias condições de trabalho (artesãos e, especilamente, camponeses) e a “nobres esbanjadores”, 

principalmente grandes proprietários de terras; o banco moderno empresta a capitalista. /.../ É um erro 

confundir o atual capital que rende juro com sua forma “antediluviana”. /.../ Na origem [ou seja, nos 

estágios pré-capitalistas], o lucro é determinado pelo juro. Já na economia burguesa, o juro é 

determinado pelo lucro, é só uma parte dele (2001: 324). 

 

Assim, na análise de Rosdolsky, a usura representa uma forma de produção em que se 

realiza a exploração do capital, mas sem o modo de produção do capital, isto é, o capital se 

encontra ainda subsumido ao trabalho na oficinal artesanal ou na agricultura. Distintamente 

do que acontece na produção generalizada de mercadoria, quando se tem o “dinheiro como 

mercadoria”. Assim, o capital que rende juro expressa relação diferente da forma pré-

capitalista. 

Torna-se lídimo notar a relação entre a interpretação de Roberto Campos acerca do 

surgimento do capitalismo por meio das operações de usura e o seu próprio trabalho prático 

nos anos 50, momento da ampliação das relações econômicas entre Brasil e Estadas Unidos, 

sobretudo com as tomadas de empréstimos do primeiro, além da vinculação do economista 

aos monetaristas históricos Eugênio Gudin e Octávio Gouvêa de Bulhões. O primeiro foi o 

famoso liberal e ministro da Economia do Governo de Café Filho,219 e o segundo, trata-se do 

funcionário público de carreira que exerceu o cargo de diretor da Superintendência da Moeda 

                                                 
219 Como já mencionado, para o contato com uma excelente pesquisa sobre a obra de Eugênio Gudin, cf. Borges 
(1996). 
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e do Crédito (Sumoc), frisando sempre os aspectos monetários220. Os dois economistas 

defenderam o controle da inflação e ressaltaram a importância do capital estrangeiro devido à 

insuficiência da poupança nacional. 

Campos protagonizou, por suas funções no departamento econômico do Itamaraty, o 

processo de ampliação do endividamento brasileiro, de modo que a sua teoria de capitalismo, 

desde a usura, se coadunou às suas propostas de “modernização” econômica para o país após 

a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o ensaísta visava à constituição de um estatuto teórico 

que fundamentasse a sua posição prática sobre a economia brasileira. 

Destarte, Campos defendeu que houve a “adaptação institucional” dos católicos no 

reconhecimento da licitude “do juro como uma compensação por riscos e perdas, ou como 

punição por atraso de pagamento. Em assim procedendo, a casuística canônica veio a 

abandonar na prática, senão em teoria, a doutrina da esterilidade da moeda” (Campos, 1963a: 

33). Portanto, professou uma concepção institucional de surgimento do capitalismo, a “ética” 

para o “espírito do capitalismo” teria sido instaurada pela Igreja Cristã do medievo, 

diferentemente do que afirmou Weber, visto que o sociólogo alemão ressaltara o capitalismo 

como cultura da modernidade. Campos, por seu turno, não negou o sistema econômico 

moderno como cultural, mas enfatizou a cultura capitalista enquanto resultado das sequentes 

reformas institucionais no seio do catolicismo desde o período final da Idade Média. 

No quatrocento na região da Península Itálica havia, no interior do catolicismo, 

teóricos como Santo Antonino de Florença desenvolvendo a doutrina de neutralidade da 

pobreza e da riqueza, pondo em xeque dogmas referentes à salvação do cristão medieval, 

mesmo antes da Reforma Protestante221. 

Após explicitar suas ponderações, Campos lançou-se diretamente na polêmica:  

para os que esposam o ponto de vista de que o catolicismo, em seu contexto mais amplo, é 

essencialmente espiritualista, anticompetitivo e, portanto, incompatível com a entronização absorvente 

de objetivos econômicos, características do capitalismo, não será absurdo admitir que, em sua resposta 

prática e teórica às necessidades econômicas, o catolicismo medieval pode ter criado inconscientemente 

e involuntariamente condições favoráveis ao desenvolvimento capitalista (1963a: 22). 

                                                 
220 Em um livro organizado por Roberto Campos, dedicado a homenagear Octávio Gouvêa de Bulhões, na 
apresentação escrita por Gudin consta: “Bulhões foi o grande companheiro e colaborador na campanha 
antiinflacionária” (In. Campos, 1972: 14). 
221 Ao analisar o quatrocento da renascença, Agnes Heller pontuou que: “A acumulação de capital já é 
característica da vida econômica, justamente com as oportunidades ilimitadas de lucro; os ideais de infinitude e 
de ausência de limites surgem cada vez mais à luz do dia em todas as áreas que constituem a base e a força 
motriz do desenvolvimento econômico. Isto é principalmente verdade para tudo o que está relacionado com o 
desenvolvimento dos meios de produção e o esforço no sentido de adquirir um conhecimento da natureza” 
(1982: 206).  
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Eis o cerne da tese de Roberto Campos sobre o surgimento do capitalismo, a Igreja 

Católica teria respondido positivamente ao desenvolvimento capitalista nas sucessivas 

revisões dos editos sobre a usura. Com efeito, a filiação religiosa não explicaria a 

“estratificação social”, nem o protestantismo teria tido a primazia na constituição do “espírito 

do capitalismo”. 

Com o intuito de afirmar a sua proposição, o economista brasileiro citou que para o 

papa Inocêncio IV, se não fora a coibição da usura ‘os homens não dariam atenção alguma ao cultivo da 

terra, /.../ utilizariam seu dinheiro para agiotagem, ao invés de aplicá-lo em investimentos menores e 

mais arriscados’. /.../ é bem possível que o eclesiástico tenha inconsciente e involuntariamente 

preparado o terreno para a eclosão do empresário capitalista (Campos, 1963a: 26). 

 

Desse modo, se se compartilha da ideia de que a gênese do capitalismo moderno está 

na formação da empresa/empreendimento, Roberto Campos traz à baila o relato papal a fim 

de explicitar as coerências entre o catolicismo e o racionalismo produtivo, ou o “espírito 

capitalista”. Para Weber, ao contrário, na raiz do sistema econômico moderno temos uma 

pluralidade de causas e um motivo: o calvinismo. Para os adeptos de tal filiação religiosa a 

condição espiritual da salvação é o crer, além disso, viver do trabalho e na frugalidade. O 

frugal proporcionaria o excedente que leva a acumulação, daí o desenvolvimento do 

capitalismo. Campos, por sua vez, decifrou a ordem do papa Inocêncio IV enquanto 

manifestação de sobriedade no sentido da racionalização produtiva, desse modo o economista 

identificou ali a presença do “ethos” capitalista na história222. 

Vale destacar que a posição de Campos sobre a história econômica se alista ao seu 

trabalho sistemático na função pública no momento em que escreveu essas linhas, uma vez 

que o Brasil se destacava enquanto grande nação católica. Outrossim, emerge a pergunta: 

existe relação entre o catolicismo e o capitalismo? 

                                                 
222 Torna-se interessante notar o que afirmou Jonh Maynard Keynes: “Eu fui educado na crença de que a atitude 
da Igreja na Idade Média para com a taxa de juros era inerentemente absurda e que os sutis argumentos visando 
distinguir entre o rendimento dos empréstimos monetários e a renda dos investimentos ativos não passavam de 
recursos jesuíticos para encontrar uma saída prática para uma teoria insensata. Hoje [1936], entretanto, esses 
argumentos parecem-me um esforço intelectual honesto para conservar separado o que a teoria clássica misturou 
de modo inextrincavelmente confuso, a saber, a taxa de juros e a ênfase marginal do capital. Agora vê-se 
claramente que as indagações dos escolásticos se destinavam a encontrar uma fórmula que permitisse à curva da 
eficiência marginal do capital ser elevada, ao mesmo tempo que aplicavam os regulamentos, os costumes e a lei 
moral para manter uma taxa de juros baixa” (1982: 269-70). Percebe-se a reflexão do intelectual capitalista após 
a crise de 29 ao elogiar os escolásticos acerca do esforço em subordinar a “taxa de juros” à promoção da 
“eficiência marginal do capital”, o que será um dos princípios defendidos por Lord Keynes a fim de prolongar o 
capitalismo. 
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Ao defender que a atitude de empreendimento surgiu no interior do cristianismo 

medieval, o ex-seminarista respondeu afirmativamente ao assunto. Portanto, o batente em 

defesa da modernização do capital no país não seria improfícuo. Em suma, a cultura católica 

poderia se adaptar à cultura capitalista. 

Após estabelecer relações entre o catolicismo e o capitalismo, o ensaísta brasileiro em 

história e sociologia discorreu acerca da temática do “capitalismo comercial”, considerando-o 

como um dos momentos marcantes da evolução manifesta no sistema econômico moderno:  

Quando eclodiu a reforma, a Europa já havia experimentado pelo menos um século de intensa atividade 

capitalista. /.../ Não faltava espírito capitalista na Veneza do século XV, e Florença, no Sul da 

Alemanha e na Flandres. Nem poderia ser de outra forma. Pois, apesar dos refinamentos de definição 

introduzidos por Weber, o capitalismo moderno não pode ser encarado como uma brusca mutação 

qualitativa da sociedade. Foi, antes, a cumulação lenta de tendências econômicas (Campos, 1963a: 26). 

 

Na posição de Roberto Campos, por um lado, os comerciantes renascentistas atuavam 

regulados na racionalidade, cálculo contábil e na busca do lucro, o que representou um 

processo de continuidade evolutiva da tendência manifesta desde os séculos finais do período 

medieval. Por outro, afirmou a sua descrença em mudanças bruscas na história, por 

conseguinte, as “transformações” se processariam através de adaptações no comportamento 

institucional e social. 

Nesse sentido, o ensaísta enxergou no Renascimento a manifestação da racionalidade 

capitalista moderna, haja vista que: “O primeiro dissolvente das inibições tradicionais não foi, 

como geralmente se pensa, a Reforma, senão que um movimento de natureza cultural, a 

Renascença, [de significativa] importância para o desenvolvimento do espírito capitalista” 

(Campos, 1963a: 27). 

Como se pode notar, Campos reafirmou sua convicção de que o “espírito do 

capitalismo” não tem na Reforma Protestante o seu momento de manifestação decisivo, ou o 

estágio histórico em que se processaria uma nova “cultura” a partir da pressão social do 

progresso do comércio, tampouco teria sido levado à dissolução do tradicionalismo medieval. 

 

 

3.1.3. O “ethos capitalista” no Renascimento 
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Se em relação à Idade Média o autor em tela visualizou a racionalização do 

empreendimento capitalista, no período renascentista, por sua vez, teria-se completado a 

“ética no espírito do capitalismo”. Nessa linha de argumentação, o ensaísta proferiu: 

Os humanistas da Renascença popularizaram um conceito naturalista da vida; o próprio avanço 

capitalista pressionava contra a regulação moral e ética das forças econômicas; ambos se conjugaram 

para dissolver a monolítica estrutura medieval, fundada na onipresente regulação ética de todas as 

atividades pela disciplina da Igreja. (Campos, 1963a: 31) 

 

Assim, nessa versão, a evolução do “ethos” do capitalismo chocara-se com a cultura 

medieval disciplinada pela Igreja, pois a “ética” das forças econômicas na racionalidade do 

lucro teriam levado à superação do domínio do catolicismo. Nota-se a compreensão do 

Renascimento, para Roberto Campos, restrito ao naturalismo e ao capitalismo. 

Entretanto, deve-se problematizar a visão acerca da época renascentista divulgada pelo 

economista, visto que no período do Renascimento a ação humana figurou para além do 

movimento cultural. De acordo a filósofa Agnes Heller: 

O Renascimento foi a aurora do capitalismo. As maneiras de viver dos homens do Renascimento e, 

portanto, o desenvolvimento do conceito renascentista do homem, tinham as suas raízes no processo 

através do qual os primórdios do capitalismo destruíam a relação natural entre o indivíduo e a 

comunidade, dissolveram os elos naturais que ligavam o homem à sua família, à sua situação social e ao 

seu lugar previamente definido na sociedade, e abalaram toda a hierarquia e estabilidade, tornando as 

relações sociais fluídas tanto no que se refere ao arranjo das classes e do estratos sociais como ao lugar 

dos indivíduos neles (Heller, 1982: 11). 

 

Assim, a renascença significou uma ruptura com a ordem social do feudalismo, com a 

visão do mundo hierárquica embasada nas funções imutáveis, consistiu-se na emergência de 

setores sociais nos espaços dos burgos livres dos feudos e promoveu a concepção cultural 

antropocêntrica, portanto, para além da racionalidade do lucro capitalista. 

Parece provável que as cidades-estados da Itália setentrional e central tenham 

superado a crise geral do feudalismo europeu em melhores condições que qualquer outra 

região do Ocidente. Acerca do nível e do conteúdo da “aurora do desenvolvimento burguês”, 

deve-se considerar as especialidades da cada caso, contudo pode-se exemplificar a 

polarização nas cidades de Veneza e de Florença, como observou Heller:  

Se perguntarmos qual destas cidades era um estado mais puramente burguês desde o início, ou onde a 

burguesia era mais rica, é sem dúvida Veneza /.../. O cidadão de Veneza depressa aprendeu a ‘contar’, 

foi nela que primeiro se desenvolveram a contabilidade e as estatísticas, o governo mantinha um 
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orçamento financeiro regular; a vida econômica estava ‘racionalizada’. /.../ Até ao final o tipo de capital 

que determinou a fisionomia especial de Veneza foi o capital mercantil. O comércio era a principal 

fonte de seu poderio e da sua riqueza (1982: 37). 

 

Desse modo, torna-se lídimo afirmar que na “aurora do capitalismo”, no espaço 

urbano eminentemente comercial, se praticava a “racionalização”, isto é, no período anterior à 

reforma calvinista e puritana, ao revés do que afirmou Max Weber.  

Na sequência de sua explanação, a autora afirmou: 

Consideremos agora Florença. /.../ O caráter autóctone deste desenvolvimento dos recursos próprios era, 

no entanto, uma consequência do tipo de capital que surgiu em Florença: tratava-se, desde o início, de 

um capital industrial. A partir do capital industrial desenvolveu-se igualmente o capital financeiro. /.../ 

Não devemos, como é óbvio, esquecer ainda aqui a diferença decisiva: em Florença, os empreendedores 

capitalistas encontravam-se à frente das indústrias das guildas, preocupando-se com a produção global 

e, com o auxílio do seu capital financeiro em crescimento constante, aumentando gradualmente o seu 

controle sobre esta (Heller, 1982: 38). 

 

A partir da pesquisa de Agnes Heller, pode-se notar a especificidade da cidade de 

Florença, contundo, é importante ressaltar que o “capital industrial” que a autora menciona é a 

produção artesanal. Desse modo, a manufatura foi a base do desenvolvimento do capital 

naquele espaço urbano, representando um progressismo em relação ao sistema feudal. 

A filósofa húngara entende que:  

Aqui reside a causa do caráter especial do desenvolvimento florentino, diferente do de Veneza. Com 

efeito, o capital industrial, ao contrário do capital mercantil, não é conservador mas revolucionário. A 

constante revolucionarização da produção mercantil conduz a uma transformação constante das relações 

produtivas (Heller, 1982: 38). 

 

As mudanças na forma de produção em Florença fizeram surgir um “proletariado” 

incipiente, que vendia a sua força de trabalho aos proprietários das oficinas. Ainda que 

embrionário, esse setor desenvolveu o movimento da lutas de classes na cidade, como se pôde 

observar com a Revolta dos Ciompi, em 1378, que se seguiu a um breve período de 

democracia na urb florentina, mas que foi logo reprimida com o apoio das forças ligadas à 

nobreza, porque não encontrou eco entre os camponeses. A despeito do progressismo na 

concepção de mundo, notou-se, na esfera produtiva, o desenvolvimento da manufatura, mas, 

na forma política, o conservantismo223. Segundo Engels: “Este gigantesco crescimento das 

                                                 
223 Ao analisar a visão politicista sobre a história de Florença, José Chasin problematizou as teses mistificadoras 
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condições econômicas de vida da sociedade não foi seguido de perto pela mudança 

correspondente da organização política. O regime estatal continuava sendo feudal, embora a 

sociedade se fosse tornando cada dia mais burguesa” (1976: 88). 

O desenvolvimento das cidades italianas e suas transformações estruturais provocaram 

uma mudança significativa para a humanidade, de modo que, pela primeira vez, o indivíduo 

teve um crescimento intelectual autônomo e criativo desapegado aos valores da “providência 

divina”. Assim, o progresso cultural esteve relacionado ao mundo sensível, o que tornava a 

natureza o centro do pensamento do homem da renascença. 

Segundo Friederich Engels 

Os homens que fundaram o moderno domínio da burguesia não eram nada burguesmente limitados. /.../ 

Os heróis dessa época não estavam ainda escravizados pela divisão do trabalho, cuja ação limitativa, 

tendente à unilateralidade, percebemos com tamanha freqüência em seus sucessores. O que os 

caracteriza é que quase todos participam ativamente das lutas práticas do tempo, tomam partido, e 

combatem, este com a palavra e a pena, aquele com a espada, muitos com ambas. Daí a plenitude e 

força de caráter que os fazem homens completos (s/d[c]: 8-9). 

 

Outrossim, o homem renascentista ultrapassou o homem feudal por conta das 

possibilidades emergidas na “aurora da sociedade burguesa”, momento em que o trabalho 

artesanal exigiu o conhecimento global do ofício e, por conseguinte, estimulou o 

desenvolvimento de múltiplas habilidades. As oficinas, além de espaços de produção 

manufatureira, tornaram-se ponto de encontro e local de intensos debates, nos quais eram 

tratados temas como a política, os valores do humano e as artes. Tais práticas dos artífices 

seriam impensáveis no feudalismo com as suas ordens estáticas. A emergente formação social 

das cidades italianas promovera o reconhecimento do indivíduo, como explica Ibaney Chasin: 

se o homem passa a se ser e se pôr a partir e no interior da atividade que, individuando-o, o conscientiza 

sobre si, a humanidade entrevê a história, reconhecendo-a, natural e necessariamente, enquanto 

movimento intrínseco às forças humanas. Vida humana que assim se humaniza, porque impulsa para 

níveis mais plenos, completos, ativos, vínculos, formas e relações sociais (2009: 367). 

 

O significado histórico do renascimento, destarte, não foi a processualização de uma 

“ética no espírito do capitalismo”, tampouco a emergência da participação política, mas foi o 
                                                                                                                                                         
e “apologéticas” que advogavam o Estado florentino “como obra de arte e espírito justo”, posição sustentada 
pela “extravagante tese de Burckhardt, para quem em Florença o povo inteiro se ocupa de política”. Contudo, 
sintetiza o filósofo: “Em poucas palavras, o perfil florentino é de uma república oligárquica, na qual a plebe é 
radicalmente excluída e o povo, formado de artesãos e da pequena e média burguesia, é ciosamente reduzido à 
participação mínima, ficando a máquina administrativa inteiramente nas mãos, ostensiva ou veladamente, dos 
representantes da alta burguesia e das grandes famílias ligadas a ela” (Chasin, 2000: 186). 
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reconhecimento da individuação, tendo o ser humano como medida das coisas. Na síntese de 

Agnes Heller 

Foi durante o renascimento que pela primeira vez surgiu uma sociedade – antes do mais em Itália e, 

nesta, sobretudo em Florença – em que a actividade essencial do homem, o trabalho, pertencia em 

princípio e potencialmente a qualquer cidadão, onde a actividade social consciente pode tornar-se na 

actividade de todos os cidadãos. É por isso que o trabalho e a sociabilidade, e também a liberdade e a 

consciência (incluindo o conhecimento), eram necessariamente entendidos como características 

pertencentes, pela própria essência da espécie humana, a todos os seres humanos e a toda a humanidade. 

A humanidade pode assim despertar para uma consciência da sua essência unitária enquanto espécie 

(1982: 299). 

 

O Renascimento proclamou a universalidade antropológica do trabalho, isto é, a 

valorização do trabalho como condição de existência do ser humano se estendeu à mudança 

radical na relação indivíduo e sociedade, visto que impôs a possibilidade do homem moderno 

iniciar o processo de superação da visão medieval do mundo. Isso porque atuou sobre a 

natureza com o objetivo de melhorar a sua condição de vida material. Portanto, o trabalho não 

era realizado tendo em vista a efetivação do lucro capitalista, mas enquanto condição do 

desenvolvimento humano. 

Em suma, humanizar o espaço e o tempo significa atuar na história de forma 

consciente com vistas a modificar o mundo físico em função das necessidades humanas, na 

medida em que retira da natureza a potencialidade de ampliação da práxis dos indivíduos. 

Esse foi o significado da práxis do homem renascentista. 

Diante do exposto, é possível afirmar que se vivenciou o modo de produção capitalista 

na época da Renascença? 

A despeito da formação do capital mercantil e do início da manufatura, não se pode 

nomear a Renascença como capitalismo, visto que “O renascimento constituiu uma transição, 

e um ‘meio’ fértil, entre a prática da Idade Média e a sociedade burguesa” (Heller, 1982: 127). 

Ou seja, não havia sido consumada a separação do produtor de seu meio de produção, 

além disso, os trabalhos a partir das corporações de ofício freavam as transformações no 

processo sociotécnico da atividade laboriosa, nesse sentido, a autonomia e liberdade de 

produção expressava-se enquanto condição indispensável ao sistema capitalista incipiente, 

visto que as organizações corporativas restringiam as potencialidades da produção224. 

                                                 
224 Perry Anderson especificou a não transitividade do sistema das cidades italianas no Renascimento ao 
capitalismo do seguinte modo: “A organização corporativa, que distinguiu as cidades renascentistas das cidades 
clássicas, levantou, por sua vez, restrições inerentes ao desenvolvimento da indústria capitalista na Itália. As 
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Portanto, o capital monetário, formado pela usura e pelo comércio, foi impedido pela 

constituição feudal, no campo, e pela constituição corporativa, nas cidades, de se converter 

em capital industrial. 

 

3.1.4. A reforma protestante e a “evolução do capitalismo” 

 

Após discorrer sobre o “ethos” empreendedor e usurário na Idade Média e de enfatizar 

a preocupação com o lucro na renascença nas cidades-estados italianas, Roberto Campos 

interpretou o movimento histórico da Reforma Protestante com vistas à sua significação para 

o sistema capitalista. Tendo como objetivo situar o cristianismo protestante na “evolução do 

capitalismo”, o economista registrou: 

Lutero sempre sustentou, como é sabido, uma atitude profundamente anticapitalista face à riqueza e à 

usura. Isso é em parte explicável pela sua fidelidade ao ambiente econômico tradicional do artesanato e 

do campesinato, mas reflete, em parte, uma reação contra a escandalosa aliança entre o Papado e os 

Fuggers, para a venda das indulgências. Somente com Johan Gerhard em 1639, viria a Igreja Luterana 

revelar complacência para com a usura (1963a: 29). 

 

Nota-se que Campos ensaiou um esmiuçamento da posição de Martinho Lutero tendo 

por base a materialidade, uma vez que situa a posição luterana enquanto expressão social da 

região que compunha o Sacro Império Romano Germânico, com os seus artesãos nas 

corporações de ofício e os camponeses questionadores do alto clero devido ao comércio de 

bens eclesiásticos, o uso da autoridade para garantir privilégios e a venda das indulgências, 

que foi a negociação do perdão dos pecados cometidos pelos fiéis mediante o pagamento a 

religiosos, o que embasava a aliança entre o papado e a casa dos banqueiros Fuggers225. 

                                                                                                                                                         
corporações de ofícios impediam a separação completa entre os produtores diretos e os meios de produção, 
condição prévia do modo de produção capitalista, no seio da economia urbana: elas se definiam por uma unidade 
persistente entre o artesão e os seus instrumentos de trabalho, que não podia romper-se dentro deste quadro. A 
indústria de tecidos de lã, em alguns centros avançados como Florença, chegou a atingir em certa medida uma 
organização protofabril baseada no trabalho assalariado propriamente dito; mas a norma geral nas manufaturas 
têxteis sempre foi o sistema de produção doméstica sob o controle do capital mercantil. /.../ Todavia, as 
corporações de ofícios viriam a se revelar uma barreira insuperável ao progresso técnico: também aí, ‘pode-se 
dizer que todo o conjunto da legislação corporativa tinha como finalidade impedir qualquer tipo de inovação’. 
Assim, o capital manufatureiro propriamente dito operava num espaço restrito, com pouca possibilidade de 
reprodução ampliada: a concorrência das indústrias estrangeiras mais livres e localizadas em áreas rurais, com 
menores custos de produção, acabaria por levá-la à ruína” (1995: 157). 
225 Frederich Engels, ao analisar o impacto das pregações do religioso moderno alemão, considerou: “O raio que 
Lutero lançara caiu no paiol de pólvora. O povo alemão se pôs em movimento. De um lado os camponeses e 
plebeus viram em seus apelos contra os padres no sermão sobre a liberdade cristã, o sinal da sublevação; por 
outro lado os burgueses moderados e grande parte da pequena nobreza a ele se uniram; e até alguns príncipes 
foram arrastados pela tormenta. Uns acreditavam que tinha chegado o dia do ajuste de contas com seus 
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Diante de tudo, é pertinente observar a relevância que o autor confere ao tema da usura, 

prática reconhecida pela Igreja Luterana somente a partir do século XVII. Assim, a reforma 

empreendida pelo teólogo de Wittenberg se relacionaria ao capitalismo na medida em que 

reconheceu a prática da usura. Entretanto, o esforço da compreensão materialista da expressão 

luterana ficou no meio do caminho, porque Campos não mencionou a principal base social 

daquela reforma religiosa na Alemanha, isto é, a nobreza prussiana e a dos principados. 

Durante os anos da década de 20 do século XVI, os campos da Alemanha se viram 

atravessados pelo grande conflito das Guerras Camponesas, processo social que se seguiu à 

decomposição do mundo feudal nas regiões da Floresta Negra e do Lago de Constança, mas 

que se estendeu pela Alta Suábia, Alsácia, Palatinado, Hesse, ducados de Brunswick, pelo alto 

Danúbio e a Francônia, além da Turíngia, Saxe. E, por último, à região Sul: Tirol, Sazburg, 

Styria, Caríntia e Carníola.  

Lutero compôs a aliança com os príncipes seculares, o que ampliou o apoio à nova 

doutrina reformista do cristianismo. Todavia, na decomposição do mundo feudal na região 

outrora pertencente ao Sacro Império emergiram os cristãos anabatistas, precursores da 

reforma, mas que nos anos das guerras camponesas foram influenciados por Thomas Münzer, 

sustentado nos camponeses revoltosos que enxergaram na quebra da autoridade religiosa uma 

possibilidade de romper com a estrutura feudal, passando a expropriar terras e, em 

consequência, lançaram-se na luta contra os príncipes, a nobreza, e, ao mesmo tempo, a 

estrutura católica226. 

Roberto Campos não avaliou o conflito das guerras camponesas no “espírito do 

capitalismo” alemão, aludiu apenas a importância do protestantismo para o “capitalismo” 

tendo em mente que 

Lutero, em fazer a salvação depender da fé apenas, e Calvino, em ligando a salvação a uma 

predestinação arbitrária, vieram na verdade negar a “relação entre a ação terrena e a recompensa 

                                                                                                                                                         
opressores, outros só queriam destruir o poder dos curas, a hegemonia romana e enriquecer-se pelo 
arrebatamento dos bens eclesiásticos. Os partidos se separaram e escolheram seus representantes. Lutero teve de 
escolher. O protegido do eleitor da Saxônia, o respeitável professor da Universidade de Wittenberg que da noite 
para o dia se tornara célebre e poderoso, o grande homem rodeado de lacaios e aduladores, não vacilou nem um 
momento. Deixou para trás os elementos populares do movimento para unir-se ao séqüito burguês, aristocrático 
e monárquico” (1977: 43). 
226 Engels narrou assim as composições das forças sociais nas guerras camponesas na Alemanha: “no campo 
católico conservador se agruparam todos os elementos interessados na conservação do que existia, quer dizer, do 
poder imperial, dos príncipes eclesiásticos e parte dos seculares, dos nobres ricos, dos prelados e do patriciado 
das cidades, a reforma luterana burguesa e moderada agrupa os elementos opositores bem instalados na vida: a 
massa da pequena nobreza, a burguesia e até uma parte dos príncipes seculares que queriam enriquecer 
arrebatando os bens do clero e que aproveitaram esta oportunidade para conseguir independência maior do poder 
imperial. Os camponeses e plebeus por fim formaram o partido revolucionário, cujo porta-voz mais ardente foi 
Thomas Münzer” (1977: 42). 
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eterna”; isso preparou o caminho para substituir-se o critério da salvação, como medida do esforço 

humano, pelo padrão do sucesso terrestre, e tornou mais tarde possível “uma interpretação 

providencialista do ganho pecuniário” (1963a: 32). 

 

Desse modo, na interpretação do ensaísta em história e sociologia, o capítulo da 

Reforma Protestante no capitalismo foi o de vincular a salvação ao sucesso terrestre e, 

portanto, libertar o “ethos” capitalista das barreiras que atrapalhavam a acumulação de 

riquezas materiais, o que impôs a ênfase no individualismo, doravante justificado social e 

ideologicamente.  

Contudo, é importante notar que o princípio de “salvação pela fé” luterana de fato 

desenrola a ação individual na condução da vida, ao passo que a primazia da “predestinação” 

calvinista independe da aptidão do indivíduo, mas das circunstâncias independentes dele, de 

modo que se relacionava ao contexto das conquistas coloniais europeias e as suas 

consequências materiais, por meio de suas forças desconhecidas227. Lutero se tornou 

representante numa estrutura social mais atrasada, sobretudo após os massacres sobre os 

camponeses com profundo impacto na força de trabalho em território germânico, enquanto 

Calvino desenvolveu suas bases nas áreas dinâmicas das finanças e do comércio. 

Em suma, na posição do economista, a contribuição luterana ao “ethos do capitalismo” 

e a emergência do individualismo rompeu com as “boas obras” da leitura católica, embora 

tenha se postergado no reconhecimento da prática da usura; enquanto o calvinismo agregara 

ao “espírito do capitalismo” já estabelecido as preocupações com o lucro, evoluindo a prática 

iniciada no Renascimento. 

Nesse passo, Roberto Campos ajusta contas com a reflexão weberiana no tocante ao 

protestantismo, pois 

                                                 
227 Ao analisar a Reforma Protestante buscando os condicionantes materiais e sociais do pensamento, Frederich 
Engels registrou: “Mas, onde Lutero falhou, triunfou Calvino. O dogma calvinista servia aos mais intrépidos 
burgueses da época. A sua doutrina da predestinação era a expressão religiosa do fato de que no mundo 
comercial, no mundo da concorrência, o êxito ou bancarrota não depende da atividade ou da aptidão do 
indivíduo, mas de circunstâncias independentes dele. ‘Ele não depende da vontade ou da fuga de ninguém mas 
da miseriecórdia’, de forças econômicas superiores mas desconhecidas. E isso era mais do que nunca uma 
verdade numa época de revolução econômica, em que todos os velhos centros e caminhos comerciais eram 
substituídos por outros novos, em que abriam ao mundo a América e a Índia e em que vacilavam e vinham 
abaixo até os artigos econômicos de fé mais sagrada: os valores do ouro e da prata. De resto, o regime da Igreja 
calvinista era absolutamente democrático e republicano; como podiam os reinos deste mundo continuar sendo 
súditos dos reis, dos bispos e dos senhores feudais onde o reino de Deus se havia republicanizado? Se o 
luteranismo alemão se converteu instrumento submisso nas mãos dos pequenos príncipes alemães, o calvinismo 
fundou uma República na Holanda e fortes partidos republicanos na Inglaterra e, sobretudo, na Escócia” (1989: 
16). 
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ainda que a Reforma seja menos uma causa que um resultado da eclosão do ethos capitalista – e nesse 

sentido a tese de Weber é errônea e unilateral – remanesce o fato indisputável de que, após atingir a 

maturidade, agiu a Reforma como um poderoso tônico econômico, ao outorgar uma sanção religiosa à 

concentração dos indivíduos na busca do ganho pecuniário (1963a: 32). 

 

Ao prosseguir a sua argumentação, o ensaísta concluiu: 

o impacto sócio-cultural da Renascença e a portentosa mutação econômica trazida pelas Descobertas e 

pela revolução dos preços geraram pressões novas, que não podiam ser contidas nos lindes da estrutura 

institucional da Igreja. Foi como resultado dessas pressões que despontou a Reforma (Campos, 1963a: 

34). 

 

Eis o cerne da apreciação de Roberto Campos sobre a reflexão de Max Weber no que 

se refere à Reforma Religiosa na modernidade. O protestantismo não estaria na gênese da 

instauração do “espírito do capitalismo”. Ao contrário, o movimento religioso expressaria a 

manifestação evolutiva do “ethos” capitalista quando pôs a questão do individualismo. Em 

outras palavras, o ensaísta brasileiro entendeu o protestantismo não como fundador do 

capitalismo da modernidade, mas como resultado de um processo iniciado anteriormente. No 

entanto, o economista reconheceu o preceito do sociólogo alemão de afirmar o capitalismo 

como cultura, consolidada no advento das teorias religiosas. 

A doutrina do ramo calvinista da Reforma apregoou que o sinal da graça divina estaria 

em uma vida plena de virtudes, dentre as quais destacam-se: o trabalho diligente, a 

sobriedade, a frugalidade e a parcimônia. Destarte, na visão de Campos, essa doutrina 

reforçara uma cultura no sentido do desenvolvimento do capitalismo. 

Assim, as reformas religiosas não eram as causas, mas o resultado do grau de 

desenvolvimento das regiões onde emergiram, isto é, estavam condicionadas pelo estágio no 

qual tinham chegado a agricultura, a manufatura, as finanças e o comércio.  

A propugnação de Roberto Campos sobre o surgimento do capitalismo esteve 

inseparável do reconhecimento do interesse de grupo social ancorado na posição objetiva das 

diferentes classes na estrutura societária brasileira dos anos 50 do século XX. Sua tese sobre a 

origem do capitalismo visou a “transcendência do auto-interesse” individual supostamente 

embasado na “história”, direcionada na constituição de uma interpretação hegemônica 

relacionada ao objetivo de justificar o lugar privilegiado de seu setor no interior da sociedade 

de classes. O seu posicionamento realçou os interesses da fração empresarial bancária na 

economia brasileira, envolvida na viabilização do crédito com vistas aos juros. Ademais, o 
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ensaísta defendeu a construção do desenvolvimento capitalista no país em aliança com o 

capital financeiro internacional no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. 

 

 

3.1.5. O capitalismo e a “revolução dos preços” 

 

Roberto Campos – após situar a sua compreensão de empresa/empreendimento na 

Idade Média, da constituição do “ethos” capitalista em decorrência da adaptação institucional 

da Igreja Católica, da manifestação da ética do “espírito do capitalismo” durante o 

Renascimento e a Reforma Protestante como consequência do capitalismo, mas promotora da 

cultura capitalista ao separar a salvação dos atos de boas obras e ao valorizar o acetismo – 

passou a pontuar um outro fator primordial do capitalismo moderno, pois de acordo com sua 

visão 

muito mais relevante que as oscilações no pensamento religioso: [foram] as grandes Descobertas e a 

Revolução dos Preços. As descobertas trouxeram uma imensa dilatação do horizonte de oportunidade 

econômica. A inflação de preços, que se seguiu à invasão da Europa pelos metais preciosos, alterou, a 

seu turno, completamente, a estrutura das relações creditícias e subverteu a doutrina do “preço justo” 

(1963a: 28) 

 

Campos interpretou a evolução do capitalismo na era moderna seguindo a “revolução 

dos preços”, isto é, os preços teriam aumentado na Europa Ocidental proporcionalmente à 

chegada dos metais preciosos dos territórios conquistados. Assim, os preços aumentaram mais 

que os custos, em consequência os lucros se realizariam em maior escala, ao passo que os 

salários subiram muito menos – advindo daí o crescimento econômico do capital. 

Ao mencionar o colonialismo e a “revolução dos preços”, o ensaísta repetiu a versão 

do economista John Maynard Keynes, que relacionava o capitalismo ao progresso da 

utilização dos metais preciosos e moedas, pregando a explicação monetarista de surgimento 

do sistema econômico moderno. Nesse sentido, uma vez que o economista britânico afirmou: 

“tanto a unidade de salário quanto o nível de preços são diretamente proporcionais à 

quantidade de moeda” (Keynes, 1982: 166), além disso, a respeito da modernidade Keynes 

considerou: “Quando os metais preciosos chegam, os preços aumentam mais que os custos, os 

lucros aumentam igualmente, a civilização se desenvolve” (apud Vilar, 1982: 86)228. 

                                                 
228 No delineamento da explicação sobre o fluxo de metal precioso e geração de riqueza, J. M. Keynes 
mencionou: “It would be a fascinating task to re-write economic history, in the light of these ideas, from its 
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Deve-se notar que os salários não subiram na mesma proporção que os preços das 

mercadorias, pelo contrário, no contexto de formação/ampliação do assalariamento, os 

salários caíram e assim aumentou o trabalho excedente. Elevou-se a taxa de lucro, não por ter 

aumentado o fluxo de metais preciosos, mas por se ter reduzido o salário absoluto. Numa 

palavra: aumentou o lucro por ter piorado a situação do trabalhador. Em consequência, o 

trabalho nos países colonizadores tornou-se substancialmente mais produtivo para o 

empregador. Tal fato se interligava ao fluxo de metais preciosos, e aí tem-se a razão da 

aparência fenomênica da quantidade de ouro e prata tomada como determinante do 

capitalismo, tanto pelos teóricos do mercantilismo no século XVII quanto pelos ideólogos da 

teoria quantitativa do valor da moeda, enquanto essência explicativa. 

No procedimento teórico de desconsideração do trabalho na formação do capital, os 

autores partidários da teoria quantitativa da moeda defendem que o aumento do meio 

circulante provoca o aumento geral dos preços, o que favorece a “eficiência marginal do 

capital”. Roberto Campos identificou a conquista colonial (chamada por ele de “as 

Descobertas”) e a “inflação dos preços” como eventos mais importante para a consolidação do 

                                                                                                                                                         
remote beginnings – to conjecture whether the civilisations of Sumeria and Egypt drew their stimulus from the 
gold of Arabiaand the copper of África, which, being monetary metals, left a trail of profit behind them in the 
course of their distribution through the lends between the Mediterranan and the Persian Gulf, and, probably, 
farther afield; in what degree the greatness of Athens depende don the silver mines of Laurium – not because the 
monetary metals are more truly wealth than other things, but because by their effect on prices they supply the 
spur of profit; how far the dispersal by Alexander of the bank reserves of Persia, which representedthe 
accumulated withdrawals into the treasure of successive empire during many preceding centuries, was 
responsible for the outburst of economic progress in the Mediterranean basin, of which CArthage attempted and 
Rome ultimately succeeded to reap the fruits; whether it was a coincidence that the decline and fall of Rome was 
contemporaneous with the most prolonged and drastic deflation yet recorded; if the long stagnation of the 
Middle Ages may not have been more surely and inevitably caused by Europe’s meagre supply of the monetary 
metals than by monasticism or Gothic frenzy; and how much the Glorious Revolution owed to Mr Phipps. /.../ 
Such is a rough outline of the course of prices. But it is the teaching of this treatise thet the wealth of nations is 
enriched, not during income inflations but during profit inflations – at times, that is to say, when prices are 
running aways from costs” (Keynes, 1998: 134-137); [“Seria uma tarefa fascinante reescrever à luz destas ideias 
a história econômica, desde os seus primórdios longínquos, averiguando se as civilizações dos Sumérios e do 
Egito não teriam extraído o seu estímulo do ouro da Arábia e do cobre africano, ouro e cobre que, sendo metais 
amoedáveis, deixaram um vestígio de lucro atrás de si no decurso de sua distribuição através das terras que se 
encontram entre o Mediterrâneo e o Golfo Pérsico, e talvez noutras; em que medida a grandeza de Atenas 
dependeu das minas de prata do Láurio – não porque os metais amoedáveis sejam uma riqueza mais autenticada 
que outras, mas porque graças ao seu efeito sobre os preços forneceram a mola do lucro; em que medida a 
dispersão feita por Alexandre das reservas do banco da Pérsia, que representavam os impostos sobre os tesouros 
dos impérios que se tinham sucedido acumulados durante os muitos séculos precedentes, foi responsável pelo 
florescimento do progresso econômico na bacia mediterrânea, do qual Cartago tentou e Roma conseguiu colher 
os frutos; se foi apenas uma coincidência o fato de o declínio de Roma ter se verificado na época da mais longa e 
drástica deflação de que havia memória; se a longa estagnação da Idade Média não pode ter sido mais segura e 
inevitavelmente causada pelas reduzidas reservas de metais amoedáveis do que pelo monasticismo ou pelo 
delírio gótico; e em quanto a Revolução Gloriosa foi devedora a sr. Phipps. /.../. Este é um esboço aproximado 
do andamento dos preços. Mas o ensinamento que se pode extrair deste tratado é que a riqueza das nações não 
aumenta durante as inflações do rendimento mas durante as inflações do lucro – em certas condições precisas, a 
saber, quando os preços se afastam vertiginosamente dos custos”] (tradução minha). 
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capitalismo do que os movimentos da Reforma Protestante, na medida em que reestruturaram 

as “relações creditícias”. Desse modo, nota-se que Campos e Keynes corroboram a explicação 

da teoria quantitativa da moeda para o desenvolvimento capitalista. 

Analisando o desenvolvimento capitalista britânico, John Keynes professou que:  

O valor dos investimentos britânicos no exterior atualmente (1930) é avaliado em cerca de £ 4 bilhões. 

Isto nos proporciona uma renda à taxa de cerca de 6,5%. A metade disso trazemos para a casa e 

desfrutamos; a outra metade, ou seja, 3,25%, deixamos acumular no estrangeiro a juros compostos. 

Algo assim vem ocorrendo há cerca de 250 anos. Faço remontar o início dos investimentos britânicos 

no exterior até o tesouro que [Francis] Drake roubou da Espanha em 1580. /.../ A Rainha Elisabeth viu-

se com cerca de £ 40.000 na mão. Ela as investiu na Levant Company – que prosperou. A East India 

Company foi fundada com os lucros da Levant Company; e os lucros desta grande empresa foram a base 

dos investimentos subseqüentes da Inglaterra no exterior. Ocorre que essas £ 40.000, acumulando-se a 

juros compostos de 3,25%, correspondem aproximadamente ao volume real dos investimentos da 

Inglaterra no exterior em várias datas, e realmente atingiram hoje o total de £ 4 bilhões, que já citei 

como sendo o que representa nossos atuais investimentos no exterior. Assim, cada libra que Drake 

trouxe para casa, em 1580, corresponde agora a 100.000 libras. Este é o poder dos juros compostos” 

(Keynes apud Meszáros, 1996: 18). 

 

Note-se que Lord Keynes, assumindo-se como intelectual do Império Britânico, 

reconheceu a importância das ações do “ousado” corsário de Elizabeth I em “transferir” 

metais preciosos americanos de posse da Espanha para a Inglaterra, o que teria promovido os 

recursos iniciais para a acumulação de capital por meio dos “juros compostos”, e não pela 

exploração do trabalho nacional e internacional. 

A concepção keynesiana de origem do capitalismo, segundo Pierre Vilar, advoga “que 

a ideia de que a abundância dos metais, ou qualquer abundância monetária, é a causa de um 

aumento geral dos preços” (Vilar, 1982: 97). Nesse passo, a chegada dos metais preciosos das 

colônias nas metrópoles europeias teria formado o capitalismo. Portanto, Keynes explica a 

origem do sistema a partir do próprio capital. 

Ao analisar o ouro e a moeda na história moderna europeia, Pierre Vilar frisou que: 

“Ninguém coloca em dúvida a relação entre a chegada de metais preciosos e a subida dos 

preços” (1980: 96), mas deve-se ponderar que “a circulação do metal monetário no século 

XVI multiplicou-se, talvez por 8 ou 10, enquanto que os preços em Sevilha, ponto mais 

sensível da ‘revolução dos preços’, somente quadruplicaram” (Vilar, 1980: 97). Assim sendo, 

é a queda no custo de produção do ouro e da prata que está na origem do fenômeno da alta 

dos preços das outras mercadorias, e não a simples quantidade de metais existente. Ao passo 
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que os salários subiram muito menos, o que gerou a “inflação do lucro” – um grande episódio 

para a história do capitalismo229. Desse modo, tal processo pode ser entendido como o início 

do sistema capitalista? 

Ao analisar o impacto dos metais preciosos na economia europeia no início da 

modernidade, Karl Marx considerou que: 

No século XVI, o ouro e a prata em circulação na Europa aumentaram em conseqüência da descoberta 

de minas mais ricas e mais fáceis de explorar na América. Por isso, o valor do ouro e da prata baixou 

em relação às outras mercadorias. Os operários continuaram a receber a mesma quantidade de prata 

amoedada pela sua força de trabalho. O preço em dinheiro de seu trabalho permaneceu o mesmo e, 

contudo, seu salário baixou, pois em troca da mesma quantidade de dinheiro passaram a receber menor 

quantidade de outras mercadorias. Esta foi uma das circunstâncias que favoreceram o crescimento do 

capital e a expansão da burguesia no século XVI (s/d[a]: 73). 

 

Nota-se que Marx não desconsiderou os metais preciosos no desencadeamento do 

capitalismo, embora tenha salientado que eles “favoreceram” o avanço produtivo do século 

XVI, haja vista que afirmou “O tesouro apresado fora da Europa diretamente por pilhagem, 

escravização e assassinato refluía à metrópole e transformava-se em capital” (Marx, 1988c: 

277). Mas não tomou a chegada do ouro e da prata no velho mundo enquanto “a causa”, como 

proferiu Keynes. 

A partir do século XIV e XV, a ampliação técnica nos métodos de exploração das 

minas de prata provocou a queda do valor desse metal e uma alta geral dos preços, que se 

generalizou na segunda metade do século XVI, sobretudo, através da exploração das minas de 

Potosí na Bolívia, e das minas de Zacatecas e Guanajuato no México, realizada com a força 

de trabalho explorada nos sistemas de vara, mita, encomienda, repartimiento, trabalho 

forçado ou escravidão. Segundo o frei dominicano Domingo de São Tomás: “Não é a prata o 

                                                 
229 Ernest Mandel refletiu sobre as pilhagens coloniais e os seus impactos na formação do capital industrial a 
partir da somatória dos valores do ouro e da prata transferidos pelos espanhóis à Europa, o botim arrebatado da 
Indonésia pela Companhia Holandesa, os lucros obtidos pelos franceses sobre a escravidão nas Antilhas e os 
lucros dos Britânicos com os saques e a exploração do trabalho escravista. O economista concluiu que “A soma 
de toda essa quantidade supera os bilhões de libra-ouro inglesa, isto é, mais que o valor total do capital investido 
em todas as empresas industriais europeias até 1800! A afluência desta enorme massa de capitais para as nações 
comerciais europeias entre os séculos XVI e final do XVIII, não somente criou uma atmosfera favorável ao 
investimento de capitais e a expansão do ‘espírito de empresa’, como também se pode afirmar que, em inúmeros 
casos, financiou diretamente a fundação de manufaturas e fábricas, dando desse modo um impulso decisivo à 
revolução industrial” (Mandel, 1972: 141). Nota-se que o autor mencionou os lucros coloniais como “impulso 
decisivo”, não enquanto a causa do capitalismo do modo que proferiu Keynes e os ideólogos da teoria 
quantitativa da moeda. Em relação a crítica de Mandel à teoria quantitativa da moeda cf. (1969a:222-239) e 
(1980: 92-95). A concentração de riqueza no velho mundo possibilitou o capitalismo industrial na medida em 
que favoreceu o assalariamento da força de trabalho naquele continente, portanto, não somente pelo simples 
metalismo dos Estados nacionais modernos. 
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que se envia à Espanha, é o suor e o sangue dos índios” (apud Vilar, 1980: 156). A esse 

processo, deve-se somar os saques diretos, também causadores da redução acentuada dos 

custos de produção do ouro e da prata230. 

Nesse sentido, os preços na Europa do século XVI não subiram porque o ouro e a 

prata foram “mais abundantes”, eles aumentaram porque o custo dos metais preciosos 

diminuiu. Os lucros foram extraídos mais da exploração do trabalho dos mineiros americanos 

que da exploração crescente dos trabalhadores europeus. Como observou Pierre Vilar: “a 

intensidade da acumulação monetária na Europa, condição para a instalação do capitalismo, 

dependeu do grau de exploração do trabalhador americano” (s/d: 46). 

Deve-se mencionar ainda que o processo de acumulação primitiva não se restringiu 

apenas à “transferência” de metais preciosos, mas se relacionou aos produtos primários 

enviados, em larga escala, das colônias para as metrópoles com baixo custo, além do tráfico 

intercontinental de seres humanos para o trabalho escravo231. 

Pode-se inferir que J. M. Keynes instaurou uma explicação idílica monetarista do 

capitalismo ao frisar o inflacionismo metálico enquanto promotor da “mola do lucro”, ao 

invés da exploração do trabalho humano desde as colônias. Em outros termos, para o 

economista inglês o capital é a origem do trabalho, e não o contrário. 

Roberto Campos corroborou a posição monetarista difundida por Keynes ao enxergar 

na força da moeda ou do metal cunhado a fonte do progresso econômico. Tal procedimento 

deve-se à consideração dos metais preciosos não como mercadorias, mas apenas enquanto 

meio circulante. Assim, ouro e prata não seriam mercadorias refletindo o seu custo de 

produção, todavia representariam o resultando do processo em que a moeda abstrata atribuíra 

o preço “real” aos artigos no mercado, findando a relação preço “justo” medieval. 

Entretanto, como afirma Pierre Vilar “Uma moeda forte nunca ‘aflui’ a um sistema a 

não ser quando é atraída a ele pela produção” (1982: 98), assim sendo, o crescimento da 

produção e a criação de valores novos é que atraem a moeda. O metal precioso, que é ao 

mesmo tempo poder de compra e mercadoria, pode ser operacionalizado na troca por outra 

                                                 
230 Para uma avaliação da intensidade da exploração do trabalho nas minas da América colonial, cf. Vilar (1982: 
143-163), Galeano (1983: 23-69) e Bakewell, (1999). 
231 Ao desvendar a gênese do capitalismo industrial, Karl Marx pontuou: “A descoberta das terras do ouro e da 
prata, na América, o extermínio, a escravidão e o enfurnamento da população nativa nas minas, o começo da 
conquista e pilhagem das Índias Orientais, a transformação da África em um cercado para a caça comercial às 
peles negras marcam a aurora da era de produção capitalista. Esses processos idílicos são momentos 
fundamentais da acumulação primitiva” (1988c: 275). Assim, somente a Europa, na modernidade, construiu as 
condições para a efetivação do capitalismo. 
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mercadoria numa relação permeada por complexidades, ao revés do que apregoa a teoria 

monetarista da moeda como causa do desenvolvimento capitalista. 

Se o valor de troca de todas as mercadorias apresenta quantidades de trabalho 

socialmente necessárias, mensuráveis pelo tempo de trabalho, torna-se evidente que a moeda 

fundada nos metais preciosos não deve ser tomada como puro intermediário, simples meio de 

circulação, como quer a teoria monetarista da moeda e do surgimento do capitalismo. Porque 

o próprio metal precioso é uma mercadoria e possui assim o seu próprio valor de troca, que é 

determinado pelas condições materiais de sua produção. Com efeito, essa moeda tendo um 

valor intrínseco não pode, portanto, modificar por seus próprios movimentos as flutuações dos 

preços das outras mercadorias. 

John Maynard Keynes ao enfatizar que as riquezas das nações aumentaram durante a 

inflação do lucro influenciado pela abundância de metais preciosos, de certo modo, reabilitou 

os argumentos das políticas mercantilistas de que “a escassez de moeda leva à crise”, pois no 

entendimento do intelectual do capital: “A fraqueza da propensão a investir tem sido, em 

todos os tempos, a chave do problema econômico” (Keynes, 1982: 267). 

Nota-se que para o economista tido como “o salvador do capitalismo” nos anos 30 do 

século XX (quando na realidade foi o seu prolongador), o principal seria garantir “a 

propensão a investir” do capital privado. Sendo assim, os assuntos sobre juro e moeda 

ganharam relevância no tocante à garantia do lucro, haja vista que quando a taxa de juros 

diminui, os lucros das empresas tendem a aumentar, o aumento de preços cria a expectativa de 

lucratividade e o lucro estimula a iniciativa privada. 

A economia política burguesa representada por Lord Keynes priorizou as medidas 

monetárias visando a prolongar o capitalismo. Para tanto, o economista britânico recuperou a 

intervenção estatal dos mercantilistas e pregou medidas direcionadas ao juro e a moeda a fim 

de favorecer o investimento do capital privado, de modo que a taxa de juro deveria situar 

abaixo do que chamou de “eficiência marginal do capital”, isto é, a expectativa do lucro.   

Com o intuito de explicitar a esfera social da obra keynesiana, Roberto Campos 

mencionou:  

poucos economistas de mérito conseguiram destacar-se, no curso da história, como líderes empresariais. 

David Ricardo, século XIX, e Lord Keynes, neste século [século XX], são sempre citados como 

espécimes raros de cabeças teóricas que fizeram fortuna, Ricardo no ofício bancário e Keynes como 

especulador da Bolsa (1994: 902). 
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Nesse sentido, Campos frisou que Jonh Maynard Keynes, à semelhança de Ricardo, 

foi um teórico do capital e capitalista de sucesso. A atividade específica do economista 

britânico do século XX repousou na Bolsa de Valor, daí a ênfase de sua obra sobre o emprego 

– o grande tema no imediato pós-crise de 1929 –, juros e moeda no sentido de ajustar o 

funcionamento da economia ao capital financeiro por meio da ampliação das despesas do 

Estado. Assim, o economista brasileiro ressaltou os aspectos do legado keynesiano que se 

relacionaram à atividade do capital rentista232. 

A despeito de corroborar o discurso monetarista keynesiano de evolução do 

capitalismo233, Roberto Campos discerniu as posições do economista britânico no período 

pós-Segunda Guerra Mundial, quando visualizou a falta de apoio político-institucional para as 

posições do Lord inglês, sobretudo, a partir dos acordos selados na conferência de Bretton 

Woods. Campos esteve presente ao encontro na parte da delegação brasileira devido a sua 

posição de terceiro-secretário da Embaixada do país em Washington, assim, assistiu o embate 

de teses entre o Plano Keynes, da delegação britânica, e o Plano White, do economista do 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos.  

Ao sintetizar o debate do encontro, Campos observou: 

Os planos Keynes e White partiam de óticas diferentes e representavam diferentes constelações de 

interesses. A Inglaterra estava resignada, quando se reuniu à conferência de Bretton Woods, a ser por 

longo tempo uma nação devedora. Suas reservas e investimentos haviam sido em grande parte 

liquidados no esforço de guerra. A preocupação central de Keynes era, portanto, a montagem de um 

mecanismo internacional capaz de assegurar liquidez ao sistema e evitar excessiva concentração de 

recursos nas mãos dos países credores, notadamente os Estados Unidos, que retinham posição 

absolutamente dominante, quer no comércio internacional quer nas reservas ouro. Keynes queria algo 

semelhante a um banco central internacional – a International Clearing Union – capaz de emitir uma 

nova moeda – Bancor – na qual seriam compulsoriamente convertidas as reservas de todos os países, 

depositadas no organismo central, e que poderia ser utilizada para uma redistribuição de liquidez. Do 

ponto de vista de Keynes, saldos contumazes de balanço de pagamentos eram tão perigosos como os 

déficits crônicos, havendo de se criar alguma compulsão para que os países credores – detentores de 

                                                 
232 O filósofo István Mészáros situou a obra de Keynes a partir de sua determinação social, cf. Mészáros (1993: 
58-61, 71-72), (1996: 16-21) e (2002: 155-57). 
233 Torna-se importante destacar que na primeira metade da década de 1950, Roberto Campos era uma referência 
nos estudos de “economia keynesiana”, de acordo com o insuspeito Celso Furtado na sua Obra autobiográfica: 
“Certa vez, fomos a São Paulo de automóvel, alterando-nos no volante. Quando me cabia dirigir, ele lia ao lado a 
tese de doutorado de Nuno Fidelino de Figueiredo, sobre a economia keynesiana, que ele, Campos, iria examinar 
no dia seguinte. Aqui e acolá, desabafava: ‘Incrível, esse cara sabe tudo, leu toda a bibliografia, não deixou nada 
para o examinador, que tenho a dizer mais!’. Fiquei apreensivo com a situação constrangedora a que ele se iria 
expor. No dia seguinte, deu um ‘banho’ completo no Nuno, envolvendo-o por todos os lados e, inclusive, 
mostrando insuficiências na bibliografia” (1997: 268). 
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saldos em Bancor – abrissem mão de sua liquidez para empréstimos destinados a financiar as 

importações dos países deficitários (1994: 64-65).  

 

Nota-se que durante a criação do FMI (Fundo Monetário Internacional), John 

Maynard Keynes defendeu o estabelecimento de uma moeda internacional inteiramente 

destinada a ajustar os desequilíbrios dos balanços de pagamentos, embora permanecendo cada 

país com seu sistema monetário particular. A moeda Bancor não estaria desvinculada do 

padrão-ouro, ainda que esse metal não fosse tomado como base absoluta de seu valor. 

Na continuidade informativa da conferência, o componente da delegação brasileira 

considerou: 

Aos Estados Unidos, de outro lado, não interessava semelhante automatismo. Era um país vastamente 

credor e não se visualizava àquela ocasião outra coisa senão a persistência, por prazo indefinido, de um 

dollar gap, em vista da brecha de produtividade então existente entre os Estados Unidos e o resto do 

mundo, e do longo tempo que se imaginava fosse necessária para a reconstrução européia. Não queriam 

por isso os americanos abrir mão da posição dominante de sua moeda. Donde o conceito do Fundo 

Monetário Internacional como uma agência de poder muito mais limitado que um banco central, 

confinada sua função à correção de desequilíbrios temporários de balança de pagamentos (Campos, 

1994: 65). 

 

Assim, percebe-se que os representantes estadunidenses batiam pelo sistema 

econômico-financeiro no sentido da excessiva demanda de dólares (dollar gap) no mercado 

mundial. O principal defensor do Plano White em Bretton Woods foi o secretário do tesouro 

dos Estados Unidos, Henry Morgenthau. Tal propositura visava criar as condições para a 

moeda estadunidense substituir definitivamente a libra inglesa no âmbito econômico 

internacional234. 

Refletindo a hegemonia dos Estados Unidos no bloco capitalista, as propostas 

defendidas por Henry Morgenthau se sobrepuseram em relação às da delegação britânica, o 

que evidenciou a supremacia do imperialismo do país da América do Norte sobre o mundo, 

numa palavra, a sobreposição da nação credora sobre as devedoras. Como inferiu Campos:  

A diferença da ótica entre os Planos White e Keynes era, basicamente, que no primeiro se atribuíam 

responsabilidades importantes pelo ajuste aos países devedores, enquanto que no segundo boa parte 

dessa responsabilidade caberia aos credores, que não deveriam acumular reservas que impusessem 
                                                 
234 Como destacou Campos: “O plano Keynes refletia os interesses da Grã-Bretanha, que não mais conseguia 
manter a conversibilidade da libra esterlina e que previa tornar-se por longo tempo deficitária em matéria de 
balanço de pagamentos. O plano White refletia mais de perto os interesses dos Estados Unidos; implicou, na 
realidade, a criação de um dollar exchange standard, um pouco mais flexível que o padrão-ouro do pré-guerra” 
(1994: 64). 
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políticas deflacionárias ao resto do mundo. O viés de Keynes era a expansão interna; o de White, a 

estabilidade de preços (1994: 65). 

 

Com o domínio da moeda norte-americana, os países europeus, asiáticos, latino-

americanos e africanos lançaram-se a uma intensa busca de dólares para enfrentar os 

problemas econômicos do capitalismo. Ao mesmo tempo, muitos desses países não 

dispunham de reservas em ouro nem contavam com o comércio exportador capaz de captar 

divisas. Esse desequilíbrio passou a ser coberto por meio de empréstimos aos Estados Unidos. 

Torna-se necessário pontuar que as soluções encaminhadas por Henry Morgenthau 

não atingiram ao objetivo de promover o desenvolvimento econômico fora dos Estados 

Unidos, de modo que para a reconstrução da Europa foi necessário a implementação do Plano 

Marshall, a fim de se alavancar a recuperação da capacidade produtiva europeia. No entanto, 

seguindo a lógica da superexploração da força de trabalho, na periferia do capitalismo, 

sobretudo na América Latina e África, não se desenvolveu políticas semelhantes às 

empregadas na reconstrução do continente europeu. 

Para as nações devedoras como o Brasil, nos anos 50 do século XX, as posições 

estadunidenses frisaram a importância de medidas monetárias no sentido de conter o processo 

inflacionário, ao revés da promoção do desenvolvimento. Sendo assim, Campos descartou o 

modelo keynesiano porque este fora derrotado na Reunião fundadora do FMI, portanto, 

preferiu a tese de submeter à lógica do país líder no bloco capitalista coadunado ao setor do 

capital financeiro interno. Destarte, a questão chave para o economista brasileiro seria a 

formação da poupança interna para estimular a iniciativa privada com inflação baixa. Tal 

poupança viria dos centros capitalistas internacionais, em especial dos Estados Unidos, em 

aliança com o setor bancário interno mediado pela taxa de juros. 

Portanto, torna-se lídimo afirmar que a explicação de Roberto Campos sobre a gênese 

e o desenvolvimento do capitalismo realçou os aspectos de viabilização do crédito. Nesse 

sentido, o critério de instauração do sistema do capital teria sido a revisão institucional da 

Igreja Católica no final da Idade Média sobre a usura. A consolidação, por sua vez, teria se 

efetivado por meio dos tesouros coloniais “transferidos” para a Europa, pois com isso se 

ampliaram os recursos para empréstimos. Por fim, na agenda capitalista brasileira nos anos 

50, o economista formulou a base teórica para a justificação do “take off”, isto é, o processo 

de “arrancada” para a sociedade industrial de alto consumo por meio da poupança externa. 
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Nota-se que a visão de Campos sobre o início do capitalismo e o seu desenvolvimento 

refletiu a forma particular tardia de entificação do sistema do capital no Brasil, que impôs a 

burguesia sem o compromisso histórico com o processo democrático, sem um programa de 

transformação social revolucionária como a da França em 1789. Isso porque se priorizou 

sempre a conciliação pelo alto com as oligarquias e as aristocracias, num processo em que o 

historicamente novo pagou um alto tributo ao historicamente velho. Ademais, a obra do 

economista expressou a singularidade do caminho brasileiro ao “verdadeiro capitalismo”, ou 

seja, a processualidade do desenvolvimento industrial se consumou no momento do 

imperialismo, o domínio do capital financeiro, que estabelece as condições históricas de uma 

industrialização ultrarretardatária, a formação de um capitalismo hipertardio. Por conseguinte, 

tem-se a “irresolução crônica” da “missão civilizatória do capital”. Sendo assim, a formação 

brasileira também se contrastou em relação à entificação do capitalismo tardio alemão, de via 

prussiana, isto é, a objetivação do capitalismo tardiamente, mas que ainda conseguiu alcançar 

a forma imperialista no início do século XX. 

Em suma, a obra de Roberto Campos dos anos 50 expressa as condições sócio-

históricas da via colonial de objetivização do capitalismo235. O economista construiu um 

arcabouço teórico a fim de corroborar a sua práxis na luta social e a opção da burguesia 

brasileira, sobretudo a fração do setor financeiro, inserida na reprodução ampliada do capital 

nas condições de sócia minoritária e subordinada ao grande capital internacional. 

 

 

3.1.6. As formas do capital e o capitalismo 

 

István Mészáros fez o significativo apontamento acerca da distinção entre capital e 

capitalismo na obra de Karl Marx236. Neste sentido, de acordo com o filósofo húngaro, 

                                                 
235 Como sistematizou José Chasin “à via colonial de efetivação do capitalismo é inerente o estrangulamento da 
potência auto-reprodutiva do capital, a limitação acentuada da sua capacidade de reordenação social, e a redução 
drástica da sua força civilizatória. Desse modo, ao mesmo tempo que encobrem por inacabamento, seus 
processos empuxam, pela via da irresolução crônica das questões mais elementares, a contradição estrutural 
entre o capital e o trabalho” (2000: 221). Contudo, na processualidade da mundialização do capital, nos anos 90 
do século XX, instaurou-se uma nova fase do sistema capitalista. 
236 Segundo o autor, “Marx escreveu O Capital a serviço do rompimento do domínio do capital, não apenas do 
capitalismo. No entanto, estranhamente, é sobre a avaliação desta mais íntima natureza do seu projeto que os 
desentendimentos são maiores e mais danosos. O título do livro I de O Capital foi traduzido pela primeira vez ao 
inglês, sob a supervisão de Engels, como ‘Uma Análise Crítica da Produção Capitalista’, enquanto o original é 
‘O processo de Produção do Capital’ (Der Produktionsprozess des Kapitals), o que é algo radicalmente diferente. 
O projeto de Marx se ocupa das condições de produção e reprodução do capital em si – sua gênese e expansão, 
assim como das contradições inerentes que prenunciam a sua supressão através de um ‘longo e doloroso 
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o conceito de capital é muito mais fundamental que o de capitalismo. O último está limitado a um 

período histórico relativamente curto, enquanto que o primeiro abarca bastante mais que isto: ocupa-se, 

além do modo de funcionamento da sociedade capitalista, das contradições de origem e 

desenvolvimento da produção do capital, incluindo as fases em que a produção de mercadorias não é 

abrangente e dominante como o é no capitalismo (1985: 44). 

 

Desse modo, a distinção de conceitos é essencial para a constituição de uma práxis 

revolucionária na contemporaneidade, uma vez que, segundo entende o autor de Para além do 

capital, apoiado na reflexão de Marx, somente se processará a transformação societária com 

êxito se superar o capital e a sua reprodução, não apenas o seu “metabolismo social”, em 

consequência, tal processo é mais complexo que a superação política. Portanto, unicamente 

com o “rompimento do domínio do capital”, de fato, tirar-se-á “poesia do futuro”. 

 Neste subitem, a diferenciação entre capital e capitalismo torna-se importante para a 

exposição dos resultados e os passos da pesquisa sobre a produção ideológica de Roberto 

Campos e o significado das problemáticas na qual o economista se envolveu, bem como o 

entendimento do percurso histórico da formação social por seus elementos ônticos. 

Ao tratar historicamente o problema da gênese do capitalismo, deve-se refletir que a 

acumulação do capital usurário, realizada sobre os senhores rurais e camponeses, constituiu 

essencialmente uma transferência do subproduto agrícola às mãos dos agiotas. As formas 

primitivas de capital usurário e de capital comercial não foram exclusivas da Europa 

Ocidental. Desse modo, deve-se lançar a questão: Por que a essa acumulação de capital 

usurário e mercantil não originou o capital industrial nas diferentes civilizações? 

Embora tenha existido manufatura têxtil em grandes estabelecimentos, no período de 

Justiniano no Império Bizantino, bem como oficinas de tecidos na Espanha muçulmana no 

século IX e, também, manufaturas de porcelana e têxtil domiciliares na China, na Dinastia 

Ming. No entanto, a coexistência dessa forma de empreendimento com uma grande 

acumulação de capital-dinheiro não permitiu o desenvolvimento do capital industrial. A 

despeito da produção mercantil simples ser uma produção de mercadoria, entretanto, a maior 

parte dela é uma produção de valores de uso. A imensa maioria da população das sociedades 

citadas não participava do processo produtivo dessas “mercadorias”, ou participava de 

maneira efêmera, assim, a agência conservava o caráter de comércio de luxo, ou a 

                                                                                                                                                         
processo de desenvolvimento’ - , enquanto que a mal traduzida versão fala apenas de uma dada fase da produção 
do capital, confundindo problematicamente os conceitos de ‘produção capitalista’ e de ‘produção do capital’” 
(Mészáros, 1985: 44-45).  
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dependência em relação ao Estado. Em síntese, nas sociedades citadas, em que se observou a 

produção de valores de troca e acúmulo de dinheiro, o capital não foi investido 

prioritariamente nas formas produtivas. Portanto, não realizou a transformação da força de 

trabalho em mercadoria nem se transformou os meios de produção em capital, condição para a 

extração da mais-valia e a objetivação do capitalismo. 

Na Europa Ocidental, a penetração da economia monetária na produção campestre, em 

decorrência da transformação do sobreproduto agrícola de espécie em dinheiro, permitiu um 

substancial aumento da produção de mercadorias, o que criou as condições para o nascimento 

do capitalismo industrial. Desse modo, fora do continente europeu não existiu outro lugar em 

que o sobreproduto agrícola tenha sido revertido a forma duradoura no aspecto de renda em 

dinheiro. 

No Ocidente, desde o século XII ao XVIII, a acumulação de capital-dinheiro, usurário, 

mercantil e comercial se realizou nas mãos de um setor que se emancipava progressivamente 

das estruturas feudais. Sua constituição enquanto grupo, com a consciência de seus interesses, 

realizou-se nas cidades. A partir do século XVI, com a constituição do Estado absolutista 

moderno, não se processou o aniquilamento da nobreza, pois segundo Perry Anderson: “A 

ordem política permaneceu feudal, ao passo que a sociedade tornava-se cada vez mais 

burguesa” (1995: 23). Destarte, a sobreposição dos nobres no aparato estatal coadunou a 

evolução da burguesia urbana, ainda que esse processo não tenha se realizado de forma 

contínua237. Assim, “Vemos, portanto, como a própria burguesia moderna é o produto de um 

longo processo de desenvolvimento, de uma série de revoluções no modo de produção e da 

troca” (Marx & Engels, 2001: 68). 

Nas civilizações orientais pré-capitalistas o capital encontrava-se frequentemente 

submetido às arbitrariedades do Estado despótico. Tal fato resultara das condições da 

agricultura com irrigação, que impõe uma rígida administração e centralização do 

sobreproduto social. 

A Inglaterra completou preliminarmente o processo de acumulação primitiva do 

capital, por meio da constituição do trabalho assalariado, o que significou a expropriação dos 

                                                 
237 O resultado da pesquisa de Perry Anderson apontou que, “Essencialmente, o absolutismo era apenas isto: um 
aparelho de dominação feudal recolocado e reforçado, destinado a sujeitar as massas camponesas à sua posição 
social tradicional – não obstante e contra os benefícios que elas tinham conquistado com a comutação 
generalizada de suas obrigações. Em outras palavras, o Estado absolutista nunca foi um árbitro entre a 
aristocracia e a burguesia, e menos ainda um instrumento da burguesia nascente contra a aristocracia: ele era a 
nova carapaça política de uma nobreza atemorizada. /.../ O resultado foi um aparelho reforçado de poder real, 
cuja função política permanente era a repressão das massas camponesas e plebéias na base da hierarquia social” 
(1995: 18-19). 
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trabalhadores diretos, ou seja, a dissolução da propriedade privada embasada no próprio 

trabalho e a transformação do meio de produção em capital. Em outras palavras, a Inglaterra 

foi o primeiro país em que se procedeu a separação entre o produtor e o meio de produção238. 

Tal processo se deveu à concentração de recursos que foram transformados em capital, 

ou seja, nas terras de uso comunal dos camponeses se formou os “cercamentos” (enclosures) 

sob controle dos landlords, que modificou os bosques de uso coletivo em pastagens de 

ovelhas, expulsando o campesinato, que, por sua vez, se deslocou em direção às cidades. 

Assim, ampliou-se a produção de matéria-prima e se processou a formação de um grande 

contingente de indivíduos sem propriedade e obrigados violentamente, pelas legislações 

estatais sanguinárias, a vender a sua força de trabalho aos proprietários rurais, ou aos 

manufatureiros, surgindo assim, o proletariado239. 

A concentração da propriedade agrária, a proletarização da força de trabalho, a 

atividade marítima e colonial possibilitaram a Inglaterra superar os países protagonistas nas 

conquistas coloniais, ou seja, Espanha e Portugal, porque estavam paralisados pelo excesso do 

fluxo dos recursos das colônias. Além disso, a Inglaterra evoluiu mais rapidamente que a 

Holanda – esta até então, sem recursos industriais – e a França, cuja estrutura agrária resistiu 

aos “cercamentos” das terras comunais. Portanto, tal processo fez com que na Inglaterra, de 

modo preliminar, se transitasse da acumulação originária do capital para a acumulação 

capitalista propriamente. 

                                                 
238 Acerca dos condicionantes materiais para o protagonismo inglês, relaciona-se: “O roubo dos bens da Igreja, a 
fraudulenta alienação dos domínios do Estado, o furto da propriedade comunal, a transformação usurpadora e 
executada com terrorismo inescrupuloso da propriedade feudal e clânica em propriedade privada moderna, foram 
outros tanto métodos idílicos da acumulação primitiva. Eles conquistaram o campo para a agricultura capitalista, 
incorporaram a base fundiária ao capital e criaram para a indústria urbana a oferta necessária de um proletariado 
livre como pássaro” (Marx, 1988c: 265). 
239 Como analisou Karl Marx, os Estados absolutistas construíram um aparato jurídico no sentido da composição 
da força de trabalho assalariada: “Os ancestrais da atual classe trabalhadora foram imediatamente punidos pela 
transformação, que lhes foi imposta, em vagabundo e paupers”. Com Henrique VIII, em 1530, “aquele que for 
apanhado pela segunda vez por vagabundagem deverá ser novamente açoitado e ter a metade da orelha cortada; 
na terceira reincidência, porém, o atingido, como criminoso grave e inimigo da comunidade, deverá ser 
executado.” No período de Eduardo VI, 1547, “se alguém se recusa a trabalhar, deverá ser condenado a se tornar 
escravo da pessoa que o denunciou como vadio. /.../ Se o escravo se ausentar por 14 dias será condenado à 
escravidão por toda a vida e deverá ser marcado a ferro na testa ou na face com a letra S; caso fuja pela terceira 
vez, será executado como traidor do Estado. /.../ Todas as pessoas têm o direito de tomar os filhos dos 
vagabundos e mantê-los como aprendizes, os rapazes até 24 anos e as moças até 20. Se fugirem, eles devem, até 
essa idade, ser escravos dos mestres, que podem acorrentá-los, açoitá-los etc., conforme quiserem”. No reinado 
de “Elisabeth, 1572: Esmoleios sem licença e com mais de 14 anos de idade devem ser duramente açoitados e 
terão a orelha esquerda marcada a ferro, caso ninguém os queira tomar a serviço por 2 anos; em caso de 
reincidência, se com mais de 18 anos, devem ser executados, caso ninguém os queira tomar a serviço por 2 anos; 
numa terceira incidência, serão executados sem perdão, como traidores do Estado” (Marx, 1988c: 265-6). Nota-
se que o impulso jurídico para a formação do assalariamento se fez no mesmo século da chegada dos metais 
preciosos coloniais. 
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3.1.7. Roberto Campos: a usura na gênese do “capitalismo” 

 

Façamos um breve esboço das posições de Roberto Campos tratadas neste item. 

Roberto Campos tomou parte no debate intelectual realizado no pós-Segunda Guerra acerca 

da transição societária do feudalismo para o capitalismo e produziu uma posição adversária à 

elucidação da acumulação originária do capital. O economista brasileiro proferiu a 

interpretação do surgimento do capitalismo a partir da prática de usura na Idade Média. Tal 

atividade alterou o posicionamento da Igreja Católica em relação ao procedimento de 

empréstimo a juro. O autor situou no período medieval o surgimento do “ethos” capitalista, 

uma vez que o comportamento visando à constituição de empresa teria emergido a partir das 

adaptações institucionais católicas. O crescimento comercial após as Cruzadas Religiosas foi 

tomado enquanto manifestação do capitalismo, sendo assim, o ensaísta não distinguiu capital 

usurário e comercial de capitalismo. Ademais, justificou que a cultura católica poderia se 

adequar à cultura capitalista. Campos apontou o catolicismo do final da Idade Média 

conivente com a usura. 

O funcionário da diplomacia nos assuntos econômicos argumentou que no período da 

renascença teria se manifestado a “ética” das forças econômicas no sentido do “espírito do 

capitalismo” por meio da racionalidade pautada no lucro, libertando, finalmente, o homem da 

disciplina da Igreja Católica. O autor restringiu, assim, o Renascimento à manifestação da 

“ética” naturalista e “capitalista”, subordinando o antropocentrismo à lógica do capital. Ao 

passo que desconsiderou a consciência da individuação, tendo o ser humano como medida das 

coisas, bem como o desenvolvimento humano para além da unilateralidade do homem 

burguês, porque o homem do renascimento expressou o trabalho enquanto condição do 

desenvolvimento humano. 

Segundo Roberto Campos, a Reforma Religiosa não foi o momento instaurador do 

“espírito do capitalismo”. Entretanto, o capítulo das Reformas Protestantes na história do 

sistema do capital foi a instauração da “cultura puritana”, ajustada no trabalho diligente, 

sobriedade, frugalidade e parcimônia. Ademais, ao separar a salvação da prática de boas obras 

“incentivou o esforço humano”, sobretudo no caso do ramo calvinista, que favoreceu o 

empréstimo a juro, resultando na ampliação do crédito e, em consequência, no 
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desenvolvimento capitalista. Numa palavra, arrolou-se uma cultura essencialmente adequada 

ao sistema do capital. 

Campos interpretou o desenvolvimento do “capitalismo” na era moderna a partir da 

“Revolução do Preço”, ou seja, com o fluxo das pilhagens coloniais para o velho mundo 

processara-se o aumento geral dos preços mais que o dos custos, nesse sentido, a civilização 

europeia teria se desenvolvido pela “inflação do lucro”, em especial pelas ampliações das 

possibilidades de créditos. Assim, o autor corroborou a propositura monetarista da teoria 

quantitativa da moeda, que identifica na força da moeda ou do metal cunhado a fonte do 

progresso econômico. Ao desconsiderar o trabalho na formação do sistema do capital e, por 

conseguinte, a separação do trabalhador do meio de produção, bem como o processo de 

formação do assalariamento com as “leis sanguinárias” do absolutismo, o economista 

instaurou a explicação do capitalismo pelo próprio capital. 

A explicação de Campos sobre a gênese e o desenvolvimento do capitalismo ressalta a 

importância do crédito. Procuramos apontar que na segunda metade dos anos 50 do século 

XX ocorreu a aproximação de sua práxis aos chamados monetaristas históricos: Eugênio 

Gudin e Octávio Gouvêa de Bulhões, sujeitos ligados ao capital financeiro, preocupados com 

os problemas inflacionários e a revisão do papel do Estado. Soma-se, a isso, o grande capital 

internacional interessado em viabilizar empréstimo a juros. 

Destarte, o ensaísta em questão sistematizou uma interpretação da história que serviu 

às posições daqueles capitalistas que compunham o setor bancário e da burguesia que 

advogava a subordinação da economia do país à lógica do grande capital internacional. 

 

 

 

3.2. Capitalismo na visão de Fernando Henrique Cardoso 

 

Em sua construção teórica acerca do capitalismo, Fernando Henrique Cardoso toma 

como referência o trabalho e a história numa construção tipológica da formação social. O 

sociólogo entende que a conceituação do sistema econômico constituída no país deve-se 

considerar o processo social desde a colônia e o período imperial da história brasileira. Como 

já pontuado no item 1.4. deste texto, Cardoso foi um dos teóricos envolvidos na interpretação 

da sociedade brasileira no campo das Ciências Humanas profissional. Suas análises 

fundamentaram uma visão societária a partir do referencial teórico que significou “um 
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capítulo do marxismo adistringido” na investigação social, isto é, trouxe uma “análise 

marxista” despida do conteúdo revolucionário, mas articulada a conceitos da sociologia 

weberiana e do existencialismo de Jean-Paul Sartre. Neste componente, debruçamo-nos sobre 

as pesquisas acadêmicas de Cardoso com o intuito de perceber sua visão sobre o capitalismo, 

desvendar sua construção teórica por meio do detalhamento percursivo analítico e, por fim, 

perceber os encaminhamentos onto-práticos de sua produção. 

 

 

3.2.1. O “capitalismo mercantil-escravista”: a peculiaridade da formação social brasileira 

segundo Cardoso 

 

Fernando Henrique Cardoso sistematizou a sua interpretação sobre a escravidão 

fundamentalmente em seu trabalho pós-doutoral, Capitalismo e escravidão no Brasil 

meridional, defendido na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. A tese foi 

orientada pelo professor Florestan Fernandes, envolvido nos estudos sobre a questão racial a 

fim de desmistificar a suposta “democracia racial” no país. O sentido do trabalho de Cardoso 

foi o delineamento da formação histórica do Rio Grande do Sul produzido no contexto dos 

anos 50 do século XX. A pesquisa considerou a agenda social daquela época, o problema da 

discriminação e a suposta “democracia racial” no Brasil. A Unesco, naquele período, 

financiou projetos de pesquisa sobre a questão racial, pois havia o interesse internacional 

sobre as relações raciais no país. O sociólogo se propôs a pesquisar essa temática no Estado 

do Sul considerando a formação histórica da região. 

Ao desvendar a formação social brasileira, Cardoso explicitou seu entendimento de 

“capitalismo mercantil-escravista”, segundo a sua posição: 

O problema teórico central para qualificar a sociedade capitalista-escravista brasileira é portanto o da 

relação entre a forma capitalista (mercantil) do sistema econômico mundial com a base escravista das 

relações de produção. Não é correto supor que se trata pura e simplesmente de uma sociedade 

capitalista, nem dizer que se trata de uma sociedade feudal. Para explicar esta particularização do 

capitalismo mercantil-escravista utilizo tanto o conceito de patrimonialismo (que qualifica a camada 

dos senhores de escravo) como de casta escrava. Ambas funcionando num contexto capitalista-

mercantil e redefinidos pela dinâmica deste (Cardoso, 2003a: 21-22). 

 

A partir da citação acima, nota-se que Cardoso traz o mérito de tentar explicar a 

“particularização” da formação social brasileira no século XIX, visto que a define 
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distintamente de capitalismo em sua completude, ao mesmo tempo em que recusa a 

conceituação de feudalismo para defini-la. Com o intuito de apanhar os sinais específicos 

tidos na formação histórica do país, o nosso sociólogo chega à noção de “capitalismo 

mercantil-escravista”. Assim, o autor instaura uma contradição porque embora situe o 

“capitalismo mercantil” enquanto “capitalismo inconcluso”, professa o entendimento de 

capitalismo mesmo com o regime de trabalho pautado na escravidão, ao invés da força de 

trabalho livre assalariada. 

Portanto, Fernando Henrique Cardoso fez do capitalismo uma categoria em que 

permite caber os “tipos” mais diversos de economia e de organização do trabalho, um 

capitalismo com escravos, ao invés de operários; um capitalismo sem burguesia, mas com 

senhores de escravos. 

Pode-se afirmar que Fernando Henrique Cardoso procede a análise que não diferencia 

capital e capitalismo, nesse passo, nomeia capitalismo todo sistema social no qual se realiza o 

excedente em larga escala. É possível perceber a certa aproximação com a análise weberiana, 

explicitada no item anterior deste capítulo, ou seja, o procedimento investigativo pautado na 

a-historicidade do capitalismo, na medida em que toma a existência do excedente enquanto 

característica do modo de produção capitalista. Contudo, a explicação do sociólogo da 

analítica paulista se distancia da completude da explicação de Max Weber ao trazer o 

trabalho240. Nesse ato, Cardoso efetua a aproximação à análise marxista. Em consequência, o 

sociólogo brasileiro traz uma reflexão sobre a escravidão, mais ainda, define a 

“particularização” social brasileira de “capitalismo mercantil-escravista”. 

Em síntese, o professor compreende o capitalismo enquanto um modo de circulação, 

ao invés de produção. A acumulação, nesse “tipo” de “capitalismo mercantil”, se assentaria 

no trabalho compulsório, e não no trabalho assalariado. Assim, contrapõe-se à reflexão do 

jovem Frederich Engels que afirmava: no capitalismo “o industrial é o capital, o operário é o 

trabalho” (2008: 308). 

                                                 
240 Pode-se afirmar que a pesquisa de Cardoso, em certo sentido, antecipa vários resultados do estudo de 
Fernando Novais, no qual será amplamente detalhada a questão do trabalho no período colonial: “O 
mercantilismo foi, na essência, a montagem de tal sistema e o sistema colonial mercantilista sua peça 
fundamental, a principal alavanca na gestação do capitalismo moderno. Ao contrário do que pensava Max 
Weber, a exploração colonial foi elemento decisivo na criação dos pré-requisitos do capitalismo industrial” 
(Novais, 2001: 70). Tal resultado investigativo se deveu à atividade de pesquisa de Novais parametrado pela 
formação intelectual desenvolvida no grupo d’O capital, espaço de estudos protoganizado por jovens 
pesquisadores uspianos, onde se desenvolvia a reflexão intelectual conjunta, conforme analisou-se no item 1.4. 
deste trabalho. 
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Até os anos 60 do século XX, notava-se a “aceitação” das definições de feudalismo a 

fim de explicitar o decurso da formação brasileira desde o período colonial. No entanto, na 

segunda metade do século XX, teóricos engajados na perspectiva da transformação social 

passaram a identificar, na situação brasileira, os “resquícios feudais”, o que implicava numa 

formulação política de compreensão da “revolução burguesa”, ou “democrático-burguesa” no 

país241. 

Caio Prado Júnior, em sua obra Evolução política do Brasil, de 1933, recusou a 

conceituação de feudalismo para compreender o decurso específico da formação social 

brasileira. Nove anos depois, no livro Formação do Brasil contemporâneo, o historiador 

aprofundou seu estudo sobre o sentido da colonização a partir da empresa comercial a fim de 

definir a especificidade da processualidade histórica do país242. 

Em suas análises, Caio Prado Jr. realizou um arcabouço teórico-metodológico 

desapegado aos dogmas stalinistas de “etapas” do desenvolvimento histórico. O intelectual 

construiu a sua obra por meio do estudo das especificidades da realidade brasileira localizada 

em seu próprio caminho formativo. No livro A revolução brasileira, o historiador marxista 

explicou a crítica ao seu próprio partido, o PCB, demonstrando como a tática daquela 

agremiação política, no período anterior ao golpe de Estado em 1964, refletia o erro 

interpretativo do processo histórico brasileiro. Porquanto se materializou em posições 

equivocadas na luta social, de aliança com a “burguesia progressista”. 

O encaminhamento prático-político de entendimento da realidade do país como 

“feudal”, ou “semi-feudal”, presente na interpretação pecebista, apontava na direção da 
                                                 
241 Tem sido comum na historiografia acadêmica atribuir aos intelectuais do PCB a utilização da noção de 
feudalismo para compreender a formação histórica brasileira. Sem dúvida, autores como Alberto Passos 
Guimarães que identificou o “regime feudal de propriedade” (1964: 42), bem como Nelson Werneck Sodré que 
divulgou a compreensão sobre “traços feudais evidentes” (1976a: 78) no Brasil, além da definição de “latifúndio 
escravista e feudal” (1976b: 66). Entretanto, outros autores importantes e adversários do marxismo definiram 
como feudalismo a processualidade social posta no país, tais como Capistrano de Abreu (2000: 67), Oliveira 
Vianna (1987c: 161-182), Gilberto Freyre (1999: lvii) e Nestor Duarte (1966: 102). 
242 Sobre o processo de colonização, Caio Prado Júnior entendeu que: “No seu conjunto, e vista no plano 
mundial e internacional, a colonização dos trópicos toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais 
completa que a antiga feitoria, mas sempre com o mesmo que ela, destinada a explorar os recursos naturais de 
um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de 
que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no 
social, da formação e evolução históricas dos trópicos americanos” (2000: 19-20).  Ademais, o historiador 
marxista frisou “os três elementos constitutivos da organização agrária do Brasil colonial: a grande propriedade, 
a monocultura e o trabalho escravo. Estes três elementos se conjugam num sistema típico, a “grande exploração 
rural”, isto é, a reunião numa mesma unidade produtora de grande número de indivíduos; é isto que constitui a 
célula fundamental da economia agrária brasileira. /.../ não se trata apenas da grande propriedade, que pode 
também estar associada à exploração parcelária; o que se realiza então pelas várias formas de arrendamento ou 
aforamento, como é o caso, em maior ou menor proporção, de todos os países da Europa. Não é isto que se dá no 
Brasil, mas sim a grande propriedade mais a grande exploração, o que não só não é a mesma coisa, como traz 
conseqüências, de toda ordem, inteiramente diversa” (Prado Jr., 2000: 121). 
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“união do povo” para se realizar a “revolução burguesa”, processo histórico que seria dirigido 

pela classe detentora do capital nacional, restando ao proletariado à participação caudatária e 

submissa ao comando do processo pela “burguesia nacional-democrática”243. 

A reflexão de Caio Prado Júnior demarcava noutra direção, visto que identificava as 

relações capitalistas no campo devido ao assalariamento da força de trabalho, porquanto não 

se assemelhavam ao feudalismo europeu sustentado na servidão. Além disso, percebeu a 

ligação entre a agricultura e a indústria no processo de acumulação de capital244. O estudioso 

da formação brasileira situou o caráter exportador das unidades produtivas coloniais, de modo 

que o sentido da colonização favoreceu o processo de acumulação primitiva do capital, 

elemento fundamental, somado à separação do trabalhador em relação ao meio de trabalho, 

para que se constituísse a nova formação social245. 

Como já se afirmou no item anterior do presente capítulo, a era capitalista data do 

século XVI, ou seja, antes mesmo da produção generalizada de mercadorias, que se configura 

somente com o processo de separação do trabalhador em relação aos instrumentos de 

produção, e a acumulação tendo por base o assalariamento da força de trabalho. Tal processo 

se completou preliminarmente na Europa por meio do capital industrial. Destarte, a utilização 

“capitalista” nas terras coloniais se configurou pelo sistema plantation exportador246. 

                                                 
243 Em sua Declaração Política de março de 1958, o PCB divulgou o seu programa etapista: “A sociedade 
brasileira encerra também a contradição entre o proletariado e a burguesia, que se expressa nas várias formas de 
lutas de classes entre operários e capitalistas. Mas a esta contradição não existe uma solução radical na etapa 
atual. Nas contradições presentes de nosso país, o desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do 
proletariado e de todo o povo. /.../ A revolução no Brasil, por conseguinte, não é ainda socialista, mas 
antiimperialista e antifeudal, nacional e democrática. A solução completa dos problemas que ela apresenta deve 
levar à inteira libertação econômica e política da dependência para com o imperialismo norte-americano; à 
transformação radical de estrutura agrária, com a liquidação do monopólio da terra e das relações pré-capitalistas 
de trabalho; ao desenvolvimento independente e progressista da economia nacional e à democratização radical 
da vida política. /.../ Já a luta do proletariado dentro da frente única não tem por fim isolar a burguesia nem 
romper a aliança com ela, /.../ esta luta deve ser conduzida de modo adequado, por meio da crítica ou de outras 
formas, evitando elevar as contradições internas da frente única ao mesmo nível da contradição principal, que 
opõe a nação ao imperialismo norte-americano e seus agentes” (in. Lowy, 2006: 226-228). 
244 Para a análise da obra de Caio Prado Jr. a bibliografia é extensa, contudo, cf. os trabalhos de Ângela Maria 
Souza (2009), (2005) e Lincoln Secco (2008). 
245 O filósofo Carlos Nelson Coutinho aponta o que seria o “equívoco” da conceituação de Caio Prado Jr., isto é, 
o “capitalismo colonial brasileiro” ou “capitalismo comercial”, nos escritos (1980: 64-70), (2000a), (2000b) e 
(2006). Coutinho frisa que o autor d’A revolução brasileira nunca teria se desvencilhado da interpretação 
“colonial do capitalismo brasileiro”, portanto, não teria compreendido a “ocidentalização” do país no final dos 
anos 70 do século XX, que “proporcionou”, na esfera política, “a democracia como valor universal”. Antonio 
Carlos Mazzeo respondeu ao crítico de Caio Prado Jr. realçando o “caráter capitalista da colonização” 
portuguesa no Brasil, cf. (1989: 55-85) e (2003: 153-170). Coutinho opõe “capitalismo colonial” e 
“ocidentalização” da sociedade brasileira. Para a contraposição da leitura de Coutinho, cf. Carlos Eduardo 
Berriel (1982: 90-95) e para o estudo crítico, embora inicial, da concepção política do filósofo, cf. Felipe 
Magane (2007). 
246 Ao polemizar com David Ricardo sobre o encaminhamento da questão fundiária na produção colonial, Karl 
Marx observou: “Há aí duas coisas a distinguir. Primeiro: trata-se de verdadeiras colônias como nos Estados 
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A colonização no Brasil foi essencialmente estruturada no capital mercantil. Seus 

objetivos coadunaram-se “ao início da era capitalista”. Os colonialistas forjaram os 

“descobrimentos” e a produção colonial para realizar lucros extraordinários com os produtos 

tropicais no mercado mundial. Contudo, eles não inauguraram o sistema capitalista porque 

não havia na colônia a generalização do trabalho livre, pois a acumulação primitiva do capital 

na América Portuguesa se sustentou na escravidão. Por um lado, o braço escravo esteve na 

base da produção colonial. Por outro, o tráfico negreiro transferiu ainda mais capital à 

metrópole, seja no ponto de vista que propala o “comércio no antigo sistema colonial” 

(Novais, 2001), seja na perspectiva que argumenta o “comércio triangular” (Blackburn, 2003: 

451-617), seja na posição que defende a relação “Arquipélago de Capricórnio”247, uma vez 

que reconhece no Porto de Lisboa o primeiro para o comércio externo “brasileiro” até o 

século XVIII248. 

                                                                                                                                                         
Unidos, Austrália etc. Aí a massa dos colonos agricultores, embora traga da terra natal montante maior ou menor 
de capital, não constitui classe capitalista, nem sua produção é a capitalista. São mais ou menos camponeses que 
trabalham autonomamente, para os quais o fundamental, antes de tudo, é produzir o próprio sustento, os meios 
de subsistência, e cujo produto principal portanto não se torna mercadoria e não se destina ao comércio. /.../ Na 
segunda espécie de colônias – as grandes fazendas (plantations) – destinadas desde o início à especulação 
comercial e com a produção voltada para o mercado mundial, verifica-se produção capitalista, embora 
formalmente apenas, uma vez que a escravatura negra exclui o assalariado livre, portanto o fundamento da 
produção capitalista” (1983: 729-730). Assim, na diferenciação dos processos colonizadores, Marx apontou o 
formato produtivo colonial voltado para o mercado mundial como capitalista, ao mesmo tempo chamou a 
atenção sobre a força de trabalho não-capitalista. Portanto, não se pode afirmar que ao considerar o capital 
mercantil na formação do novo sistema, estar-se-ia entendo-o enquanto modo de circulação, ao invés de 
produção. 
247 O historiador Luiz Felipe de Alencastro aponta sobre o sistema colonial: “Para mim, o ponto central é o 
seguinte: Angola não é uma coisa externa [a formação do Brasil no Atlântico Sul], Angola constitui o centro do 
que eu chamo de ‘Arquipélago de Capricórnio’, que ainda não é o Brasil ‘do Oiapoque ao Chuí’, mas uma rede 
de feitorias sul-atlânticas composta de uma zona de produção escravista na América Portuguesa, e de uma zona 
de reprodução de escravos em Angola e Costa da Mina. As duas zonas são unidas pelo mar, pelos navios, através 
de um comércio bilateral baseado em trocas diretas e no sistema de ventos e correntes gerado pelo anticiclone de 
Capricórnio” (2002: 253). 
248 A sistematização sobre a história colonial foge ao objetivo do presente trabalho. No entanto, cabe apontar a 
produção de certa historiografia que tem se dedicado ao estudo do período negando a acumulação externa. Essa 
corrente, segundo o historiador Fernando Novais, está “na linha da historiografia portuguesa”, pois corrobora a 
ideia de que “a perda do mercado brasileiro não foi muito importante para Portugal” (Novais, 2002: 140). O 
professor uspiano elenca sua observação crítica: “Primeiro /.../ Não é a mesma coisa a economia voltada para o 
mercado externo e acumulação primitiva do capital – eles [os historiadores João Fragoso e Manolo Florentino] 
botam tudo no mesmo balaio. Segundo, eles reformam o modelo, exageram o modelo. Quando eles estão falando 
de comércio externo, querem dizer que segundo aquele modelo não há mercado interno. Ora, o modelo diz que 
há mercado interno desde Caio Prado Jr. Mais do que isso, /.../ que há mercado interno e que a tendência é o 
mercado interno crescer. Caio [Prado Jr.], que é marxista, vai mais longe, diz claramente que a contradição é a 
seguinte: a economia produz para a exportação, mas não consegue produzir para a exportação sem fazer crescer 
o mercado interno ao mesmo tempo. Logo, mercado interno no modelo não é inexistente, ao contrário, o 
mercado interno é um pressuposto do sistema, eles têm que se desenvolver. Logo, ao contrário do que eles estão 
dizendo, o modelo não é incompatível com o mercado interno. Mas, eles estão negando o modelo. /.../ Isso  
envolve [por parte dos historiadores que desreconhecem as articulações externas] a negação do sistema colonial” 
(Novais, 2002: 141). 
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Embora nalguns momentos de sua obra Prado Jr. sinalize a esfera da circulação, ou 

“capitalismo comercial” (1987: 68), todavia, na reflexão do historiador, a esfera da circulação 

não aparece desconectada à estrutura produtiva. 

Desse modo, ao se criticar a noção “capitalismo comercial” não significa que se esteja 

corroborando as afirmações que propalam a inexistência de relações capitalistas no campo 

antes de 1930249. Nesta pesquisa, propõe-se entender o sentido da colonização não como 

“capitalismo colonial comercial”, mas enquanto organização da produção calcada na geração 

de excedente ao capital comercial, esteio importante do processo de acumulação originária 

direcionado à Europa. Em síntese, a função social da exploração nas colônias se relacionava 

ao processo de acumulação primitiva do capital nos países europeus. Portanto, deve-se 

compreender a estruturação colonial enquanto organização produtiva subsidiária do capital. 

Recusar a conceituação de “capitalismo comercial” em nada inviabiliza pensar o 

processo de entificação do capitalismo brasileiro pela via colonial de objetivação. Ao 

contrário, a partir da organização produtiva subsidiária do capital busca-se a percepção dos 

desdobramentos formativos do Brasil Colônia por seus próprios elementos ônticos, sem a 

imputação mental pautada nas “características típicas”. Nesse sentido, almejamos entender os 

caminhos particulares que levaram à estruturação tardia e hipertardia do metabolismo social 

do capital no país. 

Cardoso, por seu turno, prossegue no esforço de “particularização” da formação 

social, o que proporciona um debate tácito com as posições do PCB e a recusa da “teoria das 

etapas” propostas pelo stalinismo, isto é, a proposição dos intelectuais daquele partido, desde 

o VI Congresso da Internacional Comunista, que se referia às fases históricas pelas quais, 

inexoravelmente, todos os países teriam de passar, numa relação linear do processo social250. 

                                                 
249 Daniel de Pinho Barreiros (2008: 145-151) critica as posições de Caio Prado Jr., visto que, ressalta a 
importância da pequena propriedade. Barreiro tenta demonstrar a inexistência de relações capitalistas no campo 
brasileiro até a década de 30 do século XX. Nessa perspectiva, o autor d’A revolução brasileira não teria 
compreendido a importância da pequena produção nem o significado da proposta de reforma agrária. Entretanto, 
o que Caio Prado Jr. chamava a atenção em seus estudos acerca do período colonial, por um lado, era o sentido 
da colonização, que explica a formação da grande propriedade. Por outro, identificou o processo de 
proletarização da força de trabalho no campo. Sendo assim, nessas temáticas, Caio Prado Jr. extraiu os elementos 
da própria realidade para a compreensão da história. 
250 Deve-se destacar que o intelectual pecebista Nelson Werneck Sodré se diferenciou de algumas das posições 
de seu partido, pois afirmou: “Equiparar a burguesia de países do tipo do Brasil à burguesia dos países em que se 
operou a revolução burguesa clássica /.../ é uma deformação que indica desconhecimento histórico irremediável” 
(1967: 247). Nesse sentido, a obra desse intelectual não pode ser considerada uma mera reprodução esquemática 
mecanicista das formulações stalinistas, porque se voltou a uma compreensão teórica da particularidade 
brasileira, embora o autor tenha sempre sustentado a linha de ação calcada na aliança do proletariado com a 
“burguesia progressista” no plano político.  



 

 

253

 

Assim, o pesquisador brasileiro se contrapôs ao “etapismo” por meio da investigação da 

formação social do Brasil meridional.  

No desenvolvimento de suas análises sobre o “capitalismo mercantil-escravista”, o 

sociólogo uspiano ressaltou que 

 A escravidão fora o recurso escolhido para organizar a produção em grande escala visando o mercado e 

o lucro (formação do sistema capitalista), mas o desenvolvimento pleno do capitalismo (a exploração da 

mais-valia relativa) era, em si mesmo, incompatível com a utilização da mão-de-obra escrava através da 

qual não é possível organizar técnica e socialmente a produção para obter a intensidade da exploração 

da mais-valia relativa (Cardoso, 2003a: 42). 

 

A partir da citação acima, nota-se que Cardoso, por um lado, trouxe sua reflexão na 

linha posta por Caio Prado Júnior, de sentido da colonização, ao constatar a primazia 

produtiva do Brasil Colônia visando o mercado metropolitano. Por outro, o sociólogo da USP 

constata o “capitalismo inconcluso”, devido ao trabalho do escravo não permitir a extração da 

mais-valia relativa. Desse modo, para o estudioso do Brasil meridional do século XIX, a 

contradição principal entre capitalismo e escravidão se expressa na impossibilidade de 

ampliação do mais-trabalho relativo. 

É importante ressaltar que a consideração sobre a extração da mais-valia relativa como 

condição para o sistema capitalista perpassa toda a obra de Fernando Henrique Cardoso, 

inclusive as suas pesquisas dos anos 60 e 70 sobre o capitalismo dependente, bem como os 

debates senatoriais aos quais esteve envolvido nos anos 80 sobre a “integração soberana no 

comércio internacional” da economia brasileira. 

Karl Marx foi quem descobriu a produção generalizada de mais-valia enquanto 

condição para a acumulação capitalista. Entretanto, para o autor d’O capital a mais-valia se 

expressa em duas formas: a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa251. Ao passo que 

desconsiderar a extração da mais-valia absoluta no desenvolvimento do capitalismo, por um 

                                                 
251 Roman Rosdolsky, embasado em Marx, pontuou que o processo de acumulação capitalista se faz quando o 
trabalhador assalariado é obrigado a trabalhar mais do que o tempo necessário para produzir o seu sustento, daí a 
apropriação do excedente pelo capital e a criação da mais-valia. O que é mais-valia do ponto de vista do capital, 
do ponto de vista do trabalhador é mais-trabalho. Rosdolsky produziu uma síntese explicativa interessante sobre 
a conceituação de mais-trabalho na forma absoluta e relativa: “Há dois métodos fundamentais para aumentar o 
mais-trabalho. O primeiro é o prolongamento da duração do processo laborativo, ou jornada de trabalho. O outro 
– sendo fixa a duração da jornada – é o aumentado da produtividade, ou a intensificação do rendimento do 
trabalho. No primeiro caso, obtém-se o mais-trabalho estendendo-se o tempo total de trabalho dos produtores; no 
segundo, abreviando-se o tempo de trabalho necessário. Por isso, Marx chama o primeiro de mais-trabalho 
absoluto e o segundo, de mais-trabalho relativo. A base da primeira forma ‘é a fertilidade natural do solo, da 
natureza’; a da segunda ‘é o desenvolvimento da produtividade social do trabalho’. Em consequência, a primeira 
forma do mais-trabalho é não só a base da segunda, mas também é muitíssimo mais antiga. É tão velha quanto a 
exploração comum a todas as sociedades de classes” (2001: 193). 
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lado, incorre-se no erro de não enxergar a superexploração do trabalho no sistema de 

produção generalizada de mercadoria. E, por outro, pode-se perceber o otimismo do 

pesquisador uspiano quanto à possibilidade de se resolver a exploração intensa do trabalho 

nos limites da própria sociedade do capital. 

Para Fernando Henrique Cardoso, a incompatibilidade entre escravidão e capitalismo 

se localiza na não-realização da mais-valia relativa, isto é, o trabalho servil não permite o 

incremento sociotécnico sobre a produtividade do trabalho. No entanto, de acordo com Marx, 

é somente com a subsunção formal do trabalho ao capital que se potencializa a valorização do 

segundo. Dito de outro modo,  

“A produção pela produção” – a produção como fim em si mesma – já entra, é evidente, em cena com a 

subordinação formal do trabalho ao capital, logo que o objetivo imediato da produção é produzir a 

maior quantidade possível de mais-valia, logo que o valor de troca do produto se torna o objetivo 

decisivo. Mas esta tendência inerente à relação capitalista só se realiza de maneira adequada – 

convertendo-se numa condição necessária inclusivamente do ponto de vista tecnológico – logo que se 

desenvolve o modo de produção especificamente capitalista e, com ele, a subordinação real do trabalho 

ao capital (Marx, 2004b: 107). 

 

Assim sendo, é condição para a transitividade da organização social produtiva 

mercantil ao sistema capitalista, que o trabalho esteja subsumido e submetido ao capital, isto 

é, que a força de trabalho assuma a forma de mercadoria252. A subsunção formal do trabalho 

ao capital existe a partir do momento em que se inicia a produção capitalista, embora o 

processo de trabalho esteja centrado no trabalhador, como, por exemplo, um artesão. 

Consequentemente, o aumento da massa de mais-valia se encontra limitado devido ao saber 

do trabalhador, isto é, o seu domínio no fazer da produção. 

A subsunção real do trabalho ao capital procede após o desenvolvimento do processo 

de trabalho social e das relações de produção, de modo a não depender do saber do 

trabalhador, porque se ampliam as forças produtivas do trabalho por meio do incremento 

                                                 
252 O pesquisador Ivan Cotrim identificou o equívoco da interpretação de Cardoso do seguinte modo: “se 
Cardoso utiliza a designação de capitalismo para o momento a partir do qual a organização produtiva no Brasil 
se realiza sob o impulso do trabalho livre, não pode fazê-lo igualmente para o período em que as relações de 
produção dominantes estão fundadas na compra e utilização de escravos. Esse período escravista corresponde à 
moderna exploração colonial monocultora determinada pelo capital comercial. Trata-se do escravismo moderno, 
posto por orientação mercantilista para atender à expansão do capital e ocupar produtivamente as colônias, de 
maneira que não cabe a designação capitalismo, nem mesmo adjetivada por escravista, na medida em que não se 
desenvolveu aí a diferença socioeconômica entre capacidade ou força de trabalho como mercadoria e seu próprio 
possuidor, o escravo” (2001: 56). 
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científico na produção. Em decorrência, o resultado de seu trabalho aparece “estranhado” ao 

trabalhador. Portanto, 

A característica geral da subsunção formal, a subordinação direta do processo de trabalho ao capital 

subsiste, seja qual for, tecnologicamente falando, a forma como se desenvolva tal processo. Sobre essa 

base, contudo, emerge um modo de produção específico, e não apenas tecnologicamente, que 

transforma totalmente a natureza real do processo de trabalho e as suas condições reais: o modo 

capitalista de produção. A subsunção real do trabalho no capital só se opera quando ele entra em cena 

(Marx, 2004b: 104). 

 

Deve-se ainda destacar outro aspecto frisado por Cardoso, de relacionar o capitalismo 

somente à mais-valia relativa, também está distante das concepções de Marx, visto que para o 

autor d’O capital a transição das formas não capitalista de produção para a propriamente 

capitalista implicaria na alteração das relações de produção em que o capital passa a 

determinar não só a apropriação do trabalho excedente em qualquer padrão produtivo, 

sobretudo naquele em que se destaca a maquinaria, pois o fato de existir a incrementação 

tecnológica no aparato produtivo não garante a superação da mais-valia absoluta, ou a 

completude da mais-valia relativa. 

Após explicitar a noção posta por Cardoso de “capitalismo mercantil-escravista”, 

passa-se ao seu comentário sobre a especificação da formação social do Brasil meridional no 

século XIX. Nesse sentido, o sociólogo comentou que a produção “articulou-se com a 

economia colonial como uma economia subsidiária, mas de vital importância para o seu 

desenvolvimento” (Cardoso, 2003a: 57), visto que “a economia do gado exercia uma função 

subsidiária diante da economia propriamente colonial, do açúcar e do café” (Cardoso, 2003a: 

199). 

No detalhamento do percurso produtivo da região Sul, o sociólogo destacou: 

graças ao trigo, ao comércio de gado e, mormente, à exploração de couro e do charque, a economia da 

região pôde suportar com mais êxito a sobrecarga da política colonial. Por causa destes ramos da 

atividade econômica houve a articulação regular da economia sulina com os mercados de outras áreas 

coloniais, e mesmo com a Metrópole (Cardoso, 2003a: 67). 

 

O pesquisador uspiano fez questão de enfatizar o início da produção agrícola na região 

que hoje se nomeia Rio Grande do Sul, surgida com a produção de trigo no território 

disputado entre a coroa portuguesa, o Estado espanhol e as missões jesuítas. No entanto, com 

o desenvolvimento da pecuária se intensificou a vinculação dos pampas à economia colonial 
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da América Portuguesa, visto que, segundo o historiador Mário Maestri, “a carne salada 

constituía tradicional alimento da população pobre e escravizada colonial” (2006: 80). 

Deve-se destacar que Cardoso considera a economia do Brasil meridional como 

“subsidiária”, isto é, acessória ao sentido do processo de acumulação do “capitalismo 

comercial”. O historiador Caio Prado Júnior foi quem preliminarmente identificou a 

existência do setor econômico sob a forma de “elemento subsidiário” no país. Tal fato se 

deveu, segundo o autor de Formação do Brasil contemporâneo, ao crescimento populacional 

e, em decorrência dele, a “constituição e desenvolvimento de um mercado interno” (Prado Jr., 

2000: 123) realizado desde o período colonial até o Brasil Império. 

Ademais, tanto a produção agrícola sulina quanto a produção pecuária não permitiram 

a concentração de riquezas nos moldes, por exemplo, da economia açucareira ou cafeeira. 

Além do caráter de esteio à economia colonial e imperial, o território Rio-grandense foi palco 

de conflitos e guerras por possessões rurais entre nações envolvidas na exploração da região 

da Bacia do Rio da Prata253. De modo que, as contribuições da antiga província de São Pedro 

do Rio Grande ao Brasil se registraram no abastecimento de produtos pecuários de baixo 

preço e na concentração dos conflitos em fronteira militar, o que criou as condições de 

suprimento alimentar dos trabalhadores escravizados e a situação de “calmaria” para a 

produção nas outras regiões, sobretudo a do Sudeste cafeeiro. 

Acerca do papel econômico do Brasil meridional, o professor Cardoso observou que 

somente no século XIX “O novo período da economia Rio-grandense foi, pois, o do gaúcho, 

do tropeiro, do militar, do antigo colono ou do administrador colonial – frequentemente uns e 

outros tipos sociais representados pelo mesmo homem – que se transformou em estancieiro” 

(Cardoso, 2003a: 70). 

Percebe-se o decurso econômico e político do Rio Grande na interpretação do 

sociólogo uspiano, isto é, a formação das estâncias lucrativas datadas a partir do século XIX. 

Não obstante, a formação das fazendas de gado não se fez por meio de uma mobilidade social, 

visto que o proprietário rural tinha a sua origem nos quadros dirigentes da região – nomeados 

por Cardoso de “estamento dominante” – desde o período anterior ao aprofundamento da 

colonização gaúcha. Em outras palavras, os proprietários de rebanhos remontavam aos antigos 

núcleos de linhagem militares ou de administradores coloniais254. 

                                                 
253 Um estudo sobre o Rio Grande no período colonial considerando a geopolítica e a concorrência 
intermetropolitana, cf. Menz (2006). 
254 Para se ter a dimensão do tamanho da estância, Caio Prado Jr. destacou: “Algumas são de 100 léguas (3600 
km²). Cada légua pode suportar de 1.500 a 2.000 cabeças, densidade bem superior à que encontramos no Norte e 
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Acerca da efetivação do trabalho no Rio Grande do Sul no século XIX, o sociólogo 

defendeu que: 

na organização da economia do gado em moldes ‘mercantis’ o emprego de mão-de-obra escrava 

generalizou-se. Nas estâncias a quantidade de negros utilizados não chegou a ser grande, tanto porque 

houve a utilização concomitante do trabalho indígena e do trabalho de peões gaúchos livres como 

porque a quantidade de mão-de-obra requerida pela empresa criatória é sabidamente pequena. Nas 

charqueadas, porém, o trabalho organizou-se exclusivamente à base da escravidão (Cardoso, 2003a: 

85). 

 

Percebe-se que o pesquisador diferenciou o trabalho nas charqueadas em relação ao 

das estâncias, notabilizando o trabalho compulsório no primeiro caso devido à potencialização 

da acumulação do “capitalismo comercial”. Enquanto que, no tocante ao segundo, ressalta que 

o pastoreio exigia “pouca mão-de-obra”. 

As fases da formação da charqueada e da estância gaúcha vieram precedidas da prática 

pastoril das vacarias no regime de cerca aberta limitada pela fronteira. Isso porque não havia o 

cercamento da propriedade fundiária, no entanto, estava próximo do limite fronteiriço. A 

força de trabalho desse estágio é formada pela população volante, majoritariamente 

constituída por índios Minuanos, Charruas, Tapes, Guaranis e mestiços que herdaram aos 

gaúchos o domínio sobre o cavalo e inúmeros instrumentos de trabalho como a boleadeira e o 

laço; as indumentárias, tais como: a bota de couro, o xiripá e o poncho; o transporte nos rios 

por meio das pelotas255. A despeito da imagem ilusória de liberdade no trabalho e o amplo 

gozo de condições materiais construídas inclusive pelo memorialismo tradicional gaúcho e 

por certos intérpretes do Brasil256, notabiliza-se o trabalho exaustivo e perigoso na captura do 

gado bravio agressivo; a labuta nos rodeios com a marcação do animal, castração, abate, 

                                                                                                                                                         
em Minas, o que mostra a qualidade dos pastos” (1973: 98). 
255 O grupo Guarani tem sido contemplado de algum modo nos estudos historiográficos sobre o Sul do Brasil, cf. 
Monteiro (2006). No entanto, a história social dos diversos povos indígenas no Rio Grande do Sul ainda está por 
ser feita. 
256 Euclides da Cunha ao comparar o “gaúcho do Sul” e o “vaqueiro do norte” protagonista de Canudos, 
considerou ser o gaudério “filho dos plinos sem fins, afeito às correrias fáceis nos pampas e adaptado a uma 
natureza carinhosa que o encanta, tem, certo, feição mais cavalheirosa e atraente. A luta pela vida não lhe 
assume o caráter selvagem da dos sertões do norte. /.../ Desperta para a vida amando a natureza deslumbrante 
que o aviventa; e passa pela vida, aventureiro, jovial, disserto, valente e fanfarrão, despreocupado, tendo o 
trabalho como uma diversão que lhe permite as disparadas, domando distâncias, nas pastagens planas, tendo aos 
ombros, palpitando aos ventos, o pala inseparável, como uma flâmula festivamente desdobrada” (2000: 101). No 
livro Os sertões, o autor descreveu a peculiaridade do homem do extremo-Sul a partir das condições do clima, da 
vegetação e da formação geológica regional, frisando a aparente ação imediata, mas desconsiderando a práxis. 
Portanto, rebaixou os homens ao nível das coisas inanimadas. Assim, não narrou, isto é, não distinguiu nem 
ordenou os aspectos histórico-sociais, pois somente com a consideração da práxis humana se pode indicar quais 
teriam sido, no conjunto das disposições de um caráter humano, as qualidades importantes e decisivas. Para a 
diferenciação metodológica entre narrar e descrever na literatura, cf. Lukács (1965). 
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extração do couro e carneamento; as operações que duravam dias estando os homens 

desabrigados ao relento frio das campanhas e sob os perigos dos pampas com índios hostis, 

gaúchos concorrentes, inimigos mais bem armados dos exércitos coloniais vizinhos e as feras 

selvagens. 

O estancieiro pagava o peão em espécie e numa pequena quantia em dinheiro, ou seja, 

fornecia os meios de subsistência desse trabalhador – o chimarrão, a bebida popular do Sul, e 

o churrasco, a carne bovina assada no espeto que servia de base da alimentação na região. Tal 

situação refletia o baixo grau de divisão do trabalho e da escassa quantidade de capital 

despendido. O parco recurso monetário recebido como “salário”, muitas vezes, era gasto na 

aquisição dos próprios instrumentos de trabalho como a faca de carnear ou em armas e 

munição. Portanto, não se colocava no horizonte do gaúcho pobre a possibilidade da aquisição 

de terras. 

A ocupação das Missões pelos exércitos conjuntos de Portugal e Espanha, devido ao 

Tratado de Madri (1750), e a expulsão dos jesuítas levaram à desintegração da estrutura da 

Companhia de Jesus na região, mudaram a paisagem social na área meridional. Ademais, o 

avanço das tropas de Portugal sobre o Sul, em 1801, consolidou a dominação lusa no Rio 

Grande, expulsando também os espanhóis257. Tais processos favoreceram a constituição da 

estância a partir da transmutação do militar e do funcionário da coroa portuguesa em 

estancieiro, que implantou o cercamento sobre o antigo “território livre”. 

 Após a consolidação da área para a coroa portuguesa, seguiu-se o povoamento 

colonial e a “ocupação econômica”, transformando a exploração rudimentar das pastagens 

naturais com a formação das estâncias. Próximo ao Rio São Gonçalo, que liga as lagoas dos 

Patos e Mirim, em princípio do século XIX “graças às charqueadas onde se prepara e seca a 

carne fornecida pelos estancieiros do interior, e cuja exploração para todos os portos da 

colônia se inicia em escala naquele período. Ali se formaria, pouco depois, a cidade de 

Pelotas” (Prado Jr., 2000: 44), o principal centro dessa produção.   

Na investigação sobre o trabalho nas charqueadas do Brasil meridional do século XIX, 

Cardoso asseverou que “a economia exportadora brasileira de tipo colonial só poderia 

organizar-se à base da escravidão” (2003a: 86), nesse passo, “A sociedade escravocrata 

gaúcha constituiu-se como uma tentativa para organizar a produção mercantil capitalista numa 

área onde havia escassez de mão-de-obra” (2003a: 42). 

                                                 
257 Uma análise sobre as disputas entre as coroas portuguesa e espanhola na parte meridional do Brasil, cf. Caio 
Prado Jr. (1977: 143-158). 
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Cardoso relaciona o sentido subsidiário da colônia na conformação do “capitalismo 

comercial”. É importante destacar que esse procedimento analítico prossegue no equívoco de 

se considerar capitalismo no Brasil do século XIX, como já se pontuou. Entretanto, a 

investigação do sociólogo se colocava no debate as reflexões que consideravam uma 

contradição entre o trabalho escravo e a acumulação de capital comercial. Ao reverso, 

segundo a pesquisa, o trabalho escravo foi elemento essencial para a constituição do lucro 

colonial. Porém, a despeito da potencialização do acúmulo de capital na fase mercantilista, 

torna-se necessário distinguir o capital comercial sob o trabalho escravo em face do sistema 

capitalista, com força de trabalho assalariada. 

É relevante observar que a escravidão favoreceu a acumulação de capital comercial, 

mas não pode ser elencada enquanto uma etapa anterior ao capitalismo, todavia se constituiu 

como parte articulada à acumulação primitiva de capital que gerou o novo modo de produção, 

visto que o trabalho forçado não pode ser assemelhado à forma assalariada de força de 

trabalho258. 

Após 1850, com a restrição do tráfico negreiro, a produção gaúcha de charque sofreu a 

evasão de escravos para as produções cafeeiras da região Sudeste. Mas, na visão de Fernando 

Henrique Cardoso, a crise do complexo produtivo gaúcho se deu pelas contradições entre o 

trabalho escravo e a impossibilidade de extração da mais-valia relativa, na medida em que  

A economia escravista, por um lado, é uma economia de desperdício pela sua própria natureza e, por 

outro lado, funda-se em requisitos sociais de produção que tornam obrigatoriamente pouco flexível 

diante das necessidades de inovação na técnica de produção. Noutros termos e sintetizando, a economia 

escravocrata, por motivos que se inscrevem na própria forma de organização social do trabalho, impõe 

limites ao processo de racionalização da produção e à calculabilidade econômica. Isto significa que, a 

partir de um certo limite, a economia escravocrata se apresenta como um obstáculo fundamental para a 

formação do capitalismo (Cardoso, 2003a: 217). 

 

Na observação acima, o pesquisador frisa o paradoxo do “capitalismo escravista”. Se, 

por um lado, o trabalho compulsório, generalizado nas charquearias, serviu para a acumulação 

                                                 
258 Acerca do caráter não capitalista da reprodução da força de trabalho escrava, Marx notou: “O próprio 
mercado de escravos recebe constantemente oferta de sua mercadoria força de trabalho por meio de guerras, 
pirataria etc., e esse roubo, por sua parte, não é mediado por um processo de circulação, mas constitui 
apropriação in natura de força de trabalho alheia por meio de coerção física direta. Mesmo nos Estados Unidos, 
após a região intermediária entre os Estados de trabalho assalariado do norte, e os Estados escravocratas do sul 
ter sido transformada numa área de criação de escravos para o sul, onde, portanto, o próprio escravo lançado ao 
mercado de escravos tornou-se um elemento da reprodução anual, isso não foi suficiente por muito tempo e o 
tráfico de escravos africanos continuou pelo maior tempo possível, a fim de manter o mercado abastecido” 
(Marx, 1988d: 332). 
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do “capitalismo comercial”, por outro, a escravidão limitou a conformação do 

desenvolvimento do aparato sociotécnico do trabalho na perspectiva de racionalização 

produtiva de ampliação do lucro259. Ou seja, inviabilizou as condições para a produção da 

mais-valia relativa260. Desse modo, ao obstruir o aumento da produtividade do trabalho, a 

“mão-de-obra escrava” impediu a completude do capital, isto é, atrapalhou o trânsito do 

“capitalismo mercantil-escravista” ao que se poderia nomear de “verdadeiro capitalismo”. 

Imbuído da noção de “cultura capitalista” vis-à-vis à “calculabilidade” e à 

“racionalização” na perspectiva do lucro, Cardoso, em um artigo na Revista Brasiliense, 

apontou a importância da “transformação qualitativa da mão-de-obra”: 

Basta pensar que nos momentos de crise da economia açucareira ou cafeeira a mão-de-obra escrava 

disponível tinha de ser mantida, isto é, o senhor via-se na contingência de alimentar e vestir seus 

escravos. /.../ A mão-de-obra assalariada, ao contrário, permite pura e simplesmente, sua dispensa nos 

momentos de retração (Cardoso, 1961: 36). 

 

Torna-se lídimo afirmar que o sociólogo intenta associar o conceito marxiano de mais-

valia relativa às noções de calculabilidade e racionalização desenvolvidas por Max Weber. O 

autor de Economia e sociedade apontava que a dominação dos poderes patrimonialistas 

“perturbava” a orientação para a situação de mercado, de modo a inviabilizar o capitalismo261. 

Nesse sentido, Cardoso relaciona a forma de poder patrimonial como o inviabilizador da 

“mão-de-obra livre” e, por conseguinte, da racionalização que levaria à extração da mais-valia 

relativa. Portanto, para o sociólogo, a relação de poder na sociedade condicionaria o formato 

da exploração e do sobretrabalho. 

Ainda no detalhamento do paradoxo entre capitalismo e escravidão, o professor 

uspiano asseverou: 

Enquanto o escravo foi mercadoria barata, esse fator deve ter sido secundário para o equilíbrio da 

economia gaúcha. À medida, porém, que a supressão do tráfico e a drenagem de mão-de-obra para as 

Províncias do Norte foram encarecendo o preço das “peças”, cresceu a significação limitativa dessa 

característica da produção escravista para a economia das charqueadas (Cardoso, 2003a: 219). 

 
                                                 
259 Como especificou o autor: “no sistema escravista, o interesse imediato está na organização e no controle da 
mão-de-obra como um verdadeiro faux frais da produção, isto é, não no sentido de aumentar a produtividade no 
trabalho” (Cardoso, 2003a: 218). 
260 Uma vez que, para o sociólogo, “a escravidão se tornou um obstáculo insuperável para o desenvolvimento do 
capitalismo e um sistema de produção destinado ao insucesso diante da concorrência capitalista, por uma outra 
razão mais diretamente vinculada à própria forma de organização do trabalho escravo: o sistema escravocrata 
impedia, no Sul, a intensificação do processo de divisão técnica do trabalho e a especialização profissional” 
(Cardoso, 2003a: 220). 
261 A essa reflexão da sociologia compreensiva, cf. Weber (2004: 192). 
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Nesse sentido, o professor Cardoso situa o comércio de escravos como determinante 

da produção subsidiária do Rio Grande do Sul. Até a primeira metade do século XIX, o 

tráfico negreiro não conheceu nenhuma restrição no país, a despeito da legislação inglesa Bill 

Alberdeen de 1845, coibindo tal prática no mundo. A quantidade de trabalhadores para a 

atividade compulsória era significativa e rendia altos lucros aos comerciantes negreiros, sendo 

um dos principais esteios de acumulação de capital comercial262. 

 Entretanto, com a Lei Eusébio de Queiroz, de “Fim do Tráfico Negreiro” em 1850, 

processou-se a transferência de trabalhadores escravos das áreas de menor acúmulo de capital 

para as regiões cafeicultoras, detentoras de maiores possibilidades de lucros e necessitadas de 

força de trabalho para a expansão. Em consequência, agrava-se o problema da economia 

charqueadora gaúcha, que contava no braço do cativo a sua principal força de trabalho. 

Ao enfatizar os limites da economia subsidiária sulina assentada na escravidão, o 

sociólogo trouxe à baila o elemento da concorrência a partir da comparação do regime de 

trabalho, uma vez que 

o trabalho especializado do Prata custava mais caro, no sentido de que os salários envolviam uma 

retribuição do trabalho relativamente mais elevada que o trabalho escravo do Rio Grande. Porém, 

considerando-se sua maior produtividade e considerando-se o desperdício obrigatório da força de 

trabalho na economia escrava, ainda assim era mais vantajoso para o produtor o trabalho livre bem 

retribuído (Cardoso, 2003a: 221-2). 

 

Nota-se que o pesquisador opôs a produção Rio-grandense à dos países vizinhos – que 

tinham o empreendimento das charqueadas embasados no trabalho assalariado livre – a fim de 

explicar as nuances de incompletude do “capitalismo mercantil-escravista”. A “mão-de-obra 

servil” se incompatibilizava a racionalização produtiva. Assim, o adiantamento do capital à 

compra do escravo pelo charqueador pelotense o deixava a situação em que se deveria 

despender altos recursos na aquisição da força de trabalho antes do empreendimento 

produtivo funcionar propriamente. Ao reverso, o produtor dos países platinos contratava 

trabalhador sob salário, que era pago após a realização da produção, devendo o proprietário 

adiantar recursos para a aquisição de matérias-primas e a construção de instalações. Ademais, 

                                                 
262 Segundo Fernando Novais “o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abria um 
novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da 
colônia. Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação dos aborígenes mantinham-se na colônia, com os 
colonos empenhados nesse ‘gênero de vida’; a acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía 
para a metrópole, realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa ‘mercadoria’. 
Esse talvez seja o segredo da melhor ‘adaptação’ do negro à  lavoura escravista. Paradoxalmente, é a partir do 
tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial, e não o contrário” (2001: 105). 
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considera-se os problemas quanto à organização das formas de trabalho, porque na escravidão 

a “racionalidade” dos estancieiros estava em deixar o escravo permanentemente ocupado, sem 

realçar a produtividade do trabalhador cativo263. Ao passo que os estancieiros do outro lado 

das fronteiras, adeptos da forma assalariada, potencializaram a produção devido à 

racionalidade centrada no incremento produtivo, o que se expressou na constituição de um 

contingente de força de trabalho qualificada, ou semiqualificada – os saladeros.   

Encaminhando a sua sistematização sobre intensidade de trabalho na forma escravista 

e assalariada e a relação com a mais-valia, o professor da USP salientou que 

a escravidão permite apenas uma intensificação absoluta de mais produto, enquanto a mola sobre a qual 

assenta a dinâmica do sistema capitalista desenvolvido é a produção de mais-valia relativa, obtida 

graças à introdução de recursos técnicos e à subdivisão do trabalho, que permite produzir em menos 

tempo o equivalente ao salário (Cardoso, 2003a: 225). 

 

O aspecto frisado por Cardoso é o aumento da produtividade do trabalho do saladero 

platino a partir da cooperação enquanto método de extração da mais-valia relativa, isto é, a 

“forma de trabalho em que muitos trabalhadores trabalham planejadamente lado a lado e 

conjuntamente, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas 

conexos” (Marx, 1988b: 246). Os instrumentos de trabalho mesmo nas charqueadas 

argentinas e uruguaias não conheceram a sofisticação do aparato técnico como a maquinaria, 

componente fundamental para o mais-trabalho relativo. Entretanto, o incremento da 

produtividade se fez por meio da subdivisão na atividade produtiva, o que resultou na 

especialização por parte do trabalhador. Destarte, favoreceu-se o avanço e a semi-

complexificação do trabalho combinado. Quando se examina tal desenho organizativo do 

produzir, segundo Francisco Teixeira, “chega-se a compreender que essa forma de produção 

tem como resultado uma economia de trabalho vivo e pretérito para o capital; por 

conseguinte, desenvolvimento das forças produtivas do trabalho” (1995: 149). 

Contudo, emerge a pergunta: a cooperação no trabalho bastaria para a realização da 

mais-valia relativa? 

Os parâmetros da produção manufatureira em estágio simples não são os mesmos da 

grande indústria com a maquinaria, visto que todo o desenvolvimento da divisão do trabalho 
                                                 
263 Em decorrência do trabalho escravo se tem, por um lado, a degradação do trabalho manual, em outros termos, 
o desprestígio social do trabalhador. Por outro lado, a escravidão interfere na própria produtividade do sistema 
porque a mantém estagnada. Embora se referindo a um contexto distinto da escravidão moderna, Perry Anderson 
comparou a produtividade do escravismo antigo e do feudalismo medieval da Europa Ocidental e concluiu que a 
dinâmica feudal favoreceu muito mais o aumento da produção excedente do que a escravidão, porque o trabalho 
cativo desfavoreceu o advento de “novas tecnologias”. Sobre essa problemática, cf. Anderson (2000: 177-190). 
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permanece assentado na atividade coletiva formada pela combinação de muitos trabalhos 

parciais. Assim, o trabalho necessário ainda absorve grande parte do tempo de trabalho 

disponível, em consequência, a mais-valia extraída do trabalhador permanece relativamente 

pequena, mas muito superior se comparada ao trabalho compulsório. Não obstante, é lídimo 

ressaltar que a mais-valia absoluta ainda predomina no formato produtivo manufatureiro. 

O critério para se identificar a produção da mais-valia relativa é a grande indústria, 

uma vez que, ao contrário da manufatura, na produção industrial se efetiva a contínua 

revolução do modo de produzir não pela força de trabalho, mas através dos meios de trabalho. 

Dito de outro modo, com a indústria moderna o trabalhador se torna um apêndice da máquina 

no momento da produção, o que evidencia a extração do mais-trabalho relativo. 

Em suma, é possível afirmar que Cardoso, ao tratar da diferenciação da produtividade 

do trabalho assalariado nos países da Bacia do Rio da Prata em relação à do Brasil meridional 

escravista, opera a análise da realidade, ou seja, problematiza os dados e reproduz a síntese 

investigativa. Ao contrário do que empreende quando inventa o “capitalismo mercantil-

escravista”, uma vez que emprega tal definição como um tipo ideal, arbitrariamente 

construído, na medida em que ressalta algumas características comuns de diferentes objetos, 

mas desconsidera o processo específico da formação social inserido na universalidade, isto é, 

na totalidade concreta. 

Desse modo, em sua elaboração teórica, o sociólogo intenta situar o arcabouço 

teórico-metodológico de Marx sobre o capital nas suas distintas formas: constante, variável, 

circulante e fixo no “capitalismo mercantil-escravista”. Assim, de acordo com seu 

entendimento “na economia capitalista o capital variável é circulante, enquanto, na economia 

‘capitalista’ à base de mão-de-obra escrava, o ‘capital variável’ é ‘fixo’” (Cardoso, 2003a: 

226). 

É importante frisar que por capital constante entende-se a soma do valor das 

máquinas, equipamentos, matérias-primas e outros tantos meios de trabalho; capital variável 

são os recursos despendidos na compra de força de trabalho; capital fixo, por sua vez, é a 

parte não circulante do capital constante, isto é, a parte do capital utilizada em máquinas, 

equipamentos e instalações. 

Na medida em que o professor Cardoso julga ser o escravo parte do capital fixo, 

transforma-o em coisa264, ou seja, em mero capital fixado, não circulante. No entanto, deve-se 

                                                 
264 Acerca do escravo, Cardoso professou: “Do ponto de vista jurídico é óbvio que, no Sul como no resto do país, 
o escravo era uma coisa, sujeita ao poder e à propriedade de outrem, e, como tal, “havia por morto, privado de 
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considerar que a visão do pesquisador não se alinha à reflexão de Karl Marx, porque o autor 

d’O capital considerou  

No sistema escravagista, o capital monetário despendido na compra da força de trabalho desempenha o 

papel da forma-dinheiro do capital fixo, que se repõe apenas gradualmente depois de terminar o período 

de vida ativa do escravo. Os atenienses consideravam o ganho que um senhor de escravos obtinha 

diretamente pela utilização industrial de seu escravo, ou indiretamente, alugando-o a outros 

empregadores industriais (por exemplo, para trabalhar nas minas), apenas como juros (mais 

amortização) do capital monetário adiantado, do mesmo modo que, na produção capitalista, o capitalista 

industrial põe uma porção da mais-valia mais a depreciação do capital fixo na conta dos juros e 

reposição de seu capital fixo, como isso também é regra para os capitalistas que alugam capital fixo 

(casa, máquina etc.) (Marx, 1988d: 332). 

 

Portanto, para Marx, de acordo com a citação acima, não é o escravo com a sua força 

de trabalho que representaria o capital fixo, mas o recurso monetário despedido em sua 

aquisição na forma dinheiro do capital fixado265. Desse modo, ao situar o escravo enquanto 

parte não circulante do capital, Cardoso opera uma abstração irrazoável, visto que toma o 

trabalhador servil como mero instrumento de produção. 

Pode-se verificar as inúmeras estratégias dos proprietários voltadas a ampliar o 

excedente produzido pelo trabalhador escravizado, não como mero instrumento de trabalho, 

mas enquanto criador de excedente, isto é, um agente subjetivo para a ampliação do capital 

comercial. Assim destacam-se exemplos como as táticas em condicionar a alforria a uma 

quantidade pré-determinada de ouro nas Minas Gerais, os acordos para a manutenção de roças 

dos cativos que teriam o direito de usufruir de parcela da sua própria produção e os incentivos 

aos escravos de ganho a fim de se potencializar as vendas. Reconhecer a complexidade dessas 

relações não significa endossar a escravidão, ao contrário, permite apreender as dimensões da 

relação social do trabalho compulsório no Brasil, além de explicitar a importância do trabalho 

escravo na produção de riquezas na fase do capital comercial. 

 

3.2.2. A formação “patrimonialista patriarcal” e a contraposição dos “empreendedores” do 

Oeste Paulista 

                                                                                                                                                         
todos os direitos” e sem representação alguma. A condição jurídica de coisa, entretanto, corresponde à própria 
condição social do escravo” (Cardoso, 2003a: 161). No subitem 3.2.4., estuda-se a visão do pesquisador sobre o 
trabalhador escravizado. 
265 Para a diferenciação de capital fixo e de capital circulante na conceituação de Marx e a da economia política 
clássica, cf. Grespan (2006). 
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Após analisar a posição de Fernando Henrique Cardoso sobre o “capitalismo 

mercantil-escravista” e a economia subsidiária sulina, passa-se a problematizar a sua visão 

acerca da sociedade colonial e imperial, categorizada pelo sociólogo como “patrimonialista 

patriarcal”, e sobre o fazendeiro de café da região do Oeste Paulista na segunda metade do 

século XIX. 

Acerca da formação da propriedade no Rio Grande do Sul, Cardoso asseverou que  

Os militares, os gaúchos enfim, obtiveram a cessão das terras com um benefício distribuído em nome 

da Coroa pelos comandantes, governadores e capitães-generais, para que as explorassem e delas 

usassem no seu proveito e real interesse através da única maneira de manter o latifúndio: a exploração 

da mão-de-obra disponível, isto é, dos não-proprietários e dos escravos. Desde o século XVIII, portanto, 

criava-se com a grande propriedade o que era inevitável em termos das condições de organização do 

poder e do trabalho então possíveis: uma sociedade estruturada estamentalmente (Cardoso, 2003a: 118). 

 

Nota-se que para o professor uspiano, a forma proprietária se fez com o latifúndio, 

cujos critérios de seleção dos donos se puseram a partir da capacidade de manter a região nos 

domínios coloniais portugueses. Assim sendo, devido à propriedade ter sido dissociada dos 

fundamentos econômicos produtivos, porque desconsiderou-se a criação/geração de riqueza 

propriamente, uma vez que se realçou o sentido de defesa militar e relação de poder, Cardoso 

enxergou a via do patrimonialismo na afirmação da estância. 

O sociólogo alemão Max Weber conceituou que “com a aparição de um quadro 

administrativo (e militar) pessoal do senhor toda dominação tradicional tem o 

patrimonialismo e no caso extremo de poder de mando o sultanato” (2004: 185). Fernando 

Henrique Cardoso utiliza o conceito de patrimonialismo na linha teórica de Weber para 

compreender a formação gaúcha, no entanto, concomitantemente, realça a especificidade do 

“patrimonialismo patriarcal”. Weber nomeou “patriarcalismo a situação em que dentro de 

uma associação, na maioria das vezes primariamente econômica e familiar, exerce a 

dominação (normalmente) uma só pessoa de acordo com determinadas regras hereditárias 

fixas” (2004: 184). O pai da sociologia compreensiva, nesse sentido, frisou o “patriarcalismo” 

enquanto um tipo de dominação tradicional menos complexo que a relação de “poder 

patrimonialista”. Contudo, o pesquisador uspiano processou o somatório de conceitos 

weberianos a fim de explicar a dominação que emanava da coroa portuguesa no formato de 

quadro administrativo e militar, mas que se concentrava numa só pessoa, os patriarcas das 

famílias dominantes do Sul, com o contorno hereditário e estático. 
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Na especificação do procedimento de análise, Weber explicitou o instrumento dos 

tipos ideais, visto que o seu procedimento científico consistiria na construção de tipos 

investigativos e expõe todas as conexões de sentido mentalmente266. Tal operação resulta na 

construção subjetiva de categorias desconectadas do ser social. Em decorrência, tem-se um 

construto idealmente posto a partir do “típico” sustentado por peculiaridades pinçadas da 

realidade. 

Cardoso, a partir de identificações de características da sociedade sulina, monta o tipo 

ideal “patrimonialismo patriarcal” sustentado, assim, no arcabouço metodológico weberiano. 

Nesse sentido, afasta-se da reflexão marxiana das abstrações razoáveis, isto é, distancia-se do 

estudo do ser social por seus elementos ônticos reais. Segundo José Chasin 

em sua determinação ontológica as abstrações admitidas por Marx são representações gerais extraídas 

do mundo real. Apropriações mentais, as abstrações ontológicas são determinações ou categorias 

simples, enquanto tais, como “em toda ciência histórica e social em geral” estão dadas “tanto na 

realidade efetiva como no cérebro”, ou seja, “exprimem portanto formas de modos de ser, 

determinações de existência” (2009: 123). 

 

O autor de Capitalismo e escravidão no Brasil meridional, ao tipificar o processo 

histórico gaúcho do século XIX como de “patrimonialismo patriarcal”, promove uma 

arrumação operativa da subjetividade vis-à-vis a um conjunto de procedimentos normativos 

fundados na gnosiologia, antes da análise concreta de realidade. 

Ao prosseguir a sua análise sobre a gênese da formação gaúcha, o sociólogo sustentou 

que “A subordinação puramente pessoal ao senhor, ou a quem lhe faz as vezes, impera como 

critério fundamental para a distribuição prebendária e para a concessão de benefícios nas 

estruturas patrimonialistas” (Cardoso, 2003a: 121). 

Não obstante, embora Cardoso aceite o tipo ideal do “patrimonialismo” ao pinçar as 

características comuns entre os casos analisados por Weber e a sociedade instaurada nos 

pampas, esforça-se em demonstrar a sua peculiaridade, visto que  

Os negócios da fazenda del-Rei se vissem confundidos com os ‘negócios da fazenda’ – da casa – do 

súditos a quem a Coroa concedia favores. O processo iniciado em Portugal de formação do Estado 

                                                 
266 No item anterior já se discorreu acerca do método weberiano, aqui cabe frisar, no entanto, como o sociólogo 
alemão construía os tipos ideais: “O método científico consiste na construção de tipos em investigação e expõe 
todas as conexões de sentido irracionais, afetivamente condicionadas, do comportamento que influem na ação, 
como ‘desorientação’ de um desenvolvimento da mesma ‘construído’ como puramente racional ajustado aos 
fins. /.../ A construção de uma ação rigorosamente racional com ajustamento aos fins serve nestes casos a 
sociologia – no mérito de sua evidente inteligibilidade e, em quanto racional, de sua univocidade – como um tipo 
(tipo ideal), mediante o qual compreender a ação real, influída por irracionalidades de toda espécie (afetos, 
erros), como uma desorientação do desenvolvimento esperado da ação racional (Weber, 2004: 7). 
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patrimonial sofria, por essa razão, uma espécie de regressão para um sistema mais próximo do 

patrimonialismo patriarcal e isso graças, exatamente, aos benefícios e às prebendas concedidas pelo 

Estado patrimonilasta português como um recurso para manter-se operante. À custa da fazenda rela, 

fortalecia-se o sistema do ‘poder doméstico’ (Cardoso, 2003a: 121-2). 

 

Desse modo, para o nosso sociólogo, o “patrimonialismo patriarcal” teria sido o 

caminho específico da formação sulina e brasileira. Outrossim, Cardoso recusou a 

conceituação de feudalismo para tratar a formação social do país267. 

Outros autores se destacaram ao definir como patrimonialismo a constituição 

societária brasileira. No livro publicado em 1937, o historiador Sérgio Buarque de Hollanda 

(2000) utilizou o conceito weberiano de “patrimonialismo” para analisar a construção do 

Brasil, realçando a herança portuguesa268. O viés da reflexão do autor de Raízes do Brasil 

considerou o efeito do “patrimonialismo” nas relações sociais que teria produzido “o homem 

cordial”269. 

O jurista Raimundo Faoro, por sua vez, no livro Os donos do poder, utilizou-se do 

conceito de extração weberiana de estamento burocrático patrimonialista a fim de 

compreender o Estado brasileiro. No entendimento do magistrado, a característica patrimonial 

no Estado deveu-se à herança do “estamento burocrático” português que se estendeu à 

colônia270. O advogado ressalvou que a interpretação de Sérgio Buarque de Hollanda não 

concluía o poder no Brasil como uma forma de dominação estamental burocrática, mas que 

Raízes do Brasil reproduziria a visão de Gilberto Freyre, em relação ao “paternalismo”. 

Entretanto, pode-se afirmar que Faoro chega a essa apreciação porque focaliza o Brasil a 

partir do Estado, e não da sociedade271. 

                                                 
267 Para Cardoso, a estruturação social se realizou por meio do “patrimonialismo familístico, que [Gilberto] 
Freyre confunde frequentemente com o feudalismo” (Cardoso, 2003b: 26). 
268 Cardoso salienta que Sérgio Buarque de Hollanda “Distingue a América criada pelo português da América 
criada pelo espanhol, e, sobretudo, reconhecendo, mostrando e criticando a formação patrimonialista brasileira (e 
para isso usa Weber), tenta vislumbrar brechas para a emergência de um possível comportamento diferente do 
comportamento brasileiro tradicional” (1993: 27). 
269 Ao comentar a noção de “homem cordial”, Cardoso pontuou: “Na verdade, Sérgio está fazendo uma crítica, e 
não o endeusamento das ‘virtudes brasileiras’, porque o homem cordial, para ele, é o homem do coração, que se 
opõe ao homem da razão. E cordial não quer dizer ‘bom’, quer dizer da ‘emoção’. E a emoção perturba o 
estabelecimento das regras gerais, formais, democráticas. A leitura do homem cordial como homem afável é 
equivocada. Com o conceito, Sérgio Buarque está mostrando outra coisa, está mostrando que esta ‘cordialidade’, 
na verdade, é uma maneira de reter vantagens individuais” (1993: 29). 
270 Para uma análise da obra Os donos do poder, cf. Bernardo Ricupero e Gabriela Nunes Ferreira (2008). 
271 Segundo o magistrado: “Sérgio [Buarque de Hollanda] aceita em geral as teses de Casa-Grande & Senzala, 
na tese central, o paternalismo, que caracteriza a sociedade brasileira. Há profundas discordâncias, em outros 
pontos, no que diz respeito ao papel do povo e às raízes ibéricas, que um quer cultivar e o outro quer negar” 
(Faoro, 23/06/2002). 
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Maria Sylvia de Carvalho Franco e Florestan Fernandes também fizeram uso da noção 

de “patrimonialismo” a fim de caracterizar “o estatuto colonial brasileiro”, mas tendo como 

ponto de partida os elementos da própria sociedade para o enquadramento da tipologia 

ideal272. 

A interpretação de Cardoso se encontra entre a visão de Faoro e de Maria S. de 

Carvalho Franco/Florestan Fernandes, inclusive cronologicamente. O “patrimonialismo 

patriarcal”, por um lado, não desconsidera a “linha hereditária” com o “modelo” português, ao 

mesmo tempo situa o que seria a “especificidade”. Mas, por outro lado, não o toma enquanto 

elemento totalmente nativo. Faoro publicou Os donos do poder em 1958. Carvalho Franco 

desenvolveu a sua pesquisa de doutorado sobre a população livre pobre na “ordem 

escravocrata”, orientada pelo professor Florestan Fernandes na USP, publicada pela primeira 

vez na segunda metade da década de 1960. Nesse trabalho propôs a utilização do arcabouço 

teórico weberiano a fim de se “evitar os perigos do esquema escravismo-feudalismo-

capitalismo nas interpretações da sociedade brasileira” (1983: 9). Além disso, tentou perceber 

o poder estatal nas relações internas da administração, desautorizando a análise do transplante 

do Estado. Florestan Fernandes, nos dois primeiros capítulos da obra A revolução burguesa 

no Brasil, publicado na década de 1970, corroborou essa interpretação. 

Em suma, a noção de “patrimonialismo patriarcal” defendida por Fernando Henrique 

Cardoso não desconsidera a linha hereditária do “modelo” português, ao mesmo tempo em 

que situa a especificidade da sociedade colonial273. 

Caio Prado Jr. interpretou a vida social no Brasil colônia ressaltando a especificidade, 

identificada como sendo o “clã patriarcal”. De modo distinto da sociologia weberiana e da 

visão de Cardoso, o historiador frisou que “A sociedade colonial brasileira é o reflexo fiel de 

sua base material: a economia agrária” (1977: 23), e não a questão do poder274. Portanto, a 

problemática da “dominação” não poderia ser vista desconectada da materialidade. 

                                                 
272 Nesse sentido, cf. Maria S. de C. Franco (1983: 111-128) e Florestan Fernandes (1976: 57). 
273 Segundo o sociólogo, “o Poder Real se viu obrigado a reconhecer e fortalecer a autoridade exercida pelos 
chefes de bandos guerreiros e chefes de parentela, a ordem estatal-patrimonial representada pelos funcionários e 
militares portugueses passou a coexistir com uma forma de dominação que se aproximava do patriarcalismo 
originário” (Cardoso, 2003a: 131). 
274 De acordo com Caio Prado Jr., “Poderíamos retraçar a origem remota desta unidade singular de nossa 
estrutura social [clã patriarcal] a suas raízes portuguesas, e ir buscá-la tanto na organização e nas sólidas relações 
de família do Reino como no paternalismo da constituição da monarquia. Mas não é preciso ir tão longe, porque 
sobrelevam, e de muito, causas mais próximas: as circunstâncias do meio brasileiro. Se o patriarcalismo se 
encontra em germe nas instituições portuguesas, questão que prefiro deixar aberta, o que realmente determinou 
sua esplêndida floração no Brasil é o meio local em que se constituiu. O clã patriarcal, na forma em que se 
apresenta, é algo de específico da nossa organização. É do regime econômico que ele brota, deste grande 
domínio que absorve a maior parcela da produção e das riquezas coloniais. /.../ Quem realmente possui aí 
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Fernando Henrique Cardoso enxergou nos fazendeiros de café da região do Oeste 

Paulista, na segunda metade do século XIX, “empreendedores capitalistas”, porque diferente 

das propriedades tanto do “café do Vale do Paraíba, como do açúcar do Nordeste, [que] eram 

explorados nos moldes dos latifundiários escravistas típico do Brasil” (1961: 34), isto é, na 

relação pautada no patrimonialismo patriarcal. 

Cabe ressaltar que a expansão da cafeicultura no Oeste de São Paulo se deu, 

sobretudo, após a Lei de Terras de 1850, que previa a aquisição de propriedade especialmente 

por meio da compra, à diferença da formação do latifúndio no Brasil meridional, que 

assegurou a propriedade por critérios militares e políticos. Assim, os fazendeiros d’Oeste 

paulista se situariam num diapasão mais próximo da modernidade do que do patrimonialismo, 

ou seja, mais sensível à pratica burguesa do que os latifundiários do extremo-Sul. 

Para Cardoso, na nova fazenda de café do Oeste Paulista, o fazendeiro passou a 

“importar mão-de-obra livre”, de modo que “Perdia sua condição de senhor, para tornar-se 

um empresário capitalista”, pois “a existência de trabalhadores livres são os pressupostos 

necessários para o desenvolvimento capitalista” (1961: 35). 

Como se analisou no primeiro subitem desse componente, o sociólogo não 

descompatibilizou escravidão de capitalismo, no entanto, no texto “condições sociais da 

industrialização de São Paulo”, frisou a “mão-de-obra livre” como um dos condicionantes 

para o desenvolvimento do sistema do capital. A imigração da massa de trabalhadores 

europeus às fazendas teria levado ao reposicionamento do capitalismo numa região do país, 

de modo a favorecer o surgimento do capital industrial. 

Assim sendo, torna-se possível inferir que o autor pontuou o estabelecimento da 

“mão-de-obra livre” como um elemento central para a quebra da estrutura “patrimonialista 

patriarcal” em São Paulo. 

O cafeicultor paulista na região d’Oeste, segundo o sociólogo, na medida em que  

“alugava a força de trabalho do imigrante calculava, como capitalista que se tornava, a 

rentabilidade do capital variável invertido na empresa sob a forma de salário” (Cardoso, 1961: 

37), promovia o crescimento dos núcleos urbanos e o desenvolvimento do capitalismo. Desse 

modo, pode-se coligar a sua conceituação de “capitalismo” segundo a identificação da prática 

                                                                                                                                                         
autoridade e prestígio é o senhor rural, o grande proprietário” (2000: 294). Assim, ao considerar as questões 
materiais, a análise do historiador paulistano se diferencia das posições de Oliveira Vianna e Gilberto Freyre, 
ademais, o seu tratamento da problemática tampouco se aproxima do instrumento conceitual de Max Weber que 
enfatiza a instância da dominação. 
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de “calculabilidade” e “racionalização produtiva”, seguindo, portanto, os ensinamentos da 

sociologia weberiana. 

É importante frisar que o texto de 1961 foi escrito com o intuito de explicar a 

industrialização brasileira, sobretudo a que ocorreu em São Paulo. Cardoso partiu da 

interpretação da Cepal, isto é, da chamada “teoria dos choques adversos” no plano 

internacional para explicar a industrialização em “países subdesenvolvidos”275. No entanto, o 

sociólogo ressaltou a necessidade de se perceber as condições sociais para a industrialização, 

visto que nem todos os países atrasados conheceram a industrialização, ademais, nem todas as 

regiões daqueles “países subdesenvolvidos” que ingressaram no caminho industrial foram 

desenvolvidas. 

Na medida em que o “fazendeiro capitalista” racionalizava a força de trabalho livre na 

produção de café, na segunda metade do século XIX, colocava-se em xeque a auto-suficência 

do latifúndio escravista. Doravante, no Oeste de São Paulo, “a roupa, os utensílios de trabalho 

e os domésticos e tudo o mais que no período escravocrata era produzido no próprio latifúndio 

deixa de sê-lo na nova fazenda de café”. Desse modo, “generalizava-se, pois, a capacidade de 

consumo” (Cardoso,1961: 37-38). 

Nota-se que a força de trabalho livre, a racionalização produtiva “capitalista” e a 

constituição do mercado consumidor, segundo o sociólogo, condicionaram o advento do 

“capitalismo”. 

Ao sintetizar a sua posição sobre as condições sociais para a indústria, o autor 

escreveu: 

As novas condições de exploração do café criaram, portanto, ao mesmo tempo, tanto a mão-de-obra 

livre, quanto o mercado consumidor, e instigaram nos mais audazes dentre os fazendeiros, comerciantes 

ou antigos imigrantes que passaram a negociar ou trabalhar em oficinas nos núcleos urbanos, o espírito 

de empresa (1961: 39). 

 

Percebe-se que para Cardoso, a análise sobre as condições sociais para a 

industrialização veio da “prática capitalista” dos fazendeiros do Oeste Paulista que gerou 

melhores bases econômicas do que o “capitalismo escravista” do resto do país. Além disso, a 

                                                 
275 O economista Raúl Prebisch sistematizou essa interpretação, de acordo com o cepalino, as crises 
internacionais como as guerras mundiais e a depressão econômica de 1929 permitiram o desenvolvimento 
industrial na periferia do sistema capitalista, “Ante a impossibilidade de manter o ritmo de manter o ritmo 
anterior de crescimento das exportações tradicionais, ou de o acelerar, impõe-se então a substituição de 
importações – principalmente das indústrias – para contrabalançar essas disparidades, e inicia-se assim o 
desenvolvimento para dentro dos países latino-americanos” (1964: 86). Celso Furtado também partilhava dessa 
interpretação, cf. (1985: capítulos XXX a XXXIII). 



 

 

271

 

racionalidade produtiva do “empresário agrário” teria possibilitado a formação do mercado 

consumidor. Nesse sentido, a capacidade de consumo, e não a acumulação, explicaria a 

industrialização. Assim, observa-se que tal afirmativa corrobora a interpretação cepalina de 

“substituição de importação” para explicar o surgimento da indústria brasileira, uma vez que o 

consumo passa a ser o determinante da produção276. Segundo o sociólogo, as condições 

sociais de São Paulo facilitaram o processo de industrialização, podendo, ulteriormente, 

aproveitar-se das políticas cambial e monetária de incentivo ao parque produtivo nacional da 

década de 1930. 

Passa-se a uma breve síntese do subitem. Segundo Cardoso, o “patrimonialismo 

patriarcal” teria prejudicado a instauração da formação social capitalista, entificando, assim, o 

“capitalismo incompleto” no Brasil. Contudo, na região d’Oeste Paulista, o pesquisador 

defendeu que houve a transmutação do senhor rural em empresário capitalista, sensível à 

calculabilidade e a racionalização da produção, por conta da utilização da “mão-de-obra livre” 

e da formação do mercado interno com núcleos urbanos.  

  

 

3.2.3. A crítica à visão de “democracia da estância” 

 

No detalhamento característico da “ação social” do proprietário sulino demarcada 

pelas relações sociais “patrimonialista patriarcal”, o intelectual uspiano narrou: 

o chefe autocrático do bando de pilhadores, cuja autoridade advinda da posse de atributos pessoais 

ajustados às necessidades da luta para o êxito econômico e a sobrevivência, ao se transformar em 

estancieiro, isto é, em proprietário, não deixava de ser um chefe cujo poder de mando encontrava 

limites apenas na força dos outros chefes e do Estado – nos momentos e nas regiões onde este se fez 

presente – ou na ‘força physica e dexteridade’ dos que se lhe opunham. Da mesma forma, o exercício 

da autoridade constituída fazia-se através de recursos que se coadunavam com as qualidades dos chefes 

de bando: a violência e o arbítrio (Cardoso, 2003a: 114-115). 

 

As características delineadas sobre o estancieiro gaúcho do século XIX levaram em 

conta a análise de realidade mediada pelo “patrimonialismo patriarcal”, evidenciando, assim, 

que o poder do chefe autocrático emergiu da agressão. Desse modo, a reflexão do pesquisador 

uspiano se contrapôs à “historiografia tradicional” do Rio Grande do Sul, cultivadora da 

                                                 
276 Para a crítica do processo de “industrialização por substituição de importações”, cf. Francisco de Oliveira 
(2003: 49-52) e Eribelto Peres Castilho (2008: 110-113). 
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imagem da “democracia da estância”, a qual apregoava que peões e patrões teriam vivido os 

mesmos espaços permeados por relações de camaradagem e consideração mútua. 

Após explicitar a reflexão de Cardoso acerca do trabalho no Brasil meridional, 

passamos a considerar a temática da gênese da propriedade privada no extremo Sul da colônia 

portuguesa. Tratando deste aspecto, o sociólogo uspiano utiliza a noção de patrimonialismo a 

fim de se contrapor às diversas posições histórico-sociais sobre a formação gaúcha e 

brasileira. Ademais, o pesquisador defende a especificidade do “patrimonialismo patriarcal” 

enquanto o traço específico da historicidade do regime de propriedade no Brasil meridional. 

Por meio da chave heurística do “patrimonialismo patriarcal”, Cardoso analisa a constituição 

proprietária do Sul, ipso facto, o pesquisador se contrapõe às noções de feudalismo para 

entender a fazenda colonial, bem como à “historiografia tradicional gaúcha” que propala o 

passado idílico “democrático” entre peões e estancieiros e, por fim, o intelectual aponta o 

caminho específico da formação social brasileira a partir de uma tipologia de elementos 

históricos. 

Os autores que se destacaram na exaltação do “igualitarismo da estância gaúcha” 

foram Jorge Salis Goulart, Alfredo Varela, Dante de Laytano e Walter Spalding277. O 

primeiro, ao descrever a relação de trabalho do peão, mencionou: “Serve ao patrão 

espontaneamente, quase sempre por amizade” (Goulart, 1978: 30). Sobre o “contentamento” 

do trabalhador, Salis Goulart assegurou: “Deem-lhe um excelente chimarrão, um veloz corcel, 

um suculento churrasco, e o centauro do pampa se mostrará totalmente satisfeito” (1978: 95). 

Percebe-se, assim, a construção da “democracia da estância”, onde se cria a imagem idílica de 

estancieiros e peões lado a lado “vivendo em harmonia”278. 

A historiografia tradicional Rio-grandense quer convencer que a especificidade do 

“espírito” da população do Sul teria se formado nos “princípios democráticos” do 

comportamento social279. Em consequência, seguindo essa interpretação, emergiu no povo da 

região a capacidade dirigente nas esferas do poder, de modo a coadunar a afirmação de 

Oliveira Vianna: “No grupo do extremo-Sul (os gaúchos), é certo que, aprofundando a 

                                                 
277 Para uma breve, porém útil, aproximação aos autores da historiografia sobre o trabalho no Rio Grande do Sul, 
cf. Maestri (2006b). 
278 Segundo Cardoso, “Salis Goulart é possivelmente o maior expoente dessa ideologia, porque além de louvar a 
democracia rural tenta explicá-la em termos que pretende científicos. Caracteriza o ‘espírito gaúcho’ dizendo: ‘o 
gaúcho nunca admitiu preeminências de classes ou de raça. /.../ se nota uma classe única, a dos gaúchos, /.../ feliz 
na roda amistosa de chimarrão, entre relatos guerreiros ou façanhas dos dias de rodeio, revelando todos, 
humildes e potentados, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, os mesmos ideais’” (2003a: 133-134). 
279 Nos termos de Cardoso: “Essas interpretações partem de uma distorção ideológica que implica a reconstrução 
idílica de um passado” (2003a: 108) a fim de sustentar a tese da “democracia sulina”. 
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análise, encontrei um espírito público mais alerta, uma consciência mais viva dos interesses 

coletivos regionais, uma compreensão mais clara do papel dos poderes públicos e da sua 

utilidade” (1987c: 253). 

Deve-se pontuar que Oliveira Vianna corroborou a interpretação da história que serve 

aos latifundiários do Brasil meridional280, além de justificar o protagonismo de seus membros 

na política. Ainda assim, o autor fluminense fez questão de frisar que mesmo a “elite” do Sul 

não se libertara totalmente do particularismo diante do Império brasileiro, pois desenvolveu a 

Guerra dos Farrapos (1835-1845). O intelectual nascido em Saquarema sempre fora adepto do 

Estado centralizado e autocrático. Nesse sentido, na interpretação de Oliveira Vianna, o clã 

rural gaúcho inviabilizou o surgimento da instituição política liberal-democrática, processo 

que, em sua opinião, ocorreu em todo o território nacional, de modo que, o sociólogo 

fluminense advogou sempre o papel do Estado autocrático para a realização da 

“solidariedade” social281. Entretanto, entendeu que por conta dos conflitos fronteiriços, os 

fazendeiros dos pampas desenvolveram o “espírito público” em maior grau que qualquer 

outro grupo do país. 

Oliveira Vianna entendeu que com o Estado centralizado a “nossa nobreza rural atinge 

a culminância” no poder (1987a: 45), restando a missão de “fundir moralmente o povo na 

consciência perfeita e clara da sua unidade nacional e no sentimento profético de um alto 

destino histórico” (Vianna, 1987a: 249). Segundo Astrojildo Pereira, ao se posicionar assim, o 

autor de Populações meridionais do Brasil visava “justificar, histórica, política e socialmente, 

o domínio dos fazendeiros, dos grandes proprietários de terras, daquilo que o autor chama, 

com admiração, a ‘aristocracia rural’” (1944: 161). 

Ainda sobre a população do extremo-meridional brasileiro, Oliveira Vianna proferiu: 

Na formação da população gaúcha, com efeito, os contingentes étnicos que para ali convergiram são 

muito particulares e distinguem-se acentuadamente dos contingentes que entram na formação de grupos 

nacionais. /.../ Os elementos brancos tiveram a preponderância: - e os elementos arianos, especialmente 

nas classes superiores que contribuíam para a sua formação, eram mais puros do que em qualquer outro 

núcleo nacional e, mesmo, do que entre os espanhóis fronteirinhos (1987b: 194). 

                                                 
280 O autor de Populações meridionais do Brasil considerou: “Entre ele [estancieiro] e os seus subordinados não 
havia a ‘distância’, que os fazendeiros do centro, senhores de engenho ou donos de latifúndios cafeeiros, punham 
entre eles e os seus vizinhos de classe inferior. O estancieiro era, e é, democrata, amigo, acolhedor; tratava, e 
trata, os seus capatazes e peões com um ar de familiaridade” (1987b, pp: 171-172). 
281 A posição antiliberal do autor se expressava na defesa em “Realizar, pela ação racional do Estado, o milagre 
de dar a essa nacionalidade em formação um subconsciência jurídica, criando-lhe a medula da legalidade, os 
instintos viscerais da obediência à autoridade e à lei, aquilo que Ihering chama ‘o poder moral da idéia do 
Estado’” (Oliveira Vianna, 1987a: 276). Observa-se que o autor proferiu que a nacionalidade seria completada 
por meio da ação do Estado. 
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Evidencia-se, assim, a posição arianizante de Oliveira Vianna, que nunca poderá ser 

esquecida. A despeito das discussões sobre o pensamento do autor fluminense que apontavam 

o conceito de raça não restrito ao biológico, mas resultado histórico de interações envolvendo 

fatores biológicos e culturais; entretanto, deve-se considerar que o intelectual autocrata e 

partidário do latifúndio defendeu ser a raça o componente determinante da cultura e da 

instituição social. Além disso, posicionou-se explicitamente em defesa da supremacia do 

elemento branco “evoluído”282. 

Ao analisar a documentação sobre a vida social no século XIX, como a imprensa 

gaúcha, as Atas da Câmara Municipal de Porto Alegre e os registros de viajantes, Cardoso 

percebeu que as relações sociais “não primaram por subordinar-se a princípios democráticos 

de afirmação da autoridade e poder. Ao contrário, parece que a violência e a arbitrariedade se 

inseriram de tal forma no sistema de relações sociais que se justificaria falar na preservação 

do sistema autocrático de mando no Rio Grande do Sul” (Cardoso, 2003a: 109). 

É possível notar o avanço da reflexão de Cardoso ao desmistificar a “democracia da 

estância” propugnada pela história tradicional do Rio Grande do Sul e da auto-proclamada 

“sociologia histórica”, que sistematizou uma interpretação do Brasil organicamente ligada aos 

pontos de vistas dos produtores rurais e na defesa do Estado autocrático. 

Autor situado em diapasão ideopolítico distinto ao de Oliveira Vianna, Darcy Ribeiro 

também argumentou sobre a peculiaridade do gaúcho na fase pastoril, sobretudo, quanto ao 

tratamento diferenciado283. Mesmo o autor que definiu o processo de formação do Brasil 

como “moinho de gastar gente” (Ribeiro, 1999: 106), acabou por divulgar que o peão de 

estância “é um privilegiado na paisagem humana da campanha” (Ribeiro, 1999: 423). 

O antropólogo utilizou como critério a alimentação do peão e a proximidade com o 

patrão para sustentar que a “carne” do trabalhador gaúcho da estância não teria sido “gastada 

no moinho”. A aproximação entre a força de trabalho e o estancieiro teria determinado 

historicamente uma cultura política diferenciada no Estado meridional do Brasil. A classe 

dominante do Rio Grande desenvolveu aspectos que “É inimaginável um mineiro deixando-se 

                                                 
282 Acerca dos estudos sobre o pensamento de Oliveira Vianna, cf. Evaldo Vieira (1976), Bastos & Moraes 
(1993), Luis Werneck Vianna, (1997: 125-172), Nilo Odália (1997: 117-171), Marçal Brandão (2004: 9-86) e 
Bresciani (2005). 
283 Para o autor de O povo brasileiro, “Enquanto permaneceu esse ambiente de guerra, com a campanha dividida 
em comandâncias e milícias, chefiados por estancieiros caudilhos sempre prontos a sair ao combate, o gaúcho – 
porque menos peão do que soldado – manteve certos privilégios de alimentação e de trato” (Ribeiro, 1999: 421-
2). 
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pentear, como Gregório [Fortunato] fazia com Getúlio [Vargas]. É também inimaginável a 

convivência amiga da roda do chimarrão, todos chupando da mesma guampa e conversando 

por horas sem que isso tolde sequer o respeito pelo patrão” (1998: 281). 

O intelectual mineiro fez menção a uma famosa fotografia que mostrava o presidente 

Getúlio Vargas sendo penteado por Gregório Fortunato, o fiel guarda costa que foi envolvido 

nos acontecimentos de agosto de 1954, isto é, na crise política gerada pelo “atentado” a Carlos 

Lacerda. Darcy Ribeiro se destacou também como intelectual ligado à herança varguista, 

reivindicando o caráter popular do legado da Carta Testamento e do trabalhismo. Em seu 

ensaio autobiográfico, Ribeiro intenta descortinar a especificidade da classe proprietária 

gaúcha, da qual emergiram Getúlio Vargas, João Goulart e Leonel Brizola, portadores do 

projeto nacional-desenvolvimentista em contraposição às frações dominantes da burguesia 

brasileira.  

Prosseguindo em sua argumentação, o intelectual comprometido com a propositura 

nacional-popular pontuou 

Este talento é, provavelmente, característica distintiva dos povos pastoris, que geram facilmente grupos 

de cavaleiros rebeldes, armados e agressivos, mas vinculados por uma camaradagem hierárquica. No 

Rio Grande, composto de senhores de terras e gados e de gaúchos pobres, dá-se o mesmo. /.../ As 

próprias lides pastoris ensejam um convívio social mais igualitário, impossível nas zonas propriamente 

rurais, em que se enfrentam os fazendeirões e os enxadeiros a eles subordinados e servis. Lidar com 

cavalos exige perícia e brio que no mais das vezes estão mais nos muitos gaúchos peões do que nos 

poucos gaúchos patrões, perfeitamente capazes de compreender, estimar e aproveitar os talentos de seus 

homens (Ribeiro, 1998: 281). 

 

Assim, o ideólogo do trabalhismo democrático asseverou que o condicionante sócio-

histórico da especificidade da classe dominante gaúcha se formara desde a relação do chefe 

militar, que prestigiava o valoroso soldado combatente nas guerras por delimitação 

fronteiriça, de modo que celebrou a possibilidade do convívio. No entanto, deve-se observar 

que a “camaradagem” tomava forma muito mais como um favor dos poderosos, porque a 

convivência reproduzia os graus hierárquicos estabelecidos socialmente desde a situação de 

soldado/comandante e peão/estancieiro. 

Na exploração econômica, depois de assegurada a região para Portugal, quando os 

caudilhos militares se transmutaram em estancieiros criadores de gado, eles necessitaram uma 

força de trabalho diferenciada do resto do país, uma vez que a atividade exigia mais do que o 

esforço repetitivo do eito agrário vigiado por um feitor de chicote na mão. A escravidão das 
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outras regiões teria levado à “degradação do trabalho manual”. No Sul, ao contrário, as 

habilidades do peão no laço, na doma do cavalo, na busca campeira e cura da gadaria, 

favoreceram o trabalho do homem livre284 e, em consequência, a estima do patrão pelo seu 

trabalhador aplicado. Dito de outro modo, a peculiaridade da classe dominante ganadera 

gaúcha, segundo o raciocínio em exposição, residia no fato daquele setor valorizar o trabalho. 

A historiadora Maria Stella M. Bresciani pontuou a permanência da reflexão sobre o 

tema da “inconclusão identitária” nos “intérpretes do Brasil”, como nos trabalhos de Oliveira 

Vianna e Darcy Ribeiro285. Contudo, a despeito da similitude de posições quanto à 

sociabilidade no Brasil meridional pastoril e ao papel do Estado na solidificação da 

“consciência nacional”, torna-se necessário explicitar as diferenças. Nesse sentido, Oliveira 

Vianna propalou o Estado centralizado sob a hegemonia ideopolítica dos latifundiários do 

Centro-Sul do Brasil. Darcy Ribeiro, por seu turno, sustentou a via de reformas democráticas 

a partir da colaboração de classes entre os setores “nacionalistas e populares”, que formaria 

um Estado nacional-democrático, fase pela qual transitaria a uma “sociedade superior”. 

Entretanto, a despeito da “camaradagem”, nos combates fronteiriços, o caudilho 

seguia a cavalo enquanto a imensa maioria rumava de pé no chão. Ademais, a economia 

subsidiária no interior da própria colônia teve a sua força de trabalho livre remunerada em 

alimentação, além disso, a peculiar “elite gaúcha” não aceitou a partilha de terras, sequer 

apoiou as posições políticas liberal-democráticas no século XIX e nem concedeu o direito de 

voto à população pobre ou liberta. 

Segundo a interpretação de Fernando Henrique Cardoso, nas estâncias do Brasil 

meridional desconheceu-se o “espírito público” e o “convívio democrático” 

Na verdade a sociedade Rio-grandense não só se organizou nos moldes de uma estrutura 

patrimonialista, como às posições assimétricas na estrutura social correspondiam formas de 

comportamento reguladas por rígidas expectativas de dominação e subordinação. Frequentemente a 

compatibilidade entre as expectativas era assegurada pelo exercício violento e arbitrário da autoridade 

inerente às posições hierarquicamente superior do sistema social (Cardoso, 2003a: 108). 

 

Percebe-se que o pesquisador uspiano propõe entender a peculiaridade do “estamento 

dominante” Rio-grandense, que reproduziu a forma de poder existente no Brasil, calcado no 

                                                 
284 Vale ressaltar que Darcy Ribeiro, em O povo brasileiro, em nenhum momento de seu item sobre o “Brasil 
Sulino” mencionou o negro no Rio Grande do Sul, cf. (1999: 408-444). Gilberto Vasconcellos escreveu que 
“Darcy denuncia a precária tese de FHC: um verdadeiro prodígio que descobriu negros escravos no Rio Grande 
do Sul” (1997: 64). 
285 Cf. Bresciani (2005: 36-42) e (2007: 37-38). 
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“patrimonialismo patriarcal”. Ao frisar a relação patrimonialista, Cardoso asseverou a 

inexistência do capitalismo completo, bem como as possibilidades de se desenvolver relações 

democráticas no Brasil meridional. 

Em consonância ao “espírito igualitário gaúcho”, os intelectuais defensores dessa 

suposta “peculiaridade do Sul” ressaltaram que além do trabalhador livre, os escravos também 

teriam sido “mais bem tratados aqui do que nas demais províncias do Brasil” (Cardoso, 

2003a: 135). Cardoso avança na reflexão ao deslindar a situação do trabalhador escravizado e 

subordinado violentamente pelo proprietário. 

A historiografia tradicional tendo por base a literatura de viajante sustenta que o 

escravo no Sul era mais bem alimentado do que os do restante do país, visto que o escravo 

sulino comia “carne à vontade”. Vale destacar que em vários momentos conjunturais no 

Brasil meridional, o gado vacum era morto devido ao valor do couro, matéria-prima para 

vários instrumentos, enquanto a carne era deixada, muitas vezes, no próprio campo à mercê 

dos abutres. A carne bovina em “fartura” servia de alimentação ao trabalhador cativo. 

Ademais, o charque era a base alimentar da escravaria no Brasil, como já afirmado, produto 

desenvolvido na economia subsidiária Rio-grandense que o barateava ainda mais na região 

meridional do Brasil. Entretanto, nas províncias açucareiras e cafeicultoras, a carne seca era 

oferecida com farinha, enquanto no Sul a carne era o único componente da refeição do 

trabalhador escravizado. 

No entanto, Gilberto Freyre, o “intérprete do Brasil” que se destacou na defesa do 

negro escravo enquanto co-colonizador ao lado dos portugueses, no propósito de especificar a 

contribuição do negro no Sul, escreveu 

não devemos nos esquecer da força com que, entre nós, a situação regional do indivíduo ou da família a 

tem impelido para integrar-se, independente da cor, da raça, da classe, e da própria condição de 

naturalizado ou de nato, em culturas, ou configurações regionais de cultura, como a sertaneja, a caipira 

ou a gaúcha. [...] Que o diga a situação do ameríndio e do próprio negro nas estâncias rústicas do Rio 

Grande do Sul, onde, segundo esclarecido historiador da região [Dante de Laytano], ‘o negro foi mais 

companheiro do que servo’. Situação que se acentuou quando o negro, numa área brasileira 

eminentemente militar como a Sul-rio-grandense pastoril, encontrou na atividade bélica, ou no serviço 

de guerra a pé e a cavalo, o caminho para a sua elevação social (Freyre, 2003a: 488-489). 

 

Assim, o intelectual luso-tropicalista, com base na historiografia tradicional gaúcha, 

encontrou esteio para a sua ideia de especificidade do colonizador português em relação aos 
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povos dominados. Nessa visão, o colonizador luso teria potencializado a “elevação social” aos 

subjugados, sobretudo os negros, mesmo na situação de escravidão. 

Ao enfatizar o elemento negro no Brasil meridional, Freyre asseverou: 

O que parece indicar que em uma área, como a pastoril, do Rio Grande do Sul, durante dois séculos 

especializada em guerras, entreveros, cavaladas, o negro conseguiu impor-se à atenção e até ao 

entusiasmo das chinas, ou caboclas, por qualidades superiores às dos nativos. Entre elas, a própria 

bravura guerreira, segundo o depoimento de Saint-Hilaire: ‘o negro é mais bravo do que o índio’, isto é, 

o índio do Rio Grande do Sul. Deste modo, o negro, na área ou na região gaúcha, se sobrepôs ao 

próprio índio. Deste modo e por sua situação de companheiro dos brancos das estâncias. Essa situação, 

superando a de servo, teria condicionado, naqueles extremos do Brasil, o comportamento ou a figura do 

africano ou do descendente, empregado no pastoreio ou engajado no serviço militar. Donde, em parte, 

pelo menos, a atração sentida pela índia, desencantada, talvez, com a inércia dos homens de sua raça e 

encantada com a bravura de ação dos africanos (Freyre, 2003a: 489). 

 

Torna-se importante observar como o autor de Sobrados e mocambos defendeu sua 

posição de forma descontextualizada286, além de desvalorizar o elemento indígena na 

formação brasileira287. Parte expressiva dos índios tomara lugar ao lado dos jesuítas e dos 

cisplatinos nos conflitos para estabelecer a fronteira sulina do Brasil. Ademais, a imensa 

maioria da soldadesca do Exército pró-Portugal também era formada por elementos indígenas 

masculinos. A morte desses indivíduos nos embates inexoravelmente afetava os grupos 

ameríndios. Freyre reproduz, no fragmento citado, a visão do naturalista francês Auguste de 

Saint-Hilaire, que julgava o que via, não analisava, porque não considerou o universo de 

relações naquela região disputada com guerras, nem as consequências de tal processo no 

cotidiano. O colonizador além de se apossar da mulher índia, a desmoralizava. A pobreza da 

região subsidiária da própria colônia, na qual o soldado (ou o peão) gaúcho não recebia 

recursos e nem terra para sustentar sua família, alimentava a prostituição das “chinas”, 

mulheres ou filhas dos elementos que compunham as tropas. Onde Freyre enxerga 

“encantamento”, na realidade era a prostituição da campanha. Em lugar de donjuanismo do 

homem gaúcho, encontrava-se a incapacidade de formar família, devido à carência de 

recursos para sustentá-la. 

                                                 
286 De acordo com Carlos Guilherme Mota, na investigação de Gilberto Freyre, “o ensaísmo não surge apenas 
como o território ideal, mas como o discurso possível da aristocracia rural decadente”. Cf. Mota (1977: 55). 
287 Para uma crítica à visão do autor de Casa-grande e senzala sobre os índios, cf. Darcy Ribeiro (1986: 141-
146). 
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Outro elemento enfatizado pelo saudoso do Brasil do engenho se relaciona à 

alimentação. Apoiado no texto do viajante germânico Maurício Lamberg, Gilberto Freyre cita 

na nota 11 do capítulo 13 de seu livro sobre a República: 

“os escravos aqui no Brasil, sobretudo nestes últimos quarenta anos, não eram em geral maltratados 

nem viviam pior do que a maioria de trabalhadores europeus” [...]. O escravo: “tanto ele como a família 

eram geralmente alimentados à moda da roça. Ninguém sofria fome, nem mulheres, nem crianças [...]. 

O escravo tinha um pequeno lote de terra que cultivava para si e mais de um sabia aproveitá-lo tão bem 

que, passados alguns anos, estava em condições de salientar-se mediante dinheiro”. Se ele adoecia, “as 

despesas corriam por conta do senhor e desta forma não lhe faltava nenhum dos cuidados pessoais”. 

Feita a abolição [...] os “libertos incapazes de se guiar por si mesmos [...]. Seria preciso que tivessem 

tutor” (Freyre, 2003b: 868-869). 

 

Percebe-se que Freyre reproduz o tradicional argumento dos escravistas em defesa do 

trabalho compulsório. O zelo senhorial por sua força de trabalho salvaria a população 

trabalhadora da fome288. Como o proprietário “trata” bem do animal de trabalho, “cuidaria” 

do instrumentum vocale. Ao invés da alforria com reforma agrária, o saudosista do engenho 

lembra a “brecha camponesa” no interior do regime de escravidão, mas sem mencioná-la 

enquanto estratégia de ampliar a produtividade do trabalhador cativo. O cuidado da 

aristocracia agrária educaria o “escravo pequeno produtor” a angariar recursos com “sua” 

safra. Até na doença do escravo o senhor se fazia presente, de certo por não perder o recurso 

investido289. Eis que, com a abolição, os negros não tiveram mais a tutoria dos proprietários, 

isto é, não contaram com a “proteção” dos donos. Como se pode observar, esse discurso se 

configura na defesa do sistema socioeconômico assentado na superexploração do trabalho em 

favor dos grandes latifundiários exportadores. 

Ao tratar da obra de Gilberto Freyre, Fernando Henrique Cardoso pontua:  

É indiscutível, contudo, que a visão do mundo patriarcal de nosso autor assume a perspectiva do branco 

e do senhor. Por mais que ele valorize a cultura negra e mesmo o comportamento do negro como uma 

                                                 
288 O tema da condição alimentícia do escravo esteve presente na trilogia freyreana de interpretação do Brasil. 
Segundo sua posição, o escravo teria melhor alimentação que os livres pobres. No livro Casa-grande e senzala, 
defendeu: “Melhor alimentados eram na sociedade escravocrata os extremos: os brancos das casas-grandes e os 
negros das senzalas” (Freyre, 1999: 34). Acerca do motivo dessa situação, Freyre tente explicar: “A eficiência 
estava no interesse do senhor conservar o negro /.../. A alimentação do negro nos engenhos brasileiros podia não 
ser nenhum primor de culinária; mas faltar não faltava. E sua abundância de milho, toucinho e feijão recomenda-
a como regime apropriado ao duro esforço exigido do escravo agrícola”. Por fim, o autor arremata: “O escravo 
negro no Brasil parece-nos ter sido, com todas as deficiências do seu regime alimentar, o elemento melhor 
nutrido em nossa sociedade patriarcal” (Freyre, 1999: 44).  
289 Sobre essa questão, Gilberto Freyre é peremptório: “fazer justiça ao sistema patriarcal que se desarticulara 
com a Lei áurea. Com todas as suas deficiências, era um regímen protetor do homem do trabalho” sic (Freyre, 
2003b: 855). 
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das bases da “brasilidade” e que proclame a mestiçagem como algo positivo, no conjunto fica a 

sensação de uma certa nostalgia do “tempo dos nossos avôs e bisavós”. Maus tempos, sem dúvida, para 

a maioria dos brasileiros (Cardoso, 2003b: 22). 

 

Cardoso, portanto, identifica a obra de Freyre enquanto expressão legitimadora do 

“poder patriarcal”, contudo no diapasão cultural distinto ao de Oliveira Vianna, na medida em 

que recusa o arianismo e exalta a mestiçagem entre brancos e negros. Assim mesmo, frisa-se 

o caráter saudosista da visão de Gilberto Freyre, da aristocracia do período “pré-usina”, do 

tempo da casa-grande e do engenho. Portanto, “a história que ele conta era a história que os 

brasileiros, ou pelo menos a elite que lia e escrevia sobre o Brasil, queria ouvir” (Cardoso, 

2003b: 22). 

Pode-se inferir que Cardoso toma o trabalho de Freyre como uma sistematização 

intelectual em favor do “estamento dominante”, que administrou o país durante a Colônia e o 

Império. 

Ao delinear os marcos teóricos e práticos da interpretação do autor pernambucano em 

consonância à “elite brasileira patrimonialista”, o sociólogo elenca: 

Gilberto Freyre contrapunha a tradição patriarcal a todos os elementos que pudessem ser constitutivos 

do capitalismo e da democracia: o puritanismo calvinista, a moral vitoriana, a modernização política do 

Estado a partir de um projeto liberal e tudo o que fundamentara o estado de direito (o individualismo, o 

contrato, a regra geral), numa palavra, a modernidade (Cardoso, 2003b: 27). 

 

A crítica de Cardoso à interpretação de Gilberto Freyre se estende à “elite” que 

construiu o Brasil, por não ter superado o “patrimonialismo”, pois desfavoreceu a formação 

dos elementos modernos de sociabilidade. Nesse passo, “terá sido mais fácil assimilar o 

Weber da ética protestante e da crítica ao patrimonialismo do que ver no tradicionalismo um 

caminho fiel às identidades nacionais para uma construção do Brasil moderno” (Cardoso, 

2003b: 27). 

Em suma, a solução de Fernando Henrique Cardoso para se alcançar a completude do 

capitalismo dever-se-ia quebrar o patrimonialismo. Tendo por base o arcabouço teórico 

weberiano, o pesquisar advogou uma nova “ética”, dissociada do “patriamonialismo patriarcal 

ou familial” e, ao mesmo tempo, próxima dos valores liberal-democratas, em sintonia, 

portanto, com a “modernidade”. 
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3.2.4. O escravo e sua “consciência possível” 

 

No subitem anterior, foi analisada a crítica de Cardoso à “democracia sulina” 

defendida pelos autores da historiografia tradicional Rio-grandense e nalguns intérpretes do 

Brasil. Nesta parte do trabalho, explicitaremos a visão do sociólogo uspiano sobre o 

trabalhador cativo no Rio Grande do Sul, além de seu entendimento sobre a “consciência 

escrava”. 

Ao buscar o entendimento da relação senhor e escravo, Cardoso menciona o sentido 

de coisificação do trabalhador cativo, presente no Brasil meridional: 

A reificação do escravo produzia-se objetiva e subjetivamente. Por um lado, tornava-se uma peça cuja 

necessidade social era criada e regulada pelo mecanismo econômico de produção. Por outro lado, o 

escravo se auto-apresentava e era representado pelo homem livre como um ser incapaz de ação 

autonômica. Noutras palavras, o escravo se apresentava, enquanto ser humano tornado coisa, como 

alguém que, embora fosse capaz de empreender ações com “sentido”, pois eram ações humanas, 

exprimia, na própria consciência e nos atos que praticava, orientações e significações sociais impostas 

pelos senhores (Cardoso, 2003a: 161).  

   

Pode-se afirmar que a consideração do “escravo coisa” tem por base as posições dos 

abolicionistas moderados do século XIX, como por exemplo: Perdigão Malheiro, que 

desconsiderava a ação dos trabalhadores negros escravizados em prol de sua própria 

liberdade. Alguns historiadores desenvolveram a crítica sobre esse posicionamento de 

Fernando Henrique Cardoso290. Jacob Gorender demonstrou como o pesquisador uspiano 

expressou a visão dos economistas que trataram o escravo como mero instrumento de 

produção291. Sidney Chalhoub, por sua vez, enfatiza como o que chamou de “teoria do 

escravo coisa” impede a compreensão das diversas formas de resistência escrava292. 

                                                 
290 No delineamento de sua posição, Cardoso afirmou: “A técnica do charque impunha ao processo produtivo um 
ritmo e um grau de coordenação que transformavam os homens nele aplicados em peças da engrenagem 
produtiva. É certo que também o operário livre, o trabalhador parcial, é uma peça, uma coisa, para o industrial. 
Mas, neste caso, o salário denuncia à consciência do operário e do capitalista a possibilidade real de a peça 
transformar-se em homem: o operário contrata e reivindica. Na escravidão o senhor também remunera o escravo, 
mantendo-o e alojando-o. Mas essa relação bilateral se oculta inteiramente à consciência graças à própria 
operação de compra onde o resgate é pago não ao escravo, mas ao traficante de escravo. Assim, o senhor julga 
que nada paga e nada deve ao escravo e este fica privado de qualquer instrumento que lhe permita perceber, 
imediatamente, o tipo de transição em que foi envolvido. Nestas circunstâncias, o escravo assemelha-se, de fato, 
às condições inanimadas de trabalho. Por isso é percebido socialmente pelo senhor tal qual aparece, na realidade, 
de maneira imediata: como incapaz de volição e de reciprocidade, res, instrumentum vocale” (Cardoso, 2003a: 
178-9). 
291 Jacob Gorender sistematizou sua consideração sobre esse aspecto da obra de Cardoso, do seguinte modo: “Os 
escravistas compravam o escravo como simples bem material, instrumentum vocale, propriedade semovente. Os 
economistas e historiadores modernos não ultrapassaram o escravo na categoria do capital fixo, situando-o entre 
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Nossa questão, ao observar essa polêmica, deve-se compreender os condicionantes da 

produção intelectual de Cardoso e o contexto no qual ela se fez. Ao realçar a situação que 

formaria a consciência do trabalhador cativo, o sociólogo destacou: 

A violência e a falta de respeito à pessoa do escravo reveladas pelo comportamento senhorial (que eram 

requisitos para o funcionamento do sistema de produção escravista) podiam efetivar-se e justificar-se 

diante dos mores senhoriais graças à reificação prévia do escravo: desde criança o senhor regulava suas 

expectativas considerando o escravo como um ser incapaz de vontade, objeto de toda sorte de caprichos 

e perversidades (Cardoso, 2003a: 176). 

 

A prática de violência presente na exploração escravista determinaria a “passividade” 

do escravo e a sua auto-representação como coisa “incapaz de vontade”. Noutras palavras, 

essa interpretação advoga que a relação de poder determinaria as condições de existência e de 

consciência social dos escravos e senhores. Seguindo tal raciocínio, “o escravo [era] incapaz 

de reagir coordenadamente contra a situação de espoliação de que era vítima” (Cardoso, 

2003a: 180), ademais “a consciência do escravo apenas registrava e espelhava, passivamente, 

os significados sociais que lhe eram impostos” (Cardoso, 2003a: 161). Desse modo, a forma 

de dominação inexoravelmente determinaria as experiências dos escravos, daí a passividade 

do cativo e a não-resistência293. 

Justificando a sua posição num matiz teórico, o professor uspiano sustentou que “as 

formas de consciência possível da situação e as formas efetivas de consciência é que 

limitavam a ação dos escravos” (Cardoso, 2003a: 353). 

Torna-se lídimo notar que Fernando Henrique Cardoso opera com a categoria de 

“máximo de consciência possível” elaborada por Lucien Goldmann. Contudo, deve-se 

identificar que Goldmann se destacou enquanto um intérprete da obra História e Consciência 

de Classe de Gyorg Lukács, valorizando a integralidade daquele texto, mesmo após a 

advertência do filósofo húngaro na desautorização do conjunto do livro, pois reconhecia na 

                                                                                                                                                         
as ferramentas, engenhos, máquinas, edificações, animais etc. Desfaz-se o mistificado enfoque ideológico 
quando se considera que todo processo de trabalho exige um agente subjetivo. Nos modos de produção 
escravistas, o agente subjetivo é o escravo. O que se comporta como capital fixo não é o escravo, enquanto ser 
concreto, mas o dinheiro aplicado na sua compra” (Gorender, 1991: 37). Cf. também o livro O escravismo 
colonial (1988). 
292 Sidney Chalhoub, ao mencionar o trabalho de Cardoso, comentou: “Ele explica que os escravos se auto-
representam como seres incapazes de produzir valores e normas próprias que orientassem sua conduta social. A 
conclusão óbvia /.../ é a de que os escravos apenas espelhavam passivamente os significados sociais impostos 
pelos senhores” (Chalhoub, 2003: 38). 
293 Na contraposição dessa afirmação de Cardoso, o historiador Sidney Chalhoub ponderou acertadamente: “A 
violência da escravidão não transformava os negros em seres ‘incapazes de ação autônoma’” (Chalhoub, 2003: 
42). 



 

 

283

 

obra de 1923 ainda a presença influente do legado weberiano294. Goldmann, a despeito da 

censura do mestre, sempre valorizou a reflexão luckacsiana da primeira fase295. Além disso, o 

professor na École pratique des Hautes Études reconheceu certa aproximação entre 

“consciência possível” e a construção de tipo ideal da sociologia de Max Weber, ainda que 

com críticas ao pressuposto da sociologia compreensiva296. 

Na presente pesquisa, utiliza-se a noção de visão do mundo conforme Lucien 

Goldmann, para o estudo da obra de intelectuais, porque frisa a importância de se perceber 

como se formam as posições dos sujeitos no próprio conflito social. Ao reverso, a 

conceituação “consciência possível”, do mesmo autor, implica compreender a realidade a 

partir de uma construção mental subjetiva desvinculada do real, dito de outro modo, procede a 

operacionalização de tipologias de consciências297. 

Ao aplicar a categoria de “consciência possível” a fim de analisar a “ação social” do 

escravo sulino como mera reprodução automática da violência do senhor, o pesquisador 

uspiano se viu incapacitado de compreender as formas de resistências escrava, porque inexiste 

relação de consequência inexorável entre violência e subordinação total. 

Segundo o historiador Mario Maestri (1998), são abundantes os indícios da resistência 

escrava quilombola no Rio Grande do Sul presente em documentos, imprensa e até mesmo na 

toponímia gaúcha, sobretudo nos municípios das charqueadas. Durante a escravidão, os 

trabalhadores negros se rebelaram contra os senhores. Há notícias de formação de inúmeros 

quilombos e de uma insurreição escrava na cidade de Pelotas298, além de vários outros atos 

que demonstraram a capacidade de resistência dos escravizados. 

Tal processo de resistência fez surgir uma forma específica de transição do trabalho 

escravo para o livre na região da charqueada gaúcha. De acordo com a historiadora Beatriz 

Loner, em Pelotas,  

Devido a esses motivos, houve, em 1884, a transformação na situação jurídica da maioria dos 

trabalhadores cativos na cidade, que passaram da situação de escravizados à situação de contratados, 

devendo prestar serviços, em prazos que variavam de três a sete anos, a seus antigos senhores, antes de 

conseguir a liberdade. Este processo está relacionado com a necessidade, sentida por todos, da 

transformação do regime de trabalho escravo para o livre. Os contratos seriam, assim, uma forma de 

transição entre os dois sistemas, além de funcionarem como um freio a eventuais fugas, pelas 

                                                 
294 Uma coletânea interessante com análises sobre História e consciência de classe de Lukács, contendo texto de 
Arnald Hauser, Hobsbawm, Bottomore e outros, cf. Mészáros (1973). 
295 Para consideração das fases do pensamento de Lukács, cf. José Paulo Netto (1992). 
296 A esse respeito, cf. Goldmann (1993: 94-96). 
297 Um estudo interessante sobre o pensamento de Goldmann, cf. Celso Frederico (2006). 
298 Sobre essa rebelião em Pelotas, cf. Loner (1997). 
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esperanças despertadas entre os cativos, que, ao cabo desses anos de serviço ainda compulsório, 

pudessem alcançar sua liberdade legalmente (1999: 10). 

 

Torna-se lídimo identificar que houve resistência na escravaria gaúcha das 

charqueadas contra o cativeiro, bem como esse movimento esteve na base da transição das 

formas de trabalho na principal região econômica do Rio Grande do Sul. Em outras palavras, 

foi ali que emergiu a “cláusula de prestação de serviços” enquanto forma intermediária entre a 

escravidão e o trabalho livre, justamente no momento em que o escravismo se desagregava 

com a fuga maciça dos cativos nas diversas regiões do Brasil. 

No entanto, surge a indagação: poderia se esperar que Cardoso traçasse um perfil da 

resistência escrava com o estágio da historiografia no momento em que escreveu Capitalismo 

e escravidão? Como já pontuado, o nosso objetivo não é realizar um julgamento de sua obra, 

mas explicitar as circunstâncias e as condições na qual fora produzida. 

Para Chalhoub, “Uma boa parte das fontes citadas por Fernando Henrique Cardoso no 

processo de construção da teoria do escravo-coisa constitui-se em relato de viajantes” (2003: 

39). Além disso, pode-se observar que o pesquisador uspiano demonstra o conhecimento da 

imprensa e das Atas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Contudo, entre os materiais 

empíricos que informam sobre a “movimentação” escrava estão as Atas da Câmara de Pelotas 

e Rio Pardo, as cidades que concentravam as charqueadas, onde estava a maioria dos 

protagonistas escravos do Brasil meridional. 

No período Imperial, Cardoso identificou a “ação social” do escravo ao movimento 

dos Farrapos, buscando a intenção dos líderes da agitação federalista que enfrentou o governo 

central no período entre 1835 a 1845299. Muito se tem pesquisado sobre a suposta 

“valorização dos negros pelos republicanos do Sul”. A linha de frente dos Farrapos era 

formada pelo afamado corpo de lanceiros negros, a primeira fila no combate direto com o 

Exército dos Imperiais. Contudo, enxergar abolicionismo, ou pacto com os escravos, nos 

                                                 
299 Cardoso interpretou os negros e o movimento farroupilha do seguinte modo: “Sabe-se que os revoltosos 
contaram com o apoio de contingentes consideráveis de ex-escravos que servisse às tropas republicanas era 
considerado forro e, ato contínuo, cidadão. É certo também que essas manumissões implicavam o pagamento 
pelo governo Republicano do valor dos escravos a seus proprietários, o que equivale ao reconhecimento da 
propriedade escrava. Contudo, por razões de tática política, ao que parece, os Farrapos procuraram, oficialmente, 
revalorizar o negro, como atestam as medidas de represália adotadas em decreto contra oficiais brancos 
prisioneiros que seriam fuzilados como reféns no caso de as tropas legalistas açoitarem cidadãos negros (homens 
de cor, conforme o texto do decreto) da campanha, a tal ponto que uma das cláusulas da paz implicava o 
reconhecimento pelos imperiais da liberdade dos escravos que se tivessem batido pela República” (Cardoso, 
2003a: 192). 
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generais da Farroupilha seria negar “a base social do movimento – os grandes proprietários 

sulinos de terra e de gente” (Maestri, 2006a: 186). 

Os estancieiros meridionais criticavam o centralismo do Império brasileiro e 

reivindicavam o fim dos impostos sobre a propriedade fundiária, a taxação do sal e batiam 

pelo aumento da tributação do charque de Montevidéu e de Buenos Aires, que eram 

comercializados no Rio de Janeiro com preço inferior ao produto sulino. Jamais existiu entre 

os farrapos a perspectiva de se distribuir terras aos gaúchos pobres combatentes, ou a 

libertação da população escrava. Segundo Maestri, “Nas tropas republicanas, negros e brancos 

marchavam, comiam e dormiam separados” (2006a: 185). No momento final da “República 

do Sul”, segundo o pesquisador Moacyr Flores (2004), embasado nas provas documentais 

oficiais do General imperial Marquês de Caxias, pode-se depreender a entrega, pelo chefe 

farrapo David Canabarro, às tropas imperiais o acampamento de Porongos, que resultou no 

massacre da coluna dos lanceiros negros300. 

Cardoso não endossa a historiografia elogiosa dos supostos feitos da Farroupilha 

quanto ao negro. Mas, na medida em que entende a subjetividade do cativo formada na 

relação de subserviência, identifica a valorização do negro na situação de guerra, 

aproximando-se da interpretação do Exército brasileiro, defensora de que nos momentos de 

conflito, sob a direção dos generais embasados na disciplina e na hierarquia, como na 

Farroupilha e na guerra contra o Paraguai, o escravo teria o seu valor reconhecido. 

Quanto à possibilidade de se superar a reificação escravista no próprio trabalhador 

negro, o professor da USP considerou a situação dos que viviam na capital da província, na 

medida em que 

Em alguns casos, até a instrução elementar esteve ao alcance dos escravos mais qualificados, que dessa 

forma puderam aprender a ler e a realizar as operações aritméticas mais simples. /.../ Com a Abolição, 

/.../ tornaram-se livres juridicamente, como todos os demais escravos, e puderam situar-se como 

homens livres na sociedade de classes em formação, graças às condições morais e intelectuais de que 

foram beneficiários por causa da condição de artesãos (Cardoso, 2003a: 182). 

 

Percebe-se que, segundo o nosso autor, os escravos envolvidos no processo produtivo 

que exigia qualificação, como no artesanato, teriam tido melhores possibilidades acesso à 

instrução, sendo assim, por meio da “educação” puderam superar a própria autoimagem de 

                                                 
300 Como observou Maestri: “Na madrugada de 14 de novembro de 1844, as tropas imperialistas caíram sobre os 
1.200 soldados rebeldes, capturando-lhes a bagagem, abarracamento, armas, arquivos, estandartes, munições, a 
última peça de artilharia farrapa e 280 infantes negros. No ataque teriam morrido cem lanceiros. Em Porongos 
desaparecia praticamente a infantaria negra farroupilha” (2006a: 189). 
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“coisa”. Nessa linha de raciocínio, uma parte da população negra no Rio Grande do Sul 

urbano teria encontrado melhor lugar na sociedade de classes do que os oriundos do campo e 

das charqueadas. 

É importante relacionar essa reflexão de Cardoso com as ações da intelectualidade 

progressista da segunda metade dos anos 50 do século XX, momento em que sua pesquisa se 

desenvolvia. Naquele período, ressurgia o movimento em defesa da escola pública gratuita e 

laica materializado, entre outras ações, no documento Manifesto ao povo e ao governo, de 

1959, seguindo os passos d’O manifesto dos pioneiros de Educação Nova, por isso nomeado 

de “manifesto dos educadores mais uma vez convocados”. A educação seria democrática à 

medida que possibilitasse a mobilidade social. Tais documentos, a despeito de representarem 

um avanço na luta social em defesa da educação, professavam o “otimismo pedagógico”, isto 

é, que as questões para a transformação social passariam preliminarmente pela generalização 

da educação. Desse modo, para a Escola Nova, a educação seria preponderante na 

determinação de uma nova consciência social301. A educação formaria a consciência e a 

consciência determinaria o ser. A despeito do significado social e político no confronto com a 

posição da Igreja Católica na década de 1930 e da “educação como negócio” nos debates para 

a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, deve-se realizar a crítica ao 

funcionalismo balizante da Educação Nova, porque é o ser que determina a consciência, e não 

o contrário. 

Portanto, é possível afirmar que, em sua pesquisa sobre os negros no Sul, Cardoso 

relaciona a superação da “coisificação” do próprio sujeito por meio do trabalho de cunho 

educativo. Tal pensamento estava presente nas propostas escolanovistas do final da década de 

50 e início dos anos 60, momento em que o sociólogo escrevia o seu texto. 

Ao especificar as condições de formação da “consciência possível” do negro gaúcho 

não coisificado, o sociólogo notou o movimento social dos negros, entretanto, asseverou que a 

resposta crítica à espoliação social  

partiu de ex-escravos, ou seus descendentes, ligados ao artesanato urbano ou à escravidão doméstica. 

Os escravos desse tipo puderam, beneficiando-se de melhores condições materiais e morais de 

existência, tentar uma tomada de consciência da situação de alienação e espoliação social a que haviam 

sido reduzidos (Cardoso, 2003a: 354). 

 

                                                 
301 Para uma crítica aos fundamentos escolanovistas, cf. Saviani (1999). 
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Pode-se perceber o esforço de Cardoso na explicação do movimento negro gaúcho que 

dificultava a sua noção de coisificação do próprio escravo. Segundo a historiadora Beatriz 

Loner, “Florestan Fernandes [professor da USP que orientou o trabalho de Cardoso], vindo ao 

Estado em 1955, impressionou-se pela solidez de algumas entidades negras em Porto Alegre e 

outras cidades gaúchas” (1999: 25). A chave heurística para explicar essa especificidade, na 

posição de Cardoso, estaria na “estratificação social” dos participantes: negros urbanos de 

profissões artesãs e que tiveram acesso à instrução elementar formal ou não formal. 

Na contextualização da pesquisa do sociólogo uspiano, deve-se pontuar a contribuição 

ao desmascaramento da ideia de peculiaridade do “igualitarismo gaúcho” e da “democracia 

racial” no Brasil. Aspectos sustentados ora pelos autores Sul-rio-grandenses comprometidos 

com o latifúndio, ora pelo pensamento arianista autocrático, bem como pela posição senhorial 

saudosista dos tempos da casa-grande e da escravidão302.  

No entanto, a crítica aos limites da interpretação de Cardoso deve ir além da reflexão 

sobre o sujeito303. Ademais, é importante observar a atribuição do sentido que o autor atribuiu 

ao fenômeno histórico e social por meio do tipo ideal de “capitalismo-escravista”, 

“patrimonialismo patriarcal” e relação de poder determinante da consciência, impedindo o 

estudo do ser social por seus elementos ônticos, afastando, assim, a compreensão ontológica 

da realidade. 

                                                 
302 Cardoso sintetizou o resultado de sua investigação sobre o Brasil meridional do seguinte modo: “O 
fundamental é compreender a significação desse processo. Em primeiro lugar, fica patente que a interpretação do 
passado pela idealização da democracia social e racial implica uma perspectiva etnocêntrica de abordagem da 
história. Os defensores da ‘democracia gaúcha’ identificam-se com os agentes históricos e procuram explicar as 
ações humanas pretéritas em função de valores do presente: atribuem sentidos atuais à ação dos personagens 
históricos para permitir a aprovação pelo presente dos atos passados. A distorção é, entretanto, mais grave 
porque a identificação não se realiza com ‘o passado’, mas com determinada camada social histórica. A 
reconstrução idílica da sociedade senhorial como democrática e sem preconceitos resulta na glorificação dos 
senhores gaúchos. Em segundo lugar, o mito da democracia gaúcha encobre, no que diz respeito ao negro, outro 
tipo de prejuízo intelectual: supõe, desde logo, a inexistência de qualquer tensão nas relações entre negros e 
brancos. Ainda uma vez, portanto, mas sob outro aspecto, apresenta-se como um mecanismo de defesa 
desenvolvido pelo grupo branco dominante que acaba por impedir a análise objetiva da vida social” (2003a: 
139). 
303 Ao pontuar os avanços e os limites de Capitalismo e escravidão, Sidney Chalhoub escreveu: “a ênfase de F. 
H. Cardoso na suposta ‘reificação’ dos escravos é parte de um esforço acadêmico bem conhecido e louvável no 
sentido de denunciar e desmontar o mito da democracia racial no Brasil. O fato, todavia, é que fora do contexto 
específico de denúncia política que estava na origem de Capitalismo e escravidão, e levando-se em consideração 
os problemas apontados quanto à forma de utilização das fontes no livro, não subsiste qualquer motivo para que 
os historiadores continuem a conduzir seus debates a respeito da escravidão tendo como balizamento essencial a 
teoria do escravo-coisa” (Chalhoub, 2003: 42). Entretanto, cabe explicitar as razões dos equívocos do sociólogo, 
que não pode ser responsabilizado pelo estado da arte da historiografia do início dos anos 60, mas deve-se buscar 
nas suas construções tipificadas a partir da atribuição de um sentido desconectado da materialidade social. Em 
outras palavras, compreender a determinação da consciência não pela totalidade, mas pelo aspecto do poder, 
como se a relação de poder determinasse a consciência. 



 

 

288

 

A historiografia sobre o escravo no Brasil produzida a partir da década de 1980 tem 

realçado a importância da agência escrava na conquista da liberdade, trazendo à tona 

documentos que demonstram as “práticas dos escravos” e as simbologias incorporadas ao 

universo social que atestam à resistência dos cativos304. O resultado foi a ampliação 

investigativa sobre as diversas formas de resistências e os seus significados, sobretudo a ação 

dos escravos como protagonista de suas conquistas não restritivas às atividades quilombolas. 

Torna-se lídimo ressaltar que o posicionamento de parte da historiografia sobre a 

escravidão, sobretudo das produções a partir da segunda metade da década de 1980, obedece a 

dois marcos históricos importantes. Em primeiro lugar, incorpora problemáticas da 

historiografia estadunidense sobre a escravidão naquele país, em especial da publicada na 

década de 1970, mas que fora produzida no calor das lutas sociais por direitos civis dos anos 

60 do século XX. A luta por isonomia, de certo modo, fez emergir nos estudos históricos a 

preocupação quanto à resistência e o campo jurídico, as diversas formas de negociações, 

acordos e a complexidade da legislação escravista. 

Em segundo lugar, a própria luta social conduzida no Brasil, pautada na consigna “em 

defesa de uma Assembléia Nacional Constituinte”, na perspectiva de superar a ditadura 

militar na esfera jurídico-política. Tal mobilização social serviu de base material305 aos 

estudos da relação entre senhor e escravo e os diversos campos de possibilidades no processo 

histórico. 

No entanto, vários desses trabalhos incorreram na exaltação da jurisprudência 

escravista enquanto espaço de disputas306, como se os escravos autonomamente tivessem 

                                                 
304 Empenhado na crítica às análises descredenciadoras da agência escrava, Sidney Chalhoub asseverou: “A 
outra face da teoria do escravo-coisa é a ênfase na rebeldia negra.” Consequentemente surgia, em primeiro 
lugar, “um discurso de denúncia da violência da escravidão e da vitimização dos negros; no segundo, um 
discurso contundente pontificado de feitos históricos. Ambos os pólos têm sua parcela de validade. Todavia, 
diante de vítimas somos levados a sentir pena; diante de heróis devemos ficar embasbacado. Não faço uma coisa, 
nem outra”. Ao sitentizar a sua interpretação sobre as formas de resistências, o historiador considerou: “Lutar 
dentro de um campo de possibilidades delimitado historicamente por condições específicas de exploração 
econômica e controle social é, afinal de contas, a experiência da esmagadora maioria dos trabalhadores em 
qualquer tempo e sociedade. /.../ certamente existiu um cem número de escravo que, /.../ pressionaram pela 
mudança, em seu benefício, de aspectos institucionais daquela sociedade” (Chalhoub, 2003: 250-253). 
305 Enfatizamos tratar-se de uma análise calcada na base material, e não determinismo econômico. Segundo 
Engels: “O desenvolvimento político, jurídico, filosófico, religioso, literário, artístico, etc., baseia-se no 
desenvolvimento econômico. Mas todos aqueles reagem entre si e sobre a base econômica. Não é que a situação 
econômica seja, sozinha, causa ativa e que todo o resto seja apenas efeito passivo. Há, porém, interação à base da 
necessidade econômica, que, em última instância, sempre se impõe” Ao passo que, “não é como aqui e ali se 
quer imaginar comodamente, um efeito automático da situação econômica, mas os homens fazem eles mesmos a 
sua história, só que num meio dado, que os condiciona, à base de relações e fatos preexistentes” (1983: 469-
470). 
306 Para Chalhoub: “Na verdade, a lei de 28 de setembro [de 1871, nomeada de ‘Lei do Ventre Livre’] pode ser 
interpretada como exemplo de uma lei cujas disposições mais importantes foram ‘arrancadas’ pelos escravos à 
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condições de encaminhar petições jurídicas escritas e, por outro lado, os tribunais estivessem 

empenhados no atendimento de suas demandas307. Em outras palavras, enxergaram “mudança 

estrutural da esfera pública” no próprio Estado escravista no Brasil do século XIX. 

Concomitantemente, parte desses trabalhos historiográficos abandonou o estudo das formas 

de escravidão nos quadros do colonialismo e da revolução industrial, as congruências entre o 

trabalho cativo e a formação do Império brasileiro, além do desvendamento da particularidade 

e singularidade da formação social constituída no país e a política da escravidão em escala 

internacional308. Ademais, a superação da teoria do escravo-coisa não deve significar a visão 

ilusória de constituição da esfera pública na jurisprudência no interior do Estado escravista, 

ou a compreensão das leis abolicionistas como conquista dos escravos, porque segundo a 

historiadora Emília Viotti da Costa: “a escravidão foi abolida por um ato do Parlamento sob 

os aplausos das galerias. Promovida principalmente por brancos, ou por negros cooptados 

pela elite branca, a abolição libertou os brancos do fardo da escravidão e abandonou os negros 

à sua própria sorte” (1999: 364). 

Além disso, no Rio Grande do Sul também ocorria, com certa frequência, os 

escravistas desrespeitarem as “negociações” com os escravos. Mário Maestri cita “as caçadas 

de escravos pela bala dos capitães-do-mato” em 1887, na Serra dos Tapes, local habitado por 

negros que fugiam do cativeiro e de alforriados: 

Trata-se da desesperada tentativa dos charqueadores de impedirem, pelo terror, em Pelotas como no 

Centro-Sul, que os trabalhadores abandonassem as unidades produtivas. Com “autorização escrita” das 

autoridades policiais, charqueadores financiavam “partidas de capitães-do-mato” para caçarem 

trabalhadores refugiados /.../. A ordem seria “matar a tiros os que” tentassem “fugir” e “açoitar os que 

fossem agarrados”. Alguns aprisionados teriam sido açoitados nos “estabelecimentos dos respectivos 

                                                                                                                                                         
classes proprietárias” (2003: 160). 
307 Ao criticar a ênfase na negociação propugnada pela “nova historiografia sobre a escravidão”, Gorender 
sustentou: “Vem a propósito indagar se o benemerente, paternal, legalista, com negociações pacíficas, acordo 
sistemático e paz social entre classes antagônicas, não é ideologia reacionária travestida de historiografia 
moderníssima do ponto de vista metodológico. Facilmente se é induzido a inferir que, se foi possível e viável a 
conciliação de classes entre senhores e escravos, não menos, porém muito mais possível e viável, vem a ser a 
conciliação entre capitalistas e assalariados. Idéia, por sinal, muito em voga nesta segunda belle époque do 
capitalismo mundial” (1991: 43). Assim, o autor demonstra o significado ideopolítico da construção histórica de 
luta jurídica na escravidão para o debate da cidadania no final dos anos 80 do século XX, bem como o caminho 
da transição política no Brasil. 
308 Ao promover um breve balanço e perspectivas da historiografia sobre a escravidão no Brasil, o historiador 
Rafael de Bivar Marquese pontuou: “Se houve razões muito justificáveis para se abandonar o ‘discurso 
estrutural’ no Brasil do começo da década de 1980, dadas pelo momento político que então vivíamos, creio que 
há razões de sobra para se retomar nos dias correntes a categoria estrutura, de uma perspectiva renovada é claro. 
A persistência das desigualdades sociais e as experiências dos governos de esquerda após a volta da democracia 
no Brasil, os processos globais de acumulação de capital, a degradação do trabalho e da natureza em escala 
nunca antes vista: tudo isso exige, do investigador, uma perspectiva que não isole de sua análise o quadro de 
forças mais amplo no qual operaram os sujeitos sociais do passado” (Marquese, 2008: 79). 
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senhores”. /.../ entre os foragidos e recapturados, se encontravam trabalhadores “livres por lei” (1998: 

322). 

 

Portanto, a despeito das leis abolicionistas, como o “Ventre-livre”, “Sexagenário” e a 

alforria mediante “cláusula de prestação de serviço”, os escravistas recorriam ao uso da força 

“ilegal” dos bandos de capitães-do-mato, ao mesmo tempo em que utilizavam as suas 

influências junto às autoridades políticas e policiais locais para a recaptura de fugidos e 

libertos, a fim de perpetuar a escravidão. 

Ao considerar o movimento pela democratização do Brasil na década de 1980, 

percebe-se que o setor representado pelos trabalhadores se posicionava criticamente ao 

encaminhamento do debate e das decisões autocratizadas. Nesse sentido, o partido que, 

naquele momento, expressava a representatividade dos movimentos sociais se posicionou 

criticamente ao “acordão” político-parlamentar configurado na Constituição de 1988, fazendo 

com que os seus deputados não assinassem a magna carta, uma vez que o texto não tratava 

das mudanças estruturais, como a reforma agrária, educação pública, gratuita e laica, entre 

outras reivindicações de cunho democrático. Assim, parte da historiografia sobre a escravidão 

produzida na da década de 80 do século XX, ao propalar as possibilidades jurídicas, serviu a 

um projeto político distinto ao dos movimentos sociais por democratização. Enquanto a 

representação dos trabalhadores questionava a forma jurídica que não incorporava as 

reivindicações progressistas, a problemática de parte da historiografia sobre a escravidão do 

século XIX se construía a partir das ações dos “sujeitos” nas “brechas” legais e nas 

“negociações”, embora quase sempre sem especificar como os trabalhadores escravizados 

analfabetos tinham os seus processos redigidos e encaminhados aos tribunais do Estado 

escravocrata. 

  

3.2.5. Tipologias da formação e da ação social 

 

Neste breve subitem, retoma-se, doravante, os aspectos apresentados quanto às 

questões metodológicas presentes na obra Capitalismo e escravidão. Este componente se 

justifica uma vez que torna necessário sistematizar o procedimento teórico-metodológico do 

estudo em questão, a fim de melhor compreendê-lo. No item 1.4. tratamos do ecletismo 

metodológico de Cardoso, de modo que corroboramos as reflexões de José Chasin e Ivan 

Cotrim acerca da operacionalização do marxismo adstringido nos trabalhos dos intelectuais da 
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analítica paulista. Na presente parte do texto, pretende-se explicitar a forma operativa 

conceitual empregada na tese de pós-doutorado de Fernando Henrique Cardoso. 

Ao especificar a base metodológica de sua pesquisa sobre o Brasil meridional, 

Cardoso frisou: 

eu havia lido muito Parsons, Merton (que eram funcionalistas) e Weber. Minha leitura de Marx foi 

posterior a estes autores, e eu não poderia desprezar a contribuição de seus modos de análise para obter 

uma visão mais diferenciada da sociedade escravocrata. A ideia do patriarcalismo escravista vem de 

Weber. A análise de ‘ajustamento entre expectativas’, de papel social ou da socialização incompleta 

vem dos funcionalistas. E, assim como essas, muitas outras análises e conceitos não provêm de Marx ( 

2003a: 12). 

 

A partir da transcrição acima, pode-se constatar que o professor fez uso da 

conceituação weberiana e funcionalista de tipificação a fim de caracterizar o “capitalismo” do 

Brasil do século XIX. Ao tomar como referência o universo teórico do capital, Cardoso 

entende ser a formação brasileira um “capitalismo inconcluso”, por que plasmado no 

“patrimonialista escravista” e com reprodução funcional automática por via da relação de 

poder. 

Ao demonstrar como teria incorporado as reflexões intelectuais influentes do início da 

década de 1960, o autor afirmou que não aceitava:  

o bê-a-bá do stalinismo teórico: a infraestrutura, dinamizada pelo avanço das forças produtivas, que 

entra em contradição com a superestrutura (a política e a ideologia) e impõe uma ação, que é mais uma 

‘resultante’, do que uma ‘práxis’. Quando Sartre publicou as Questions de méthode e em 1960 saiu a 

tradução francesa de Histoire et conscience de classe de Lukács, vislumbraram alguma saída para o 

nosso impasse. Curiosamente, foi a partir de interpretações não baseadas na economia e na história, mas 

sim na filosofia, que fomos buscar elementos para uma análise dialética de processos sociais reais 

(Cardoso, 2003a: 17). 

 

Pode-se abstrair que o sociólogo recusa o fatorialismo economicista para a 

compreensão das formações históricas e a “ação social”. Sendo assim, demarca o resultado da 

posição sociológica desenvolvida por Florestan Fernandes na USP. Ademais, frisa a 

composição de seu universo teórico a partir de aspectos do pensamento de Jean-Paul Sartre, 

na medida em que recupera do filósofo francês sua antropologia, o estudo do homem 

abstraído de seus condicionantes materiais ao que se refere à formação da práxis309. De 

                                                 
309 Ao estudar a trajetória intelectual de J-P. Sartre, Carlos Nelson Coutinho percebeu: “ele termina por afirmar 
que a existência individual é o fundamento ontológico e primeiro e que o movimento que vai do indivíduo ao 
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Lukács, o sociólogo acomoda a noção de “consciência possível” por via da interpretação de 

Lucien Goldmann. Portanto, as tipologias da formação social e da ação social deveriam vir 

sustentadas em bases empíricas310, ao passo que os dados categorizados na direção de se 

interpretar a realidade a partir da subjetividade do pesquisador, e não da ontologia do ser 

social. 

Quanto ao somatório dos autores relacionados, deve-se recuperar o contexto de 

produção da obra Capitalismo e escravidão no Brasil meridional. Tal processo representou a 

emergência de uma nova posição teórico-metodológica, capitaneada pelo filósofo José Arthur 

Giannotti, em detrimento da perspectiva do sociólogo Florestan Fernandes. A utilização dos 

autores da filosofia demarcou a configuração de uma nova geração de pesquisadores na 

Universidade de São Paulo. 

 

 

Passa-se agora a uma breve síntese dos temas tratados neste item que considerou a 

visão de Fernando Henrique Cardoso sobre a formação social brasileira do século XIX. 

Notou-se o esforço de Cardoso na percepção da peculiaridade da estrutura social do país e a 

inserção da parte meridional nesse processo. O pesquisado defendeu o “capitalismo mercantil-

escravista” como sendo a peculiaridade brasileira. Quanto ao mote do Rio Grande do Sul, o 

autor nomeou-o de “economia subsidiária”. Conforme já mencionado no corpo desse 

componente, torna-se necessário ressaltar o erro conceitual do sociólogo ao identificar 

capitalismo numa relação em que inexistia a subsunção do trabalho ao capital. Tal equívoco 

decorre da não distinção teórica entre capital e capitalismo. Na referência à economia gaúcha, 

demonstrou que o aparato produtivo das charqueadas serviu às áreas de maior acumulação de 

capital da colônia, porque se especializou no produto alimentar da escravaria, além de 

concentrar o conflito por territórios com os países vizinhos. 

Cardoso situou que o “capitalismo mercantil-escravista” permitiu a consolidação da 

área do Brasil meridional às possessões portuguesas e auxiliou a acumulação de capital 

                                                                                                                                                         
todo histórico possui uma primazia objetiva sobre o movimento inverso” (1967: 79-80). 
310 Após apoiar-se no pressuposto de Sartre da “procura do conjunto sintético”, Cardoso explicitou: “Em termos 
simples, a partir desta perspectiva é possível a utilização do método dialético de forma heurística porque o real 
não é dado a priori, mas constitui-se pelo esforço analítico da investigação. /.../ Nesse ponto o paradigma pode 
ser tanto Marx quanto Max Weber na Ética protestante e o espírito do capitalismo. Em qualquer dos dois casos, 
o método não é empiricista, mas em ambos a interpretação prende-se a um momento analítico, que condiciona as 
possibilidades de globalização. Sem sólida base empírica a análise dialética na sociologia desfaz-se, enquanto 
análise criadora, num formalismo abstrato tão lastimável quanto qualquer tipo de escolástica e acaba por 
transformar ‘a significação em intenção, o resultado em objeto realmente visado’” (Cardoso, 2003a: 47-48). 
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comercial. No entanto, impossibilitou a completude do capitalismo, devido à escravidão 

inviabilizar “o desenvolvimento tecnológico” produtivo e a “realização da mais-valia 

relativa”. Assim, professou que o capitalismo completo seria quando a exploração do mais-

trabalho se colocava em termos relativos, e não absolutos. Entretanto, subordinou a 

explicação do processo social pelo trabalho à noção weberiana de “calculabilidade” e 

“racionalização”. Portanto, destacou-se na explicação da formação social a partir da 

subordinação das reflexões de Marx aos pressupostos tipológicos ideais da sociologia 

compreensiva. 

O pesquisador uspiano explicitou seu otimismo em relação ao sistema capitalista, uma 

vez que pontuou o sistema de produção generalizada de mercadoria incompatível com a 

extração do mais-trabalho absoluto. De acordo com seu pensamento, o “revolucionamento 

constante das relações de produção” repercutiria positivamente no trabalho. Por conseguinte, 

restaria à esfera da política o encaminhamento das resoluções dos problemas. 

Além de dificultar a “absorção tecnológica”, a formação social Rio-grandense, bem 

como a brasileira, o “patrimonialismo patriarcal” impediu o florescimento de relações 

democráticas. Cardoso tomou lugar na luta ideológica contra os apologetas da especificidade 

sulina e brasileira. 

Como tratado neste item, vários autores divulgaram a positividade da constituição 

social do país, em especial, do Rio Grande do Sul, dando margem ao interesse internacional 

sobre a suposta “democracia racial”, ou cotidiano com “equidade racial” vivido no Brasil. Ao 

reverso, o professor assistente da USP deslindou a produção intelectual orgânica aos 

latifundiários, demonstrando a impropriedade de se identificar relações democráticas na 

estância gaúcha, ou enxergar no estancieiro o demiurgo da democracia, do respeito ao 

trabalho, ou do abolicionismo. Não obstante, Cardoso realizou a crítica à “democracia racial” 

via sociologia de Max Weber, na medida em que enfatizou a relação de poder como 

determinante da construção societária, ao invés de analisá-la pela base material de existência. 

Em suma, para Cardoso, a completude do capitalismo não se estabeleceu porque, por 

um lado, o “capitalismo mercantil-escravista” impediu a “calculabilidade” e a 

“racionalização”, fundantes, em sua opinião, da extração da “mais-valia relativa”. Por outro, o 

“patrimonialismo patriarcal” tirou da cena histórica a efetivação da liberal-democracia. 

Na medida em que teve como eixo central de análise “as formas de dominação”, o 

sociólogo uspiano compreendeu a consciência escrava enquanto reflexo da subordinação 

imposta pelos donos de terras e de gente. Isto é, o trabalhador escravizado teria reproduzido a 
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visão do escravizador sobre si mesmo – considerando-se a si próprio como “coisa”. 

Outrossim, o pesquisador fez uso do conceito goldmanniano de “máximo de consciência 

possível” a fim de fundamentar que o pensamento do escravo teria reproduzido a visão de seu 

senhor, fruto da relação de violência a que era submetido. Como já frisado no subitem 3.2.4., 

a interpretação do professor se articulava aos preceitos da Campanha em Defesa da Escola 

Pública das décadas de 1950 e 1960, capitaneada, sobretudo, pelos preceitos escolanovistas 

de que a educação determinaria uma nova consciência para o país e, por conseguinte, 

melhorar-se-iam as condições sociais. Assim, explica o movimento atuante dos 

afrodescendentes no Rio Grande do Sul a partir da estratificação social, ou seja, seus 

militantes teriam sido os que tiveram acesso à “instrução” elementar ou profissional. 

O autor fundamentou sua explicação na suposta inexistência de resistência escrava na 

região sulina do Brasil. Entretanto, ao se analisar as Atas das Câmaras Municipais das cidades 

charqueadoras pode-se perceber o debate de seus representantes sobre a contenção dos 

quilombos e as respostas senhoriais à resistência escrava, além do registro de rebeliões.  

Por fim, em relação ao aspecto teórico-metodológico de sua investigação, Cardoso 

ressaltou a influência da “sociologia universitária” aprendida com Florestan Fernandes, a 

análise funcionalista norte-americana, ou seja, a produção de texto sustentada em dados 

analisados, ao reverso do ensaísmo. De Max Weber, a construção de tipos ideais parametrado 

na “ação social”. Quanto a Karl Marx, a sua leitura histórico e estrutural do modo de 

produção. Além desses autores, o cientista social ressalta o método de Sartre e a noção de 

“consciência de classe” posta por Georg Lukács em sua fase de 1923. Contudo, deve-se situar 

que em seu trabalho pós-doutoral, Cardoso se distanciou teoricamente de Florestan Fernandes, 

ao mesmo tempo em que se aproximou de um grupo intelectual emergente no final dos anos 

50 na Faculdade de Ciências Sociais da USP, sob a direção do filósofo José Arthur Giannotti. 

Vale ressaltar que a interpretação de Cardoso se contrapôs à posição latifundiária da 

formação brasileira, na medida em que pontuou os malefícios da escravidão para a 

completude do capitalismo. Em seu trabalho esteve presente a orientação simpática ao 

moderno setor produtivo imbuído da calculabilidade e da racionalidade e, ao mesmo tempo, 

quando criticou a “dominação patrimonialista patriarcal”. Desse modo, o seu discurso 

representou uma defesa dos valores da liberal-democracia. 

 

3.3. Uma especificidade do pré-capitalismo: a formação social brasileira como organização 

produtiva subsidiária do capital 
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Após explicitar as formulações de Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso 

sobre a gênese do capitalismo, é possível evidenciar as aproximações e os distanciamentos de 

suas posições. Destarte, a interpretação de Campos realçou a importância do “capitalismo 

usurário” na constituição do sistema capitalista. Cardoso, por seu turno, esforçou-se em 

compreender uma formação capitalista não-clássica, o que nomeou de “capitalismo mercantil-

escravista”, ressaltando a relação de poder na determinação constitutiva da forma do capital. 

Campos desenvolveu a sua reflexão sobre a origem do capitalismo no momento em 

que se aproximava politicamente aos intelectuais de expressão ligados ao capital financeiro e 

que se posicionavam favoravelmente à busca por empréstimos junto as agências 

internacionais de crédito. Cardoso, por sua vez, pensou o capitalismo vinculado à 

racionalização para o lucro, suas posições refletiram os anseios da fração capitalista que 

brigava pela modernização do parque produtivo, chamada pelo sociólogo de “extração da 

mais-valia relativa”. Assim, o professor uspiano reduziu o conceito de mais-valia a algo que a 

burguesia pudesse aceitar. Portanto, pode-se concluir que as suas condições materiais de 

existência dos autores em estudo determinaram as suas interpretações sobre a origem do 

capitalismo. 

Torna-se importante frisar que os dois estudiosos do capitalismo apresentaram um 

núcleo teórico comum na compreensão da gênese do sistema, embora considerando aspectos 

distintos. Trataram-se de entender o capitalismo como uma cultura pautada na calculabilidade 

e na racionalização visando o lucro. Nesse passo, os autores em questão fundamentaram-se na 

obra de Max Weber. 

Roberto Campos recuperou do sociólogo alemão a ideia de “espírito do capitalismo” 

em contraposição ao trabalho para explicar o metabolismo social do capital a partir da 

modernidade. Entretanto, diferentemente do pai da sociologia compreensiva, enxergou a 

manifestação desse “espírito” não na reforma protestante, mas nos registros católicos 

tolerantes à prática da usura no final da Idade Média. 

Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, identificou a importância da exploração do 

trabalho e da mais-valia na formação social, porém atribuiu à relação de poder 

“patrimonialista” o balizamento do sistema capitalista, aproximando-se, assim, dos preceitos 

sociológicos weberianos. 

Diante do exposto, torna-se pertinente recuperar a reflexão de István Mészáros acerca 

do significado metodológico do sociólogo alemão: “Weber pôde-se tornar o ‘homem para 
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todas as estações’ do capitalismo do século XX porque traçou linhas de demarcação 

engenhosas, que se adequavam às novas necessidades intelectuais da época, à medida que elas 

surgiam de acordo com as circunstâncias mutáveis” (1996: 200). 

Assim sendo, o método relativista e subjetivista do autor de Economia e sociedade 

permitiu aos autores em análise a constituição de suas visões sobre o capitalismo com a 

roupagem de “ciência”, mas desconsiderando os elementos ônticos, ou seja, substituindo as 

“formas do ser social” por “tipos ideais” construídos mentalmente. As considerações 

arbitrárias, relativistas e subjetivistas permitiram aos dois estudiosos brasileiros construírem 

uma interpretação do capitalismo vis-à-vis aos setores que representavam no interior da 

sociedade de classes. 

Cabe agora sinalizar o entendimento sobre a formação do capitalismo presente nesta 

pesquisa. É necessário, preliminarmente, diferenciar capital e capitalismo. O capital existe 

desde antes do sistema de produção generalizada de mercadorias, uma vez que se expressou 

nas formas comercial e usurário. Compreende-se capital enquanto metabolismo societário no 

qual a relação social aparece como relação entre coisas, numa valoração em processo. Tal 

metabolismo se caracteriza por subordinar o valor de uso ao valor de troca na regência do 

movimento de valoração, desvinculado da realização das necessidades dos seres humanos. 

Capitalismo, no entanto, é uma das formas históricas possíveis de reprodução do capital, isto 

é, fase na qual se caracteriza a subsunção real do trabalho ao capital. A acumulação capitalista 

consolidou-se após a separação do trabalhador em face dos instrumentos de trabalho e do 

produto realizado. 

O processo de entificação do sistema de produção generalizada de mercadorias não 

seguiu o mesmo caminho em todo o globo. De acordo com Karl Marx: “A ‘fatalidade 

histórica’ desse movimento [a separação radical dos produtores em face aos meios de 

produção] está assim expressamente restringida aos países da Europa ocidental” (1969: 171). 

Nota-se, desse modo, a recusa de um modelo acerca da objetivação do capitalismo. Tal 

entendimento foi expresso por Marx quando se debruçou nos estudos da formação espanhola, 

registrados nos artigos escritos nos anos 50 do século XIX para o New York Daily Tribune311, 

e no desvendamento da especificidade russa a partir dos diálogos com os populistas em 1868, 

com aprofundamento na matéria dos anos 70 até o final de sua vida. 

                                                 
311 Acerca das reflexões sobre as posições de Marx quanto a desautorização em se generalizar a trajetória 
econômico-social da Inglaterra para as diversas regiões do mundo, cf. Löwy (1975), Vilar (1973: 84-103), Aricó 
(1982: 60-76; 170-177) e Coggiola (2003: 40-49). 
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Ainda no apontamento dos equívocos acerca de se tomar a gênese do capitalismo a 

partir de “um único exemplo”, Marx respondeu ao editor da publicação russa O memorial da 

pátria: 

Assim, pois, eventos notavelmente análogos, mas que têm lugar em meios históricos diferentes 

conduzem a resultados totalmente distintos. Estudando em separado cada uma dessas formas de 

evolução e comparando-as, se pode encontrar facilmente a chave desse fenômeno, mas nunca se 

chegará a eles mediante o passaporte universal de uma teoria histórico-filosófica geral cuja suprema 

virtude consiste em ser supra-histórica (1957: 238). 

 

De acordo com a citação acima, deve-se recusar o esquema histórico linear e 

universalista para o entendimento dos processos societários e do metabolismo de reprodução 

social do capital. Nesse sentido, reconhecer as “causas que explicam o fenômeno” social no 

processo histórico atento à especificidade dos diversos países, cabe também desenvolver a 

percepção dos elementos que compõe a totalidade e como eles se interagem312. Nos termos de 

Maria Aparecida de Paula Rago, não se deve deixar escapar “a concretude da particularidade 

das formações sociais” (Rago, 1984: 33). 

O filósofo José Arthur Giannotti, em um texto de meados da década de 1970, trouxe a 

reflexão acerca da impropriedade de se empregar “modo de produção como um tipo ideal, 

arbitrariamente construído, que pudesse nomear este ou aquele fenômeno social” (1976: 163). 

Ao mesmo tempo, frisou o processo de geração do excedente na forma de produção simples 

de mercadoria que passa a constituir um dos ciclos de acumulação de capital, “Nada nos 

impede de denominar tais formas de ‘modo de produção subsidiário ou cliente’, desde que 

não se perca de vista que não importa o objeto designado, mas a maneira pela qual ele ganha 

autonomia nos poros do processo capitalista” (Giannotti, 1976: 167), uma vez que não se tem 

configurado a extração da mais-valia313. 

Não obstante, pode-se inferir um paradoxo, porque, embora o filósofo uspiano aponte 

acertadamente que não se deve construir “modelos” de modo de produção a partir da 

                                                 
312 Acerca dessa questão, cf. Marx (1973: 29). 
313 Sobre essa temática, o filósofo José Arthur Giannotti expressou a compreensão em diferenciar o modo de 
produção capitalista e as formações sociais intermediárias, visto que: “o capital está, pois, criando formas de 
organização do trabalho que não se efetivam sob as estritas condições de extração de mais-valia. Isto se dá, aliás, 
desde seu começo, quando o próprio capital se constituiu como capital em geral. Todos sabemos que o capital 
comercial forja o sistema colonial, isto quando o capital em geral existe apenas em germe, como processo 
objetivo que resultará na Revolução Industrial. /.../ É somente para evitar que se coloque num mesmo nível da 
realidade o modo de produção capitalista e os modos de produção subsidiários, que se torna, então, conveniente 
reservar a categoria do modo de produção para designar o movimento objetivo da reposição que integra, num 
mesmo processo autônomo, a produção, a distribuição, a troca e o consumo, deixando outros nomes para as 
formas subsidiárias que o modo de produção capitalista exige no processo de sua efetivação” (1976: 167). 
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abstração mental, em seguida pontua as formações intermediárias de “modo de produção 

subsidiário ou cliente”. Ao se construir novos modos de produção desconsiderando a 

organização do trabalho, a extração do excedente e os elementos ônticos da processualidade 

histórica particular, distancia-se da ontologia do ser social. Entretanto, quando se almeja o 

estudo do ser enquanto ser, deve-se perceber que o processo de entificação do capitalismo 

instaura formas particulares e singulares de objetivazação do sistema, ainda que sem negar a 

essência do movimento histórico-concreto. 

No que tange à formação social do Brasil do período colonial até o século XIX, é 

importante considerar o processo de colonização enquanto um elemento que compunha a 

acumulação primitiva do capital gestada na Europa Ocidental. Distintamente de “capitalismo 

comercial”, ou “capitalismo patrimonialista-escravista”, o que se podia perceber na esfera 

social do país foi, segundo José Chasin, a “organização produtiva subsidiária do capital”, ou 

seja, a produção no Brasil Colônia e Imperial contribuiu enormemente para a ampliação do 

capital comercial por meio das plantations tocadas pelo trabalho dos escravos e tendo os seus 

produtos voltados à exportação para a metrópole. Portanto, essa estruturação produtiva se fez 

acessória à acumulação primitiva do capital que se processava no continente europeu. 
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Capítulo IV – As propostas de modernização: as posições de Roberto 
Campos e de Fernando Henrique Cardoso 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar as posições de Roberto Campos e de 

Fernando Henrique Cardoso sobre a Lei de Informática. Após a leitura dos discursos de 

Campos e de Cardoso no Senado Federal e na imprensa escrita, foi possível verificar suas 

participações intensas e decisivas nos debates acerca dessa temática. Campos recusou sempre 

a proposta de política nacional de informática que estava respaldada nos princípios da reserva 

de mercado e da capacitação nacional. Cardoso, por seu turno, se alinhou aos grupos que 

defendiam a nacionalização na produção da tecnologia informacional. 

A chamada Lei de Informática Nacional foi aprovada no Congresso com ampla 

maioria em 4 de outubro de 1984. A partir de então, as disputas se travaram na 

regulamentação e na aplicação jurídica por conta das “margens de interpretações”. A 

composição favorável à lei abrigava aqueles que compreendiam a importância da tecnologia 

nacional. Em tal bloco estavam trabalhadores, setores médios universitários, empresários do 

capital financeiro nacional que seria beneficiado com a produção oligopolística e parte da 

burocracia estatal interessada na modernização dos instrumentos de trabalho a partir da 

produção estrangeira. Em defesa dessa bandeira, destacaram-se os senadores Severo Gomes e 

Fernando Henrique Cardoso, além da deputada peemidebista Cristina Tavares. 

Roberto Campos, por sua vez, representou o setor crítico atuante contra a proposta 

nacional para o departamento informacional. Socialmente, a recusa da lei estava ancorada nos 

elementos que defendiam a associação aos grandes grupos internacionais produtores de alta 

tecnologia, empresários exportadores sensíveis às pressões da política externa estadunidense, 

que ameaçava retaliar os produtos brasileiros caso o país insistisse no desenvolvimento da 

tecnologia nacional autônoma e a parte do capital estatal que defendia a modernização da 

aparelhagem técnica através da compra aos países imperialistas. 

Além da produção de alta tecnologia, neste capítulo, estuda-se as posições de Campos 

e de Cardoso no encaminhamento da dívida externa brasileira dos anos 80, bem como as suas 

posições sobre as ações ministeriais de Dilson Funaro e de Luiz Carlos Bresser Pereira, 

momento em que se consolidou as propostas de modernização pela “reforma” do Estado em 

amplos setores da burguesia brasileira. Cabe destacar que a extinção da política da reserva de 
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mercado se realizou no governo Collor de Mello, em 29 de outubro de 1992. Ao que se 

relaciona à dívida externa, o Brasil somente fechou o acordo com os agentes financeiros 

internacionais em 1994, durante o governo de Itamar Franco. No entanto, neste capítulo trata-

se explicitar as mudanças no programa dos grupos sociais.  

Pretende-se situar a temática da tecnologia informacional e as correlações de força no 

interior da sociedade civil e política, além de situar as posições dos senadores no conflito 

social. A fim de perceber o impacto das posições dos representantes tornou-se necessária a 

análise da imprensa de grande circulação, que “forma opinião no país”, bem como relacionar 

às suas obras teóricas e memorialista. 

 

  

4.1. A lei de informática brasileira nos anos 1980: o debate entre Roberto Campos e 

Fernando Henrique Cardoso 

 

A Lei de Informática, nº 7232/84, aprovada no Congresso Nacional em 4 de outubro 

de 1984, estava assentada nos conceitos capacidade nacional e reserva de mercado. Contudo, 

ao longo da década de 1980, setores empresariais passaram a pressionar no sentido de se 

proceder a revisão jurídica sobre o assunto, visto que, para algumas frações burguesas, o 

arcabouço legal expresso naquela norma “atrapalharia” a absorção técnico-científica, 

sobretudo, no contexto da necessidade de adaptação dos setores capitalistas do país ao ciclo 

de “acumulação flexível do capital” (Harvey, 2000). Nesse sentido, eram necessárias 

transformações do aparato sociotécnico do trabalho, a reestruturação produtiva do capital e a 

generalização dos produtos tecnológicos para o consumo popular a fim de alavancar o 

processo de reprodução ampliada do capital. 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso participaram ativamente dos debates 

sobre o tema da informática, de modo que promoveram discussões na Câmara e no Senado 

Federal. Os dois políticos se contrapuseram nos eventos de 1984, momento da formulação da 

lei para o setor. Contudo, protagonizaram a negociação no momento da primeira revisão da 

política nacional de informática, em 1987. Ademais, os dois políticos levaram o assunto à 

sociedade por intermédio da imprensa, objetivando a composição de um discurso hegemônico 

na luta social. 

Cardoso se posicionou favoravelmente à Lei de Informática aprovada em outubro de 

1984, sua formulação levou em conta os argumentos acerca da necessidade do 
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desenvolvimento básico do aparato tecnológico do país, para, em consequência, situar o 

parque produtivo nacional em melhor posição com o fito de aproveitar as relações de 

“interdependência no mercado internacional”. Não obstante, na segunda fase da legislação, o 

senador por São Paulo apoiou a conciliação no intuito de reelaborar os marcos jurídicos, em 

especial, o direito de copyright, isto é, uma posição na esfera jurídica quanto à reprodução, 

adaptação e recriação de conhecimentos tecnológicos relacionados às questões autorais. 

Pode-se inferir que o senador Cardoso expressou a linha programática capitaneada 

pelo PMDB na década de 1980, porquanto, suas proposituras, juntamente com as de Severo 

Gomes e Itamar Franco, outros senadores que também instigaram esse debate, frisavam a 

importância do capital nacional na produção informática. 

 O senador Roberto Campos representou um outro projeto, haja vista que foi crítico 

feroz à conceituação de capacitação nacional e de reserva de mercado. O senador por Mato 

Grosso advogou que a Lei de Informática Nacional impediria o processo de modernização da 

economia brasileira, pois atrasaria a automação industrial, ipso facto prejudicaria as empresas 

brasileiras no mercado mundial, na medida em que um parque tecnológico obsoleto 

encareceria os custos de produção, prejudicando, assim, a competição das mercadorias 

brasileiras no comércio exterior. 

Neste item, portanto, almeja-se explicitar as posições dos dois senadores na disputa 

social, localizando os grupos sociais no qual se sustentaram. As indagações a serem 

respondidas são as seguintes: Em primeiro lugar, quais os projetos de política de informática 

circularam na sociedade civil e política? Segundo, como as diversas composições 

compreenderam a implantação da indústria da informática no Brasil? E, por fim, como 

Cardoso e Campos atuaram nessas composições? 

 

 

4.1.1. As correlações de forças sociais e a política de informática 

 

A política nacional de informática ganhou força a partir de uma palestra de Severo 

Gomes na Escola de Guerra Naval, em 1974, contexto em que o líder empresarial estava 

próximo ao bloco político-militar no poder. O assunto do debate era a tecnologia 

informacional. Em um discurso senatorial, o representante paulista relembrou: 

em 1974, ocasião em que tive que fazer uma conferência na Escola de Guerra Naval, o assunto entre 

aqueles contra-almirantes da época era a informática: “temos que desenvolver a informática”; eles 



 

 

302

 

estavam com a fragatas inglesas, com computadores ingleses, com software inglês; quer dizer, a 

máquina poderia ser tão engenhosa que, amanhã, a nossa fragata poderia atirar contra nós, porque a sua 

inteligência, o seu cérebro podia ser controlado eletronicamente. Essa é uma questão de poder, é uma 

questão de defesa de interesse nacional (Gomes, 26/11/1987: 3222). 

 

Percebe-se os espaços de surgimentos das formulações da política de informática: os 

lugares de encontro dos empresários com as Forças Armadas, expresso no protagonismo de 

Severo Gomes, liderança da FIESP, e dos oficiais da Marinha com altas patentes, 

incomodados com a “defesa nacional”. A preocupação empresarial se situava na ampliação 

sociotécnica do trabalho para a produção de mercadorias justamente no contexto de crise do 

sistema de Bretton Woods, que vinha desde 1971, e o realinhamento dos marcos econômicos 

internacionais expressos na queda de rentabilidade do capital industrial nos países 

imperialistas, levando à desvalorização do dólar314. De acordo com Osvaldo Coggiola: 

Até os anos 60, porém, a informática apenas engatinhava e a automação não era ainda um fenômeno 

central da economia capitalista mundial. A partir de 1973-75, a crise econômica mundial acirra a 

concorrência capitalista e determina a marcha acelerada em direção da automação para baixar 

violentamente a estrutura dos custos. O teatro principal dessas transformações foi a indústria militar, 

menos afetada pela crise devido a seus pedidos serem garantidos pelo Estado (fator de inflação e 

especulação internacional): as “novas tecnológicas da informação” no campo civil são uma derivação 

de sua aplicação militar (1996: 62). 

 

No caminho temático abordado pelo discurso de Severo Gomes, constatou-se que as 

fragatas da Marinha brasileira foram produzidas na Inglaterra, portanto, os computadores e os 

softwares também eram ingleses. O “cérebro controlado eletronicamente” ameaçava a 

segurança do país, daí a conclusão do líder empresarial e dos comandantes das Forças 

Armadas: “temos de desenvolver a informática nacional”. Sendo assim, nessa linha de 

argumentação o desenvolvimento informático responderia a uma necessidade imperiosa de 

segurança nacional. 

Torna-se interessante observar que os capitalistas não se lançaram na produção da 

indústria de informática apenas com o capital privado, uma vez que é possível perceber a 

mobilização do líder empresarial e dos generais das Forças Armadas, naquele momento 

histórico, influentes na administração do capital estatal. Neste sentido, tal fato demonstra que 

a competição de mercado por si só não abona a motivação constante para a inovação 

                                                 
314 Para uma análise da especificidade dessa crise, cf. Mandel (1974) e (1990: 9-13). 
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tecnológica315. O estabelecimento da produção informática, não apenas no Brasil, deveu-se 

preliminarmente aos investimentos militares, portanto, tal tecnologia nasceu dos 

empreendimentos estatais para depois se integrar ao investimento privado na lógica da 

produção generalizada de mercadorias e de valorização do capital. 

Vale destacar, também, que a tecnologia informática esteve bastante associada à 

espionagem entre as potências no período da chamada Guerra Fria, além das nações 

capitalistas e imperialistas rivais e os grupos privados concorrentes. Tal tecnologia serviu 

também à esfera da repressão política dos conservadores aos movimentos sociais316. Nesse 

passo, pode-se constatar o peso dos generais do SNI (Serviço Nacional de Informação), órgão 

da repressão política no Brasil da ditadura militar, que se somaram aos defensores da 

informatização do país. 

Para o pesquisador Peter Evans e a jornalista Vera Dantas, o tema da informática no 

Brasil não veio dos setores empresariais, mais sim da “burocracia do Estado”, em especial, 

dos setores militares. Como defendeu o brazilianist: “tecnocratas de médio escalão, e não 

pessoas dos centros decisórios” (Evans, 1986: 31), que desempenharam o papel de 

“guerrilheiros tecnológicos” (Dantas, 1988). Contudo, ao se observar a documentação do 

Senado, pode-se identificar a presença do líder empresarial paulista Severo Gomes engajado 

nessa política, uma vez que defendeu, durante o governo de Geisel, a reserva de mercado na 

área da informática, formulando os projetos das empresas Digibrás (Empresa Digital 

Brasileira S.A.) e Cobra (Computadores e Sistemas Brasileiros S.A.)317. A sua linha 

                                                 
315 Segundo Ernest Mandel: “Ao longo da história, na verdade, a maioria das inovações e das descobertas 
importantes foram feitas totalmente fora de qualquer nexo comercial. O lucro não existia quando o fogo foi pela 
primeira vez conservado. A agricultura e a metalurgia não foram trazidas à existência pelo mercado. A imprensa 
não foi inventada com o fito do ganho. A maior parte dos grandes avanços na medicina – de Jenner a Pausteur e 
e Koch a Fleming – não foram induzidos pela esperança de recompensa financeira. O motor elétrico nasceu num 
laboratório universitário, e não numa oficina comercial. Mesmo o computador, sem falar da espaçonave, foi 
concebido para propósitos públicos (embora militares), e não para enriquecer acionistas privados” (1991: 56). 
316 Como comenta o historiador Osvaldo Coggiola: “não se pode esquecer que o primeiro uso da informática fora 
do campo especificamente militar foi no campo policial, ou seja, da repressão contra os trabalhadores. Na 
América Latina, a polícia (e os seus grupos para-policiais) foi a primeira instituição a usar a informática para a 
sistematização das informações visando facilitar a repressão (por exemplo, o famoso sistema ‘Digicom’ da 
polícia da Junta Militar argentina de 70). Na França (o país europeu mais ‘informatizado’), em 1974, provocou 
escândalo um artigo do Le Monde chamado ‘Safari ou caça aos franceses, através de um computador Íris 80 do 
Ministério do Interior’. Isto levou a lei ‘Informática e Liberdade’, de 1978, que obriga os criadores de arquivos 
contendo dados nominativos a declará-los, lei que não impediu o avanço do uso da telemática com fins 
repressivos, em especial contra os trabalhadores estrangeiros e imigrantes, legais ou ilegais” (1996: 65). 
317 Sobre os debates com Severo Gomes, Roberto Campos registrou: “Durante os oito anos (1982-1990) em que 
fomos colegas do Senado Federal, mantínhamos, Severo e eu, consideráveis antagonismos ideológicos. Apesar 
de ter sido ministro de dois presidentes militares – Castelo Branco e Geisel –, Severo fez depois uma inflexão de 
esquerda. Seu nacional-desenvolvimentismo em política econômica interna se converteu em anti-americanismo 
na política externa. Empresário privado, tornou-se um estatizante. Defendeu a política de informática e os 
monopólios estatais” (Campos, 1999: 11). 
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programática consistia em recomendar explicitamente a não-associação às empresas 

estrangeiras para a produção de equipamentos de informática. Tal propositura agregava dois 

princípios das relações internacionais: o da segurança nacional e o da proteção à infant 

industry. 

Segundo Tullo Vigevani, além do setor representado por Gomes, outra parte dos 

empresários brasileiros apoiou o protecionismo e a composição capital estatal e capital 

privado para indústria nacional de informática, “Entre estes setores empresariais 

encontravam-se, sobretudo, os bancários e os financeiros (Itaú, Bradesco, Docas, Unibanco, 

Iochpe)” (Vigevani, 1995: 79). Destarte, o interesse dos setores bancários na promoção da 

indústria informática brasileira se cristalizou na formação da Cobra S.A., visto que, a empresa 

contava com 40% de suas ações controladas pelos Bancos Bradesco e Itaú, preocupados em 

alavancar a modernização de seus equipamentos e reestruturar o setor financeiro por meio da 

automação bancária. Analisando a evolução do setor, Peter Evans situou que: 

Já em 1984, a Cobra, campeã nacional estatal, fora substituída pela SID como a maior firma nacional. O 

crescimento deveu-se ao relacionamento com o maior banco do Brasil, o Bradesco, que era tanto o seu 

principal cliente de sistemas de automação bancária como um de seus acionistas. A Itautec, que em 

1984 já era a terceira maior firma nacional, foi criação do Itaú, o segundo maior banco brasileiro (1986: 

27). 

 

Cabe ressaltar que os “empreendedores” na área da informática eram os grandes 

conglomerados capitalistas, controladores do capital bancário e industrial, portanto, o capital 

financeiro nacional. Sendo assim, não havia espaço às empresas de médio porte, ou empresas 

de baixa capitalização envolvidas na tecnologia informacional. 

No interior do governo Geisel, o ministro Reis Velloso fez parte do setor que apoiou a 

reserva de mercado para a informática nacional, enquanto que o ministro Mário Henrique 

Simonsen foi contrário à proposta. Entretanto, os que se destacaram na defesa da indústria 

nacional de informática não se encontravam no Palácio do Planalto, mas em outros escalões 

do poder, como já mencionado, e se engajaram, sobretudo, na fundação da SEI (Secretaria 

Especial de Informática). A propositura de Geisel se seguiu coerente ao arremedo de 

“nacional-desenvolvimentismo”, de “getulismo sem Getúlio”, isto é, de promoção do 

crescimento do parque produtivo nacional, mas sem a preocupação de incorporação das 

massas no “progresso social”. A reserva de mercado foi adotada tacitamente como estratégia 

para o desenvolvimento da indústria brasileira de microcomputadores. No plano internacional, 

tal política provocou, já nos anos 70, agudas controvérsias com os Estados Unidos, pois, 



 

 

305

 

segundo Moniz Bandeira: “Desde que Geisel praticamente a instituíra, em 1977, as 

multinacionais, lideradas pela IBM, pressionavam o Departamento de Comércio e o 

Departamento de Estado no sentido de que exigissem do governo brasileiro sua revogação” 

(1998: 151). 

No governo de Figueiredo, segundo Tullo Vigevani, o PDS foi levado a apoiar a 

formulação de um projeto de lei protecionista da informática nacional, “e os que se opunham 

ficaram ou parcialmente à margem ou numa posição de razoável isolamento, como o senador 

Roberto Campos” (1995: 115). Enquanto isso, nas forças das oposições era consenso a 

valorização da tecnologia nacional. 

Os representantes dos setores que defendiam ardorosamente as reservas de mercado 

eram: o coronel Oliveira Brízida, da SEI, coronel Danilo Venturini, do Conselho de 

Segurança Nacional e Edson Fregni, da Abicomp (Associação Brasileira de Indústria de 

Periféricos e Computadores). Na esfera da sociedade civil, o banqueiro Olavo Setúbal 

veiculou a justificação de se dominar a tecnologia informática por meio de política 

protecionista318. Todos eles advogavam a necessidade de capacitação nacional e de reserva de 

mercado, pois compreendiam que uma política liberal não possibilitaria a industrialização 

nesse setor319. 

No Congresso Nacional, as propostas de desenvolvimento da informática contaram 

com a adesão da deputada Cristina Tavares (PMDB-PE) e dos senadores Severo Gomes e 

Fernando Henrique Cardoso. Entretanto, é possível notar nuanças diferentes na defesa da 

proposta no espaço da sociedade política, visto que Cristina Tavares e Severo Gomes, 

sustentados na burocracia estatal e em parte do empresariado, propalavam uma posição 

radical em prol do capital nacional no setor, enquanto Fernando Henrique Cardoso 

empreendia a negociação que traria ao Brasil a possibilidade de formar a base na indústria 

                                                 
318 Em um livro de 1984, que teve bastante circulação à época, Setúbal afirmou: “a sociedade brasileira precisa 
estar convencida de que o objetivo é atingir o domínio da tecnologia de informática, e não obter imediatamente a 
última palavra em equipamento, a preço competitivo/.../. Por isso, a reserva de mercado é uma decisão política, 
embasada no desejo de atingir o domínio da tecnologia de informática. Não é uma decisão de caráter 
econômico” (1984: 34). 
319 Campos comentou a atitude do banqueiro paulista: “Visitei São Paulo para explicar meu projeto a Olavo 
Setúbal, empresário competente e realista. /.../ [Setúbal] Já estava decidido a embarcar no projeto da Itautec, que 
abrangia tanto a fabricação de minicomputadores como a microeletrônica. As condições pareciam ideais: um 
mercado seguro de automação bancária, dentro do conglomerado Itaú; recursos financeiros adequados; 
competência empresarial comprovada do grupo; e, last but not least, reserva de mercado. Era uma experiência 
que não podia falhar. Comprei um bom lote de ações na oferta inicial; elas experimentaram dramática, porém 
transitória, valorização. Delas me desfiz a tempo, convencido de que o Brasil não teria cacife para a vertiginosa 
corrida tecnológica que se avizinhava” (1994: 1094). Pode-se observar que para o senador liberal, o 
empresariado brasileiro do setor informacional, a despeito da “competência”, encontrava-se despreparado para a 
modernização. 
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informática, para, ulteriormente, contar com maior capacidade de articulação no mercado 

internacional. 

Com o intuito de disputar a aprovação da Lei de Informática, o campo favorável 

encetou o MBI (Movimento Brasileiro de Informática), a fim de promover o debate na 

sociedade civil e influenciar no Congresso Nacional, numa evidente referência às avessas de 

IBM ( International Business Machine), a maior empresa transnacional no setor à época320. 

Tal composição agregou amplas correntes do empresariado nacional e de trabalhadores, como 

os representados pela APPD (Associação dos Profissionais em Processamento de Dados), o 

que resultou na maioria dos votos na Câmara Federal. 

Situados no lado oposto, encontravam-se significativos representantes na sociedade 

civil e política. No meio empresarial eram contrários à lei, as lideranças Mario Garnero, 

executivo da NEC Brasil, empresa do setor de telecomunicações sediada no Japão, que 

concomitante exercia a presidência da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Bueno 

Vidigal, da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), os destacados 

empresários José Mindlin, da empresa Metal Leve, produtora de autopeças, e Jorge Gerdau, 

do Grupo Gerdau, empresa do complexo siderúrgico. A Associação Comercial de São Paulo 

registrou em seu documento que “Não há antagonismo entre joint-venture e o 

desenvolvimento autônomo de tecnologia” (ACSP, 1983: 45), posicionando-se contra o 

“nacionalismo informático”. Ainda na sociedade civil capitalista, posicionaram-se contra a lei 

a Abert (Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão) e da Indústria Eletro-

Eletrônica (Abinee). 

Das indústrias estatais contra o nacionalismo informático, encontraram-se Ozires 

Silva, da Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica) e José Whitaker Ribeiro, da Imbel 

(Indústria de Material Bélico do Brasil). Os gestores do capital estatal advogavam que a lei 

limitaria a modernização da indústria, sobretudo a de domínio do aço, da aeronáutica e de 

armamentos. Esta última, em plena ascensão por conta das “oportunidades de negócios” a 

partir do conflito entre Irã e Iraque, no Oriente Médio, transformou o Brasil no 6º maior 

exportador de armamentos do planeta, o maior do chamado “Terceiro Mundo”. 

                                                 
320 Segundo Bill Gates, o proprietário da Microsoft, até meados dos anos 80, “o desempenho da IBM foi 
espantoso segundo qualquer parâmetro conhecido pelo capitalismo. Em 1984, registrou um lucro que até então 
nenhuma empresa conseguira obter num único ano: 6,6 bilhões de dólares. Naquele ano estupendo, a IBM 
lançou seu microcomputador de segunda geração, uma máquina de alto desempenho chamado PC AT, que 
incorporava o microprocessador 80286 da Intel (vulgarmente conhecido como ‘286’). Era três vezes mais rápido 
que o IBM-PC original. O AT fez um sucesso enorme e, um ano depois, era responsável por mais de 70% de 
todas as vendas de microcomputadores” (Gates, 1995: 76-77). 
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Na sociedade política, destacaram-se contra a Lei de Informática, a ativa deputada 

Rita Furtado (PDS-RJ), organicamente ligada aos interesses dos capitalistas das 

telecomunicações, o Senador Raimundo Parente (PDS-AM), compromissado com os setores 

da Zona Franca de Manaus e, em especial, Roberto Campos, sempre na linha de frente dessa 

discussão. 

No Senado Federal, a polarização de projetos para a informática se fez entre Severo 

Gomes e Roberto Campos. Em um debate numa subcomissão do Congresso Nacional, que 

depois foi transcrito e publicado em livro por Rabah Benakouche, Severo Gomes defendeu:  

O alegado fosso tecnológico merece considerações mais detalhadas. O programa brasileiro para a 

indústria da informática propiciou o início da marcha, apontado para um futuro carregado de esperança. 

E é por isso que as ameaças se acumulam sobre nós, com as pressões do FMI, dos dirigentes das 

multinacionais e do governo norte-americano (Gomes, 1985: 31). 

 

Nota-se que o líder industrial e senador por São Paulo reiterou a sua compreensão 

sobre a necessidade de uma política para a informática como o início do desenvolvimento do 

setor no país, ao mesmo tempo, tal política contrariava os interesses internacionais, sobretudo 

os estadunidenses. Em sua palestra, Severo Gomes intentou evidenciar aos empresários e aos 

gestores do capital estatal que “os acordos de tecnologia com empresas estrangeiras impedem, 

em vez de facilitar, o acesso ao mercado internacional” (Gomes, 1985: 33). Neste sentido, 

caberia ao Brasil o esforço para o desenvolvimento de sua autonomia tecnológica. 

Relacionada à soberania nacional, a proposta defendida pelo senador paulista frisava a 

importância de conquista do mercado interno por meio da atualização e modernização 

tecnológica dos seguimentos industriais. Como apontou Benakouche: 

A preocupação em relação ao mercado interno [de informática] deve-se essencialmente ao seguinte: 

atualmente [1985], há excesso de importações, o que se traduz por um déficit crescente do balanço 

comercial; no futuro próximo, com a emergência de uma nova norma de consumo, o mercado brasileiro 

representará um potencial da maior importância (Benakouche, 1985: 186). 

 

Pode-se depreender que nessa compreensão, a problemática informacional punha a 

possibilidade do Brasil finalmente se tornar potência mundial, apoiado em suas próprias 

forças. Nesse passo, a questão importante a operar seria o desenvolvimento dos setores 

monopolistas do país articulados à proteção estatal. Cabe pontuar a práxis contraditória da 

informática nacional, haja vista que, por um lado, frisava o desenvolvimento para todos, por 

outro, justificava a “proteção” aos “grandes empreendedores” capitalistas e ao mercado 
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oligopolizado. Portanto, revelou a aliança de mobilização da sociedade civil em consonância 

aos interesses dos grupos privados do grande capital financeiro do país. 

 

 

4.1.2. As posições da imprensa de grande circulação de São Paulo e do Rio de Janeiro 

 

No estudo das correlações de forças sociais no tocante à Lei de Informática, vale 

destacar também o papel da imprensa escrita. O historiador Francisco Fonseca realizou uma 

análise de fôlego sobre Jornal do Brasil, O Globo, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 

delimitada no período da década de 1980 até o final do governo Collor, momento de 

conformação do que chamou de “agenda ultraliberal no Brasil” (Fonseca, 2005: 28). Em seu 

trabalho constam as posições dos veículos de comunicação acerca da Lei de Informática a 

partir de seus editorais. Na síntese expositiva dos resultados de sua pesquisa nesse tema, 

Fonseca tratou da posição de cada um dos diários. 

Sobre o Jornal do Brasil, Fonseca observou que “atua fundamentalmente como 

intelectual orgânico do Capital Global, em que as empresas nacionais deveriam associar-se às 

estrangeiras” (2005: 135), uma vez que suas páginas serviram à 

“crítica ao suposto fechamento do Brasil ao mercado externo, em razão sobretudo da reserva de 

mercado do setor de informática ao Capital nacional. Afinal, quanto à relação com o exterior, o jornal 

defende a conjugação entre mercado interno e externo. Isto é, o país deveria ser tanto um exportador 

como estar aberto ao Capital e ao comércio internacionais – tudo isso sem desprezar o mercado interno” 

(Fonseca, 2005: 135) 

 

Segundo a observação acima, o jornal esteve sensível às ameaças de retaliações dos 

Estados Unidos aos produtos brasileiros, sobretudo após a aprovação da Política Nacional de 

Informática pelo Congresso brasileiro. 

No subitem dedicado ao O Globo, o historiador destaca que, embora a publicação 

tenha Roberto Campos como articulista, por meio da veiculação de um texto semanal, o jornal 

“curiosamente apoiou” a reserva de mercado da indústria nacional de informática “em razão 

da alegada defesa da independência econômica nacional, por tratar-se de um setor 

considerado estratégico à soberania do país” (Fonseca, 2005: 147). No entanto, vetou a 

proposta de reserva de mercado no momento do debate constitucional. 

Vale destacar que a posição do governo Sarney em defesa da Lei de Informática 

tornava aquela administração simpática aos olhos da população, dado o apoio popular à 
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campanha, ademais, vivia-se o período da “transição política”, na qual se reestruturavam os 

interesses dos grupos que apoiaram a ditadura militar e as frações da oposição legal. O 

conglomerado das Organizações Globo se tornou um grande esteio para a popularidade do 

presidente Sarney, ao mesmo tempo, serviu para conservar a posição do complexo jornalístico 

na posição dominante no país. Desse modo, para entender o apoio d’O Globo à Lei de 

Informática, em 1984, deve-se remeter ao contexto específico da fase inicial do governo da 

“Nova República”. 

No componente em que foram tratadas as posições da Folha de S. Paulo, o 

pesquisador Francisco Fonseca considerou-as distantes quanto à ideia de um mercado livre, 

além disso, reclamou continuamente do protecionismo norte-americano. Entretanto,  

o jornal é contrário à reserva de mercado à industria nacional, caso específico da indústria da 

informática. As razões alegadas para tanto devem-se: ao desestímulo à pesquisa e ao investimento do 

capital nacional, que se acomodaria, apenas copiando, de forma ilícita e com baixa qualidade, os 

produtos estrangeiros; às conseqüências que fariam incidir sobre o aparato produtivo do país, tendo em 

vista a inexistência de tecnologia de ponta; ao privilegiamento de certos grupos em detrimento de 

outros, cartorializando o capitalismo brasileiro; e às represálias dos países de capitalismo central, 

notadamente os Estados Unidos, impossibilitados de vender ao Brasil. No entanto, é favorável a outras 

formas de proteção, tais como barreiras alfandegárias (Fonseca, 2005: 163). 

 

De acordo com as observações de Fonseca, a Folha de S. Paulo sustentou que a cópia 

de baixa qualidade dos produtos estrangeiros não garantiria a modernização, além disso, o 

favorecimento ao grande capital inviabilizaria o médio empreendimento associado ao capital 

externo e, também, frisou o perigo das retaliações aos produtos brasileiros. Não obstante, 

defendeu o protecionismo por meio das taxas aduaneiras. Desse modo, a Folha reproduziu os 

argumentos dos proprietários capitalistas que intentavam o desenvolvimento informático via 

associação às empresas transnacionais, mesmo na posição de sócios menores. 

Sobre O Estado de S. Paulo, após exaustiva leitura dos editoriais, o historiador 

observou: 

A crítica ao instrumento do decreto-lei, dá-se apenas em razão da necessidade de se restabelecerem as 

prerrogativas parlamentares, mas especialmente por causa da sua utilização como ferramenta de política 

econômica, em que a reserva de mercado para produtos informáticos, pela Secretaria Especial de 

Informática (SEI), é alvo de oposição radical do jornal. Tal utilização fora objeto de irados editoriais, 

por instaurar, segundo suas palavras, um “capitalismo de Estado” e pretender afastar o capital 

estrangeiro (Fonseca, 2005: 174). 
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Cabe destacar que o jornal O Estado de S. Paulo, à semelhança do Jornal do Brasil no 

Rio de Janeiro, se portou organicamente ligado ao capital internacional, uma vez que 

defendeu a associação dos grupos privados nacionais como estratégia de desenvolvimento 

econômico, ao mesmo tempo em que criticou a arquitetura jurídica que inibia a coligação de 

capitais e desfavorecia os grandes conglomerados transnacionais, visto que instaurou o 

controle estatal sobre a iniciativa privada. Desse modo, a posição do jornal paulista esteve em 

sintonia com os artigos de seu articulista Roberto Campos, isto é, representou uma inversão 

da semântica jurídica e de crítica à SEI. 

Percebe-se que a pesquisa de Francisco Fonseca, sustentada nas análise dos editoriais, 

foi de grande utilidade para localizar o posicionamento de cada jornal estudado. Contudo, vale 

observar que se se almeja verificar a constituição de um projeto hegemônico, cabe mergulhar 

nos destaques realizados pelas publicações, suas manchetes e títulos de matérias, visto que, 

sabe-se que a imensa maioria dos leitores da imprensa diária não leem os editoriais que se 

encontram no verso da primeira página, pois privilegiam as matérias. Assim sendo, para uma 

análise da descida das posições dos jornais à sociedade, teremos de realizar a análise 

imanente do conjunto da publicação. 

Nesse sentido, apóiamo-nos na contribuição de Francisco Fonseca, ao identificar o 

“Estadão” como o veículo da imprensa escrita, em São Paulo, que mais se destacou na crítica 

à reserva de mercado na informática brasileira. Além disso, ressaltamos uma breve exposição 

dos títulos de matéria ou de “primeira página” referidas ao tema em questão321: 

“Mais dois processos contra o Brasil [devido à reserva de mercado]” (OESP, 

01/04/84); “Reserva de mercado reduz investimentos” (OESP, 25/01/1985); “Regan propõe 

ação contra o Brasil”, (OESP, 08/09/1985); “Ameaça de Regan, preocupante” (10/09/1985); 

“SEI quer controlar software” (10/01/1986); “EUA insistem no fim da Reserva”, 

(05/02/1985); “Regan ordena retaliações” (16/05/1986); “Microsoft, um escândalo nebuloso” 

(05/10/1986); “Reserva: nova reunião com EUA em dezembro”, (OESP, 11/11/1986); 

“Industriais temem maiores atritos” (OESP, 14/11/1986); “Alerta para retaliação contra 

Brasil” (24/04/1987), “EUA prontos para a represália” (OESP, 11/11/1987); “EUA mantêm 

processo contra país” (OESP, 12/11/1987); “Medidas podem sair hoje” (OESP, 13/11/1987); 

“EUA decidem retaliar o Brasil” (OESP, 14/11/1987); “Embraer critica a SEI e adverte que o 

país perderá mercados” (OESP, 18/11/1987); “País deve recuar na informática” (OESP, 
                                                 
321 Vale destacar que neste trabalho não se propõe uma análise imanente da imprensa. A citação somente das 
“primeiras páginas” e das manchetes de matérias de O Estado de S. Paulo se faz para depreender os objetivos do 
jornal. 
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21/11/1987); “Um passo na direção certa [reconhecimento de copyright]” (OESP, 

21/01/1988); “Retaliação suspensa até terça-feira”, (OESP, 23/01/1988); “As retaliações têm 

novo adiamento” (OESP, 03/02/1988); “EUA isentam produtos brasileiros” (OESP, 

29/06/1990). 

A partir da leitura dos títulos acima, pode-se depreender a linha de ação do jornal O 

Estado de S. Paulo, isto é, o veículo de comunicação combateu a reserva de mercado na 

informática, sobretudo após a aprovação de Lei 7234/84, tendo como referência o impacto 

negativo no comércio internacional, em especial entre o país e os Estados Unidos. Frisou que 

a norma jurídica tolhia a absorção de novos investimentos produtivos e provocava a ira dos 

estadunidenses. O “Estadão”, ao destacar as reações do país do Norte sobre as exportações do 

Brasil mobilizava um verdadeiro partido do medo entre a “opinião pública” que lia a 

imprensa diária. Utilizou a suposta “objetividade” e “imparcialidade” das matérias a fim de 

construir uma “consciência social” articulada às proposições de um projeto do grande capital 

internacional. Por meio de seus tópicos informativos, o jornal construiu um discurso 

ideológico, pois “em nossas sociedades tudo está ‘impregnado de ideologia’, quer a 

percebemos, quer não” (Mészáros, 1996: 13). 

Vale destacar que as páginas d’O Estado de S. Paulo se somaram ao esforço de crítica 

à reserva de mercado após a aprovação da Lei de Informática. Assim, é possível identificar 

sua coligação à estratégia dos liberais críticos à referida norma jurídica no momento de sua 

implantação, haja vista que, concomitantetemente veiculava, em suas páginas, um projeto 

para o país de à lógica do grande capital mundial. 

Embora se verifique a posição de setores expressivos da burguesia coligada aos 

interesses internacionais, bem como de parte da burocracia estatal e de um Ministério do 

governo, além de grupos ligados à Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) 

contrária à Lei de Informática; pode-se afirmar que não sensibilizou o conjunto da “opinião 

pública”, nem a maioria do empresariado, dos deputados e dos senadores. 

Após situar o debate sobre a informática nacional e relacioná-lo aos setores sociais, 

passemos à apresentação das propostas dos senadores Roberto Campos e Fernando Henrique 

Cardoso. 

 

 

4.1.3. As posições de Roberto Campos: subordinação à lógica do capital internacional 
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O presente subitem versa sobre a posição de Roberto Campos acerca da Lei de 

Informática. Recupera-se suas posições a fim de perceber o seu programa de ação e o 

universo social de suas propostas. 

Como já fora ressaltado, o projeto de Roberto Campos partiu da base contrária ao 

“nacionalismo informático”. O senador mato-grossense apontava que “Somos um país 

subcapitalizado, com vastas carências de capitais” (Campos, 1985b: 38). Assim sendo, o 

Brasil não possuía a poupança interna como a do Japão ou dos Estados Unidos, países capazes 

de vultosos investimentos industriais. 

Ao frisar o seu entendimento sobre o país, o senador por Mato Grosso mencionou: 

“Precisamos de três coisas, então: economizar capital, economizar tempo, acelerando a 

absorção de tecnologia, e aumentar exportações” (Campos, 1985b: 39). Nessa direção, 

receitou: “as multinacionais têm sido um poderoso veículo de exportação para o Brasil. As 

exportações de produtos industrializados, em grande parte, são facilitadas ou propiciadas pela 

rede de distribuição de multinacionais” (Campos, 1985b: 38-39). 

Portanto, a posição do senador liberal encontrava-se diametralmente oposta à Política 

Nacional de Informática – PNI, uma vez que prezava a associação com o grande capital 

internacional e a montagem da estrutura produtiva informática voltada ao mercado externo. 

Os grupos contrários ao “nacionalismo na informática” conseguiram pouco apoio 

social fora dos meios empresariais. Como observou Gilberto Paim, assessor de Roberto 

Campos, 

A passagem célebre da lei de informática no Congresso deixou a corrente de pensamento liberal com a 

tarefa de fazer uma avaliação realista da influência política que exerce na sociedade. /.../ A forma como 

foi aprovada a lei encerra alguns ensinamentos. O primeiro destes evidencia a reduzida parcela de poder 

que os liberais comandam quando estão sendo discutidas questões de importância transcendentes para o 

futuro da organização social brasileira (Paim, 1985: 82). 

 

As propostas de ação tiradas pelos liberais diante de tal contexto, foram três. Em 

primeiro lugar, tratou-se de realizar, logo após a aprovação da Lei de Informática, o lobby na 

constituição do governo de Tancredo Neves, a fim de revisá-la via Poder Executivo e/ou das 

instâncias ministeriais (cf. Vigevani, 1995: 143). O resultado dessas articulações se 

materializou na nomeação do político baiano Antonio Carlos Magalhães para o Ministério das 

Comunicações, no governo de José Sarney, que mantivera os ministros escolhidos na 

composição eleitoral vitoriosa de Tancredo ao Colégio Eleitoral. Conforme analisado no 

primeiro capítulo deste trabalho, a migração de Antonio Carlos Magalhães à candidatura do 



 

 

313

 

PMDB foi importante para a consolidação da vitória sobre Paulo Maluf à presidência da 

República, o que garantiu um lugar no primeiro escalão do primeiro governo da “Nova 

República” ao político baiano. Além disso, Magalhães possuía negócios no setor das 

Comunicações, mais explicitamente, a TV Bahia, a subsidiária da Rede Globo naquele 

Estado. Cabe realçar que o ministro da “Nova República” esteve em sintonia com a Abert, 

pois, segundo o pesquisador Jorge Tapias, “A orientação do ministério das Comunicações, na 

gestão de Antonio Carlos Magalhães, em relação à PNI pode ser classificada de oposição 

sistemática” (1995: 136). 

Em segundo lugar, ocorreu o embate em torno da regulamentação da Lei, segundo 

afirmou Tullo Vigevani 

Embora a aprovação da Lei de Informática tivesse criado um respaldo jurídico relativamente sólido, 

pairavam dúvidas sobre como os vários dispositivos iriam ser regulamentados. Além disso, a 

mobilização das forças políticas contrárias à Lei de Informática manteve-se mesmo depois de sua 

aprovação, fosse por meio da grande imprensa, fosse por meio dos parlamentares tradicionalmente 

críticos a ela, como o senador Roberto Campos (1995: 134). 

 

Percebe-se, assim, a segunda e a terceira linha de atuação dos liberais, ou seja, a 

problematização sobre a regulamentação da Informática Nacional a partir do aproveitamento 

da dubiedade do artigo jurídico e do questionamento permanente à SEI, a responsável pela 

proteção do mercado nacional. E, por fim, a “guerra de posição” no sentido gramsciano322, 

isto é, a “busca de poder mediante a conquista cumulativa de espaços ideológicos na esfera 

cultural/ideológica” (Fonseca, 2005: 29) no interior da sociedade civil por meio das agências 

privadas de hegemonia, como a imprensa de grande circulação. Nesse sentido, afirmou 

Campos, em suas memórias: “Prossegui na luta pela modernização, produzindo, com o 

auxílio de Gilberto Paim, um grande número de panfletos, compendiando artigos de jornais, 

conferências em entidades de classe, e discurso no Senado Federal” (1994: 1100). 

Em suma, os críticos da “reserva de mercado” e da “capacitação nacional” atuaram 

contra a Lei de Informática por meio de lobby no interior da “Nova República”, na obstrução 

                                                 
322 Ao tratar da noção de “guerra de posições”, Antonio Gramsci considerou: “pode-se dizer que um Estado 
vence uma guerra quando a prepara de modo minucioso e técnico no tempo de paz. A estrutura maciça das 
democracias modernas, seja como organizações estatais, seja como conjunto da associações da vida civil, 
constitui para arte política algo similar às ‘trincheiras’ e às fortificações permanentes da frente de combate na 
guerra de posição: faz com que seja apenas ‘parcial’ o elemento do movimento que antes constituía ‘toda’ a 
guerra” (2000b: 24). Ou seja, o empenho de se travar a luta na conquista de espaços e posições que favorecem a 
capacidade dirigente, isto é, a hegemonia em ação. 
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à regulamentação jurídica e nas discussões ocorridas nas diferentes esferas da sociedade civil, 

bem como na imprensa. 

Roberto Campos se destacou como o grande crítico da PNI, política sustentada nos 

princípios de capacitação nacional e de reserva de mercado. Ao seguir os seus passos no 

biênio 1983-84, quando se discutia a lei de reserva de mercado na informática, foi possível 

constatar que frequentou debates no Congresso, veiculou artigos na imprensa escrita e 

participou em inúmeras conferências nas entidades patronais, entre as quais a ACSP e a 

Associação de Bancos do Rio de Janeiro323. Como forma de atuação nas discussões, o senador 

desenvolveu duas táticas; por um lado, nas disputas nos espaços da sociedade política, 

recorreu à erudição teórica e técnica sobre o tema. Por outro lado, na imprensa, percebe-se o 

esforço no sentido de construção de um discurso hegemônico por meio de simplificações, tais 

como: “os nacionalistas querem barrar a invenção da roda”. 

No contexto em que se discutia a “abertura política”, o senador mato-grossense trouxe 

à tona a consigna de liberdade, entendo-a enquanto a abertura econômica, como se destacou 

no primeiro item do segundo capítulo deste texto. Torna-se importante observar que o senador 

manteve o registro propagandístico do bloco capitalista do momento auge da Guerra Fria. 

Em tal contexto, o lado “Ocidental” alardeava a liberdade, enquanto a URSS e os países do 

Leste Europeu frisavam a Paz. Roberto Campos retomou o mote das superpotências do 

capital, mas resignificando à situação brasileira da década de 1980. Em consequência, 

contrapôs liberdade ao discurso de reserva de mercado e de capacitação nacional, sinalizando 

os capitalistas em contraponto à burocracia estatal e o que nomeou de “empresários 

cartorialistas”. 

A linha crítica de Roberto Campos ao “modelo brasileiro de desenvolvimento na 

informática” teve como eixo central a análise de que a legislação protecionista obstruía o 

capital nacional na absorção de investimentos externos, dificultando o investimento de 

recursos privados nas áreas de tecnologia e, desse modo, inviabilizaria a configuração do 

Brasil enquanto exportador de produtos na área da informática. 

O foco dos discursos do senador foi sempre à confrontação a SEI, a responsável pela 

fiscalização na matéria. Segundo o intelectual liberal: 

A SEI tem bloqueado importações de várias empresas estaduais de energia elétrica, que havia recorrido 

a financiamentos do Banco Mundial para adquirir no mercado externo equipamentos dotados de 

                                                 
323 A esse respeito, cf. Digesto Econômico (agosto de 1983), Campos (1985: 243) e Flores, (1998: 249). 
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componentes eletrônicos, a Secretaria negou licenças de importação aos produtos fabricados por mais 

de duas dezenas de empresas situadas no exterior (Campos, 1985a: 233). 

 

Nessa primeira ponderação de Campos, é possível perceber que o autor intenta 

“conscientizar” seus interlocutores de que a PNI e as ações da SEI estariam se confrontando 

às agências financeiras internacionais, sobretudo ao principal credor do Estado brasileiro. 

Assim, nota-se que o alvo da fala do senador eram os sujeitos da “burocracia do Estado” 

responsáveis pelo aparelhamento técnico, setor sensível à modernização. Portanto, o discurso 

do senador visava tencionar as relações no interior dos gestores estatais, isto é, articular os 

dirigentes nos assuntos da energia elétrica, departamento ávido por constante investimento e 

transformação técnica, em contraposição aos “coronéis” da SEI, os “sentinelas do 

nacionalismo econômico”. 

Após propalar que os gestores “responsáveis” deveriam se contrapor à Secretaria, 

Campos se dirigiu à sua base prioritária nessa polêmica: os capitalistas. Uma vez que “O 

Grupo Villares negociou com a IBM acordo para uso industrial de tecnologia fornecida pela 

empresa americana. /.../ A SEI vetou o acordo” (1985a: 233). Desse modo, a gestão da 

Secretaria Especial inviabilizou a absorção de tecnologia ao capital privado nacional. 

Também nessa direção, o economista divulgou que a 

Globus Digital – Equipamentos e Periféricos S.A., empresa de capital 100% brasileiro – estabeleceu 

com a IBM um entendimento pelo qual a empresa americana deixaria de importar impressoras e 

passaria a comprá-las à Globus, que introduziria nesse periférico as inovações tecnológicas 

especificadas pela IBM. /.../ A Secretaria Especial de Informática vetou o acordo (Campos, 1985a: 

233). 

 

Assim sendo, a gerência da SEI, no caso acima citado, teria cometido o “erro duplo”, 

ou seja, além de impedir a absorção de tecnologia, prejudicou o investimento privado 

produtivo no setor. Percebe-se que as críticas de Campos objetivavam conformar apoio social 

à sua posição contrária à PNI, na medida em que intentou dialogar levando em conta as 

“preocupações” de parte da burocracia estatal e dos empresários associados ao capital 

estrangeiro. 

Após situar a base de apoio, o senador passou a realizar a confrontação programática à 

política de capacitação nacional, haja vista que afirmou que: “Quando foi estabelecida a 

reserva de mercado, a IBM já havia fabricado no país mais de quatrocentas unidades do seu 
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minicomputador 36. A partir daquele momento, a produção desse item passou para a IBM 

japonesa” (Campos, 1985a: 234). 

Nota-se que Campos intentou desconstruir o principal exemplo de indústria 

protecionista alardeado pelos nacionalistas: a experiência japonesa. Nesse sentido, o senador 

esforçou-se em demonstrar que o capital japonês estava coligado à multinacional norte-

americana, além disso, que a indústria nipônica lucrava com a PNI brasileira, pois teve o seu 

parque tecnológico ampliado após a IBM transferir a linha de produção do Brasil para o 

Japão. 

Em continuidade ao programa de subordinação à lógica do grande capital 

internacional, Campos frisou: “Vetos da SEI à exportação de computadores fabricados no país 

atingiram propostas da Apple Computer, que pretendia instalar fábrica no Brasil, assim como 

a Hewlett-Packard, que se propunha a fabricar no Brasil o exportável HP-3000” (1985a: 234). 

Destarte, segundo a posição do economista, a “Lei Nacional de Informática” impedia a 

constituição do viés exportador àquela produção, caminho que foi seguido pelos países do 

Sudeste Asiático. 

Prosseguindo seu discurso, o senador mato-grossense passou a “demonstrar” como os 

burocratas da SEI, comprometidos com a PNI, impediam a liberdade econômica e o 

“empreendedorismo”:  

 O empresário Gilberto de Souza Gomes Job foi levado a transferir à Moddata o controle acionário da 

Coencisa – Indústria de Comunicação S.A., sediada no Distrito Federal, porque a SEI se recusava a lhe 

dar licenças de importação de componentes, enquanto não fosse absorvida por brasileiros parcela de 

capital em poder da empresa americana Racal Milgo (1985: 234). 

 

Percebe-se que o senador mato-grossense divulgou que a liberdade capitalista não se 

restringe à permissão do capital privado, mas que se deve consentir a livre associação do 

capital nacional ao capital internacional para a produção de mercadorias, no caso, 

componentes eletrônicos. Cabe ressaltar que o senador tentou abrigar as reivindicações das 

“empresas menores” que tiveram seus interesses prejudicados pelas “grandes empresas 

cartorialistas” e o Estado burocrático. 

Ademais, Roberto Campos “denunciou” a “perseguição” aos empreendimentos do 

capital internacional no país pelos funcionários da SEI, visto que, a  

paralisação das atividades da Motorola, em São Paulo. Uma das maiores empresas internacionais, 

especializada na fabricação de semicondutores, o coração da indústria de informática, a Motorola foi 
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impedida de prosseguir em suas atividades por um ofício de poucas linhas expedido pela SEI (1985a: 

235). 

 

É válido observar que Roberto Campos inverteu semanticamente a relação jurídica. A 

PNI aprovada no Congresso proibia no país a produção do setor informacional associado ao 

capital externo. O senador mencionou “perseguição” e “ofício de poucas linhas” impedindo o 

negócio, no momento em que a empresa cometia uma irregularidade porque infringira uma 

norma legal brasileira. Entretanto, do modo como foi exposto pelo político, o irregular parecia 

ser o Estado, uma vez que estava atrapalhando a produção capitalista. 

Em síntese, o modus operandi do senador Roberto Campos na contraposição à PNI, 

após a sua aprovação pelo Congresso, revelou o esforço em arregimentar parte dos gestores 

do capital estatal e as frações da burguesia brasileira veiculando que a intervenção da SEI 

impediria a absorção de novas tecnologias, o investimento produtivo, a associação de capitais 

nacional e internacional e a modernização econômica. 

Assim que o projeto do Poder Executivo entrou no Congresso, Roberto Campos e a 

deputada Rita Furtado (PDS-RJ), esposa de Rômulo Furtado, secretário geral do Ministério 

das Comunicações durante o governo João Figueiredo, desencadearam manobras regimentais 

e políticas para dificultar sua tramitação, segundo Vera Dantas, “Rita encarregou-se de liderar 

uma campanha contra o regime de urgência: colheu um abaixo-assinado de 38 senadores e 

142 deputados pedindo sua revogação regimental” (1988: 275).  

No interior do governo Figueiredo, a crítica veio do ministro das Comunicações, 

Haroldo Corrêa de Mattos, recriminando o regime de urgência devido à “complexidade” do 

tema da informática. Ao mesmo tempo, segundo Vera Dantas: 

Roberto Campos passou a exigir verificação de quorum para a leitura do projeto, sem a qual, 

formalmente, ele não existe. Colocar metade mais um dos parlamentares no plenário para ouvir uma 

simples leitura de projeto de lei não é tarefa fácil. O objetivo do senador era ganhar tempo enquanto se 

fortalecia o lobbing para arregimentar deputados e senadores. Campos sustentou a obstrução até a noite 

de 29 de agosto quando, afinal, o documento foi lido (1988: 276). 

 

Vale destacar que os recursos do bloco contrário à PNI, no momento da votação do 

que foi chamada de Lei de Informática Nacional, obtiveram pouca expressão social, haja vista 

o apelo solitário do senador Campos na tentativa de sua obstrução no Congresso. 

Presentes no bloco contrário à política de reserva de mercado estavam também os 

grupos do PMDB do Amazonas, sobretudo, os ligados à Suframa, isto é, uma agência de 
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fomentação de desenvolvimento totalmente calcada nos “incentivos fiscais” para as empresas 

capitalistas, nacionais ou estrangeiras, no intuito de constituição do parque produtivo. Nessa 

proposta coube ao Estado garantir explicitamente as “condições gerais de produção” 

capitalista com os custos de infraestrutura bastante reduzidos aos “empreendedores”. Tal 

política foi deflagrada em 1967 e, no início dos anos 80, sustentada pelo governador 

peemidebista Gilberto Mestrinho, também comprometido com esse “modelo de 

desenvolvimento regional”324. Portanto, os setores contrários à PNI no Amazonas se punham 

como uma composição suprapartidária, com o governador Mestrinho e o senador pelo PDS, 

Raimundo Parente. Tal facção se alinhava aos interesses do capital internacional que produzia 

na região com isenção de impostos e salário baixo aos trabalhadores. Entretanto, “Apesar da 

pressão norte-americana, a SEI estende as reservas de mercado para Manaus, corrigindo a 

distorção existente com o antigo acordo com a Suframa” (Tavares & Seligman, 1984: 86). 

 

 

4.1.4. As posições de Fernando Henrique Cardoso: promoção das condições para a 

interdependência 

 

Em defesa da Política Nacional de Informática, o senador Fernando Henrique Cardoso 

asseverou: 

apenas uma responsabilidade de brasileiro, porque não podemos comprar o primeiro argumento de 

propaganda que apareça; de que o desenvolvimento de uma lei de informática ou alguma proteção de 

mercado impeça o relacionamento do Brasil com o resto do mundo. Ao contrário, não impede; propicia 

e permitirá que amanhã haja um intercâmbio efetivo; esse intercâmbio só pode existir entre iguais. Fora 

disso, quando se chama de interdependência, não há interdependência nenhuma; há dependência, a 

interdependência só existe a partir de um certo patamar de desenvolvimento. O que estamos querendo 

fazer no Brasil é criar este patamar de desenvolvimento. De modo que acho que, sem nenhuma atitude 

xenófoba, devemos continuar sustentando uma política que preserve o interesse nacional. /.../ Sem a 

existência de uma posição firme de defesa dos nossos interesses, não haverá interdependência mas 

submissão, e isso não queremos (26/11/1987: 3223). 

 

Pode-se perceber que o discurso senatorial de Cardoso esteve pautado em sua teoria da 

interdependência e do desenvolvimento associado do capital nacional com o capital 

internacional. Em outras palavras, a fala trouxe elementos da produção sociológica do 

                                                 
324 Segundo Tullo Vigevani: “Gilberto Mestrinho, governador do Amazonas, do PMDB, passou a hostilizar a 
SEI, mesmo quando sob o comando de seu próprio partido” (1995: 144). 
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professor desde os anos 60, na Universidade de São Paulo. É lídimo inferir que Cardoso 

aponta a intervenção do Estado no sentido da “capacitação nacional” e na “reserva de 

mercado”, a fim de se garantir “um certo patamar de desenvolvimento”, para que, na 

sequência, estivessem possibilitadas as condições de se associar ao capital estrangeiro, 

estabelecendo, assim, a “interdependência” para o desenvolvimento econômico. 

Tal posição de Cardoso se relaciona às suas observações sobre o crescimento 

industrial brasileiro nos anos 50 do século XX, uma vez que pontuou: 

Parece, pois, que houve no Brasil dois momentos sociologicamente importantes no processo de 

industrialização. No primeiro momento, a aspiração ao progresso e à independência nacional deu 

sentido à crítica do “progresso espoliativo” da economia e permitiu a definição de alvos capazes de 

acarretar, a longo prazo, mudanças estruturais. Emancipação econômica, inversões estatais nos setores 

de infra-estrutura e nas indústrias básicas (petróleo, siderurgia etc.) e planejamento (como condição 

para adequar os escassos meios disponíveis aos fins colimados) foram os valores que orientaram as 

aspirações coletivas neste primeiro momento. No segundo momento, houve a permeabilização do setor 

industrial já existente da economia brasileira aos modelos e práticas sugeridos pelo que chamaríamos de 

pressões desenvolvimentistas, sem, contudo, ter havido a adesão total da burguesia nacional aos valores 

de cunho estatizante que orientavam os movimentos pela emancipação econômica (Cardoso, 1972: 90). 

 

Desse modo, segundo o sociólogo, a industrialização brasileira no século XX 

conheceu uma fase de constituição da estrutura produtiva solidificada a partir do capital 

estatal, sobretudo, no momento da crise mundial dos anos 30, o que possibilitou o 

desenvolvimento industrial construído em suas próprias forças, a fim de se “atender o 

consumo” e a composição do setor de base. Tal fase correspondeu à “Era Vargas”, nos anos 

30 e 40, que pôs a agenda “desenvolvimentista” no país325. Como observou Ivan Cotrim, 

estudioso do “capitalismo dependente” na obra de Fernando Henrique Cardoso, 

a presença do Estado na economia, no padrão que ele [o Estado] se insere, é internamente justificada 

[para Cardoso] pois o que está em jogo é o processo de desenvolvimento e modernização da economia, 

e a burguesia não reuniu condições subjetivas e objetivas para tanto (Cotrim, 2001: 118). 

 

                                                 
325 No entendimento de Cardoso: “para que a iniciativa privada se lance à proeza do desenvolvimento é preciso 
que haja o apoio maciço de recursos externos de capital ou então que o Estado carreie a poupança nacional e 
canalize as energias criadoras da Nação para a iniciativa privada” (1972: 90). Assim, o autor defende que coube 
ao Estado a arquitetura do desenvolvimento privado na fase do “empreendimento”, na primeira metade do século 
XX. 
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O segundo momento da industrialização brasileira, na visão de Cardoso, corresponde à 

aliança com o capital internacional. Tal etapa foi o período de Juscelino Kubitschek frente ao 

Poder Executivo do país, período em que: 

Os grupos sociais que organizaram movimentos pela “emancipação econômica” não suspeitavam que, 

no momento seguinte, a burguesia nacional poder-se-ia aliar aos “interesses estrangeiros”, e os setores 

industriais da burguesia nacional, refratários à ação do Estado e, em princípio, contrários a quaisquer 

intervenções estatais na economia, não imaginavam que seriam os maiores beneficiários dos 

movimentos favoráveis à intervenção pública na economia do país (Cardoso, 1972: 90-91). 

 

Destarte, segundo Cardoso, a intervenção do Estado favoreceu o conjunto da 

burguesia nacional, até mesmo os setores que se opunham ao projeto varguista, porque a 

industrialização possibilitou à burguesia brasileira a associação ao capital internacional em 

melhores condições. 

Ao estudar os discursos de Fernando Henrique Cardoso sobre a política de informática 

no Brasil dos anos 80, percebemos o mesmo raciocínio no tocante à explicação da 

industrialização do país. Em síntese, o senador propugnou a intervenção estatal a fim de se 

promover “um certo patamar de desenvolvimento” ao setor privado nacional para o 

lançamento no mercado mundial. Nesse sentido, a proteção estatal promoveria a base para a 

produção informática. Atingido o objetivo de constituição produtiva no setor, deveria-se bater 

pela ampliação das atividades, sendo necessário a coligação às empresas de ponta da 

produção nos “países centrais”. 

Em um texto do início dos anos 80, Cardoso asseverou que: 

se é certo que a internacionalização da produção torna semelhante certos aspectos da estrutura de 

emprego tanto dos países centrais como dos periféricos, ela não elimina as diferenças contextuais. A 

interpretação deve ressaltar, portanto, ambos os aspectos, sem esconder que a linha de força das 

mudanças decorre da internacionalização da produção (1982: 19). 

 

Percebe-se, desse modo, que o sociólogo enfatiza a contextualização do processo de 

“internacionalização da produção”, isto é, que o decurso econômico dos “países periféricos” 

não seria o mesmo dos “países centrais”. Contudo, não ampliaria-se o desenvolvimento se as 

estruturas sociais dos “países periféricos” negassem a potencialidade produtiva mundial. 

Tratando da economia capitalista daquele período, Cardoso observou o aumento da 

produtividade do trabalho, pois “o capital tende sempre à sua expansão graças ao impulso 
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‘poupador de trabalho’ e tende a diminuir a qualidade relativa de trabalho vivo que atua na 

valorização do conjunto do capital” (1982: 20). 

Assim, Cardoso reconheceu o movimento cíclico do capital e as suas crises periódicas. 

No entanto, em sua interpretação, a evolução do capitalismo ocorreria com a extração da 

mais-valia relativa, o que punha a estrutura social em melhor condição para o enfrentamento 

da crise. Desse modo, inexiste, na reflexão de Cardoso, o “capital como totalidade 

permanentemente contraditória”, porque a modernização do sistema criaria as condições para 

a superação da crise. 

No desvendamento da fase do capitalismo do início dos anos 80 do século XX, 

Cardoso considerou: “trata-se de ver que estamos diante de uma nova divisão social do 

trabalho que, tendo como base a exponenciação das forças produtivas, tornou a produção da 

Ciência e da Tecnologia, a Indústria e os Serviços, parte constitutivas diretas da expansão do 

capital” (1982: 24) 

Pode-se afirmar que, para Cardoso, a processualidade do capitalismo naquele período 

contava com a ampliação das forças produtivas assentadas no departamento científico e 

tecnológico, o que impunha um novo ciclo de rotação do capital. 

O sociólogo reconhece a “óbvia natureza contraditória da acumulação capitalista e dos 

‘fatores contra-restante’ da tendência à queda da taxa de lucro”  (1982: 22). Entretanto, situa 

as transformações econômicas e a “politização da economia” como “conseqüência do próprio 

movimento do capital” (1982:22). Destarte, na reflexão do autor, as crises do capitalismo 

seriam superadas pelo próprio movimento do capital e da esfera da política. Portanto, a 

modernização econômica serviria de antídoto para a crise do próprio capital. 

Acerca das consequências sociais do desenvolvimento tecnológico, Cardoso apontou: 

é preciso considerar que mudou a relação estratégica de certos setores sociais – os técnico-profissionais 

– com o conjunto da produção e da sociedade contemporânea. A greve, hoje comum, do profissional 

assalariado e do técnico produtivo atua diretamente sobre o setor moderno da produção capitalista. Até 

certo ponto, uma greve no setor de computação que afeta a automação é mais nevrálgica do que uma 

greve do proletariado têxtil (1982: 27). 

 

É pertinente notar, segundo a interpretação de Cardoso, os “assalariados” das funções 

tecnológicas teriam maior peso social, pois eles estariam inseridos na produção da mais-valia 

relativa. Essa parte dos trabalhadores é identificada pelo sociólogo como sujeito fundamental 

para a “politização da economia” (1984: 24).  
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Em suma, a modernização tecnológica, juntamente com a política, passa a ser vista 

como um elemento para a superação da crise do capitalismo. Neste sentido, dever-se-ia 

objetivar a formulação do setor de alta tecnologia no Brasil. As estratégias se pautariam pela 

constituição de um parque produtivo nacional e, ulteriormente, associar-se aos pólos mais 

desenvolvidos da produção mundial. 

 

Após situar as posições de Roberto Campos e de Fernando Henrique Cardoso acerca 

da tecnologia informacional para o Brasil, passa-se à exposição investigativa da chamada 

segunda fase da Lei, isto é, os discursos dos senadores no instante das pressões internacionais 

para que se reconhecesse os direitos autorais dos programas de computadores. 

 

 

4.1.5. A “segunda fase da lei de Informática”: a problemática dos direitos autorais 

 

O objetivo deste subitem é apresentar uma análise dos discursos dos senadores 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso sobre a segunda fase da Lei de Informática, 

incluindo-se, portanto, a discussão e a votação do encaminhamento jurídico quanto ao direito 

autoral internacional, em 1987. 

No que tange à tematização acerca dos direitos autorais, a que se destacar que Cardoso 

foi justamente o seu relator da discussão no Senado Federal. Naquele momento, segundo 

Roberto Campos, o senador por São Paulo teria demonstrado maior compreensão quanto ao 

direito de propriedade intelectual, no “espírito conciliador que admiro”, de “louvável esforço 

na revisão da lei” (19/11/1987b: 2933), sensível às pressões internacionais acerca da patente 

na informática. Ademais, o senador mato-grossense registrou: “É preciso reconhecer que os 

senadores Nelson Wedekin e Fernando Henrique Cardoso tiveram o cuidado de diminuir um 

pouco o grau de arbítrio da SEI, estabelecendo certos critérios de apreciação da similiaridade. 

Mas mantém o princípio funesto da reserva de mercado” (19/11/1987b: 2933). 

Percebe-se, portanto, a revisão pelo Senado do projeto saído da Câmara, de modo a 

incorporar algumas das observações do bloco liberal, sobretudo, quanto ao papel da Secretaria 

Especial na fiscalização e a propriedade autoral das grandes empresas internacionais 

reconhecidas, mesmo com a política de reserva de mercado. 

Na visão de Roberto Campos, a Lei de Informática Nacional expressou a aliança entre 

os “autoritários” do capital estatal, os “empresários cartoriais” dependentes do Estado e os 
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deputados das “esquerdas corporativistas”. Para o senador mato-grossense, a coalizão em 

defesa da proposta de informática nacional representava os anti-modernizadores. 

Situado em outro diapasão social, Fernando Henrique Cardoso compreendia que a 

proteção à Informática Nacional serviria de base para o desenvolvimento nacional no setor, de 

modo que após a solidificação departamental viria a realização do desenvolvimento 

associado, como analisado no subitem anterior. 

No debate acerca do copyright, Roberto Campos continuou a inversão semântica sobre 

a legalidade, estratégia que adotou desde a aprovação da PNI. Em defesa da revisão da norma 

jurídica, o senador proferiu: 

em primeiro lugar, gostaria de protestar contra o desrespeito que a SEI exibiu face ao Senado Federal. 

Na realidade, ela tomou uma decisão sobre software, antes de votada a lei pelo Senado Federal. Não 

existia, legalmente, a figura do similar nacional funcionalmente equivalente. Foi criada por uma decisão 

intempestiva da SEI, com base apenas numa lei da Câmara, antes que essa figura jurídica fosse 

consagrada pelo Senado Federal (19/11/1987b: 2933). 

 

No discurso transcrito acima, Campos se referiu à proibição de se importar software 

estrangeiro e à intervenção da SEI nesse sentido. Após situar a “ilegalidade”, o senador 

argumentou sobre a inferioridade técnica do produto nacional, haja vista que afirmou  

A SEI alegou existir um similar nacional funcionalmente equivalente. Acontece que o chamado similar 

nacional é uma cópia parcial de um software já superado, modelo de agosto de 1984, o DOS-3.0, ao 

qual já se sucederam DOS-3.1, 3.2 e 3.3, todos com melhoramentos não contidos no similar nacional, 

chamado Sisne – 300-A. O similar nacional é uma cópia que não serve para o trabalho de rede, não 

serve para um apoio de janelas, não serve de apoio a discos superiores a 32 megabites e não serve para 

discos de 3,5 polegadas (19/11/1987b: 2933). 

 

Nesse sentido, torna-se importante situar o contexto da tecnologia informacional para 

analisar o fragmento do discurso de Roberto Campos. Nos anos 80 do século XX, a IBM 

apostou na fabricação do Personal Computer – o PC (Computador Pessoal), que rodava com o 

programa licenciado da empresa Microsoft, o Sistema Operacional de Disco da Microsoft, o 

MS-DOS. A indústria nacional intentava, por meio do programa Sisne 300-A da empresa 

brasileira Scopus, uma clonagem do produto da IBM batizado de PC-DOS326. 

                                                 
326 Acerca da questão das “cópias” no processo de tecnologia da informação, o historiador Francisco Fonseca 
observou: “A crítica à pirataria silencia o fato de que o Japão, no pós-Segunda Guerra, copiou, isto é, pirateou 
quase todos os produtos industrializados, tornando-se um caso notório. Portanto, o fato de piratear produtos não 
apenas encontra precedente internacional como se constitui num instrumento válido na “guerra” pelo 
desenvolvimento, sendo o comércio internacional apenas uma trincheira” (Fonseca: 2005: 135). 
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Sobre a evolução da Informática Nacional, cabe recuperar as observações de Renato 

Archer, o Ministro da Ciência e Tecnologia do governo Sarney: 

Em 1978, a indústria de informática no Brasil se resumia a oito empresas, das quais cinco eram 

brasileiras, uma delas estatal, a Cobra, e três estrangeiras. Essas três estrangeiras detinham 98,2% do 

mercado brasileiro, que em 1978 produzia cerca de US$ 200 milhões. No final de 1984, /.../ já existiam 

no Brasil mais de duzentas empresas, e o mercado evoluía para US$ 800 milhões. Em 1986, as 

empresas brasileiras já haviam dominado 55% do mercado. As estrangeiras também cresceram em 

grande proporção. Ao ser sancionada a Lei de Informática, o Brasil contava com 190 mil computadores 

instalados. Em 1987, já superava a marca de 1 milhão de computadores produzidos aqui. Nesse mesmo 

ano de 1987, a indústria brasileira de computadores periféricos teve um faturamento bruto da ordem de 

US$ 2,32 bilhões, contra US$ 200 milhões em 1977 (2006: 178). 

 

A partir do relato acima, pode-se destacar o desenvolvimento expressivo das empresas 

nacionais no setor, tanto em termos de sua taxa de crescimento absoluto quanto à participação 

no mercado. Ademais, o montante foi significativo, sobretudo se levar em conta o contexto 

econômico vivenciado, isto é, o período em que a indústria brasileira atravessava uma forte 

recessão. 

Entretanto, após a realização do empreendimento informacional, a tarefa que se punha 

era o acompanhamento do nível tecnológico, a fim de se permanecer atualizado na esfera 

produtiva. Nessa questão, a continuidade do relato do ministro é reveladora: 

consegui promover a implantação da fábrica de máscara litográfica, para poder fabricar os circuitos 

integrados, comprando tecnologia proibida. Usamos a Inglaterra para comprar dos Estados Unidos e nos 

vender depois esses produtos por baixo do pano. Tudo isso em um clima de mentira e de ilegalidade. 

Mas se não fosse assim jamais teríamos acesso a esses produtos /.../ de forma absolutamente à margem 

da lei, que poderia até se chamar de contrabando. Mas esse produto só poderia ser adquirido dessa 

maneira (Archer, 2006: 178). 

 

É possível perceber, assim, as dificuldades no acompanhamento tecnológico da 

informática nacional e as restrições dos Estados Unidos à produção brasileira. Passado o 

rebento da indústria nacional no setor, aflorou o desafio de se manter na produção e a 

atualização constante de tecnologias, tendo de criar meios para ultrapassar as barreiras e as 

pressões postas pelos capitalistas internacionais. 

Desse modo, pode-se afirmar que a tecnologia informática brasileira conheceu 

sucessos na produção de componentes eletrônicos, entretanto, em meados da década de 1980, 

a importância relativa do software aumentou em relação à do hardware. Por conseguinte, o 
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produto nacional passou a ficar cada vez mais obsoleto, pois o aparato técnico do país não se 

encontrava em condições de acompanhar a sofisticação dos programas de computadores das 

empresas transnacionais.  

Vale destacar que a política externa dos Estados Unidos foi muito mais intransigente 

em relação ao desenvolvimento tecnológico brasileiro na segunda metade dos anos 80 do que 

na fase anterior, uma vez que, segundo Moniz Bandeira: “As acusações de que o Brasil não 

respeitava os direitos de propriedade intelectual (copyright), admitindo a prática de ‘pirataria’, 

sobretudo de software (programa de computador), adensavam então a campanha dos Estados 

Unidos contra a Lei de Informática” (1998: 158). 

Nesse sentido, é lídimo afirmar que os países imperialistas objetivaram a perpetuação 

do que Ernest Mandel identificou como sendo as rendas tecnológicas327, sendo específico 

nessa fase do capitalismo, por meio dos direitos autorais dos sistemas de informação, isto é, 

realizar superlucros monopolistas originados dos avanços técnicos favorecidos pela situação 

de oligopólio na esfera informacional. 

Roberto Campos – ao identificar o produto nacional como “copia” – reproduziu os 

argumentos dos capitalistas dos EUA e de seu governo, que apontavam as autoridades 

brasileiras como coniventes à “pirataria” da tecnologia da América do Norte. 

O senador mato-grossense, na discussão sobre a composição dos negócios 

internacionais, frisou que o setor produtivo da informática no Brasil 

Não é uma indústria exportadora; não tem competitividade, perde vergonhosamente para a Coréia, para 

Taiwan, para Formosa, para Cingapura, para Escócia, vai perder para a Espanha que está introduzindo 

uma indústria de computadores mediante joint ventures, e uma moderna indústria de microeletrônica, 

através de Joint ventures da estatal telefônica com a AT&T. Perderemos em todas as linhas. O mercado 

interno é insuficiente e não temos acesso ao mercado internacional por baixa qualidade (Campos, 

19/11/1987b: 2933). 

 

Percebe-se a batalha do senador liberal contra a reserva de mercado e a capacitação 

nacional nos termos da Lei 7232/84. Neste sentido, asseverou que a PNI impedia a 

constituição do modelo exportador, de associação com o capital internacional, e afirmava o 

“erro do desenvolvimento para o mercado interno”, porque atrasaria a sofisticação da 

                                                 
327 Acerca da explicação das rendas tecnológicas na fase do imperialismo do pós-Segunda Guerra, Mandel 
observou: “No mercado mundial, as metrópoles agora como vendedores monopolistas de máquinas e 
equipamentos, enquanto as semicolonias perderam sua posição de vendedores monopolistas de matérias-primas. 
Em conseqüência, há uma transferência constante de valor de uma zona para outra pela deterioração dos termos 
comerciais sofrida pelas semicolônias” (1985: 261). 
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aparelhagem técnica, uma vez que a modernização seria implementada somente com a 

coligação aos grupos econômicos internacionais. 

A partir da crítica à Lei de Informática, o senador recuperou a sua interpretação sobre 

o processo de industrialização do país,  

O que interessa é que a produção seja realizada no Brasil. A indústria automobilística foi criada 

segundo um modelo engenhoso de Juscelino Kubitschek. Chamou todos os produtores que para aqui 

queriam vir – eu próprio participei de uma viagem com Juscelino mendigando a vinda de fabricantes 

para o Brasil. Conseguiu-se, apenas inicialmente, um ligeiro interesse alemão; depois vieram a 

Volkswagen, a Mercedes Benz e as antigas montadoras norte-americanas. Depois, a Fiat e a Volvo. 

Nunca houve proibição de instalação ou reserva de mercado no sentido da “lei de informática” 

(19/11/1987b: 2933). 

 

Assim, Campos sustentou que a vinda dos “produtores” capitalistas internacionais 

propiciou o desenvolvimento industrial no Brasil. Desse modo, o intelectual estabelece a 

relação entre a “história da industrialização” e o setor informático, na medida em que a “Lei 

nacionalista” impedia o “investimento estrangeiro” no setor, portanto, não reconhecia a 

“experiência histórica” de formação do parque produtivo nacional. Nesse passo, o senador 

simplesmente omite que as condições para a indústria associada foi construída desde a 

acumulação de capital estatal na década de 1930. 

Na rota da defesa de subordinação do país ao capital estrangeiro, o senador atacou a 

Lei de Informática apregoando a desvinculação da liberdade capitalista, uma vez que tal 

legislação “Nasceu no ventre do SNI, num conluio com deputados de esquerda e com 

empresários cartoriais”, além disso, destacou: “Eles são autoritários e despóticos; não 

admitem e não entendem a liberdade de mercado” (19/11/1987b: 2933). 

Portanto, na interpretação de Campos, a burocracia estatal fiscalizadora, os deputados 

alinhados à reserva de mercado e os empresários nacionais licenciados na esfera da 

informática seriam “autoritários” porque se desvinculavam da crença na “liberdade de 

mercado”. 

Após situar a sua crítica à PNI, o intelectual liberal passou a tratar especificamente da 

problemática do software, defendendo a revisão dos artigos da reserva de mercado:  

tomei a iniciativa de sugerir uma tarifa aduaneira. /.../ uma espécie de quota de contribuição, por mim 

chamada de Taxa de Contribuição, aplicada à venda do software importado. Criar-se-ia um obstáculo 

financeiro, um desincentivo à compra auxiliar a indústria nacional de software. Este mercê auxílio e 

proteção, mas não a proteção esterilizante da reserva de mercado, que cria cartórios, e sim, uma 

proteção sadia e universalmente aceita, por via de incentivos fiscais e financeiros (19/11/1987b: 2934). 
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É válido observar que Campos propugnou rever a conceituação de “reserva de 

mercado” por meio da anulação do artigo de “capacitação nacional”, que inviabilizava a 

utilização de tecnologia estrangeira. Ademais, cabe lembrar que inexistia a produção de 

sistemas operacionais sofisticados no país, de modo que a taxa aduaneira não levaria à 

produção nacional. 

Prosseguindo na estratégia de crítica à regulamentação da Informática Nacional, 

Campos expressou: “Automação de escritório não é segurança nacional, nem, tampouco, 

software de jogos”. Daí conclui que, “nesse terreno a SEI não deve se meter” (19/11/1987b: 

2934). 

Ao dissertar sobre a especificidade do sistema operacional em computadores, o 

senador mato-grossense discursou:  

O dispositivo da lei inibe a aquisição de softwares, inovadores, por partes de cientistas e técnicos 

brasileiros que participarem de conferências científicas no exterior. Ser-lhes-ia impraticável solicitar 

“prévia anuência” por aquisição de programas, cuja existência desconhecem e que representam um 

enriquecimento do seu próprio desempenho profissional como usuários. É o caso, por exemplo, de 

“experts systems” exibidos em congressos médicos internacionais. A mesma consideração se aplica aos 

industriais que precisam de uma única cópia de ‘software’ de tempo real para modernizar seu parque 

produtivo (Campos, 19/11/1987b: 2952). 

 

Em suma, Campos transpôs a sua crítica à Lei de Informática de 1984, relacionada ao 

impedimento de absorção de tecnologia, para os debates sobre o copyright em software, 

ocorridos em 1987. Em outras palavras, segundo o senador, a regulamentação jurídica sobre a 

economia imbuída dos conceitos de reserva de mercado e de capacitação nacional 

inviabilizaria a modernização tecnológica no país. 

Para Campos, ao reverso da modernização tecnológica, o “nacionalismo informático” 

provocou o atraso na estrutura produtiva brasileira, pois com o instrumento de regulação 

cria-se esse fato absurdo de que 150 ou 200 funcionários de SEI, de especialidade muito limitada e 

alguns sem especialidade nenhuma, outros passem a julgar, em nome do usuário; é o burocrata 

decidindo pelo empresário, grande ou pequeno, pela pequena, média ou grande empresa, impingindo-

lhe um produto que ele, funcionário, não sabe corretamente julgar ou apreciar, e cuja real produtividade 

não sabe medir (Campos, 20/11/1987: 3015). 

 

Na posição do senador, o atraso tecnológico ocorria porque o “burocrata” se 

sobrepunha ao “empresário”. Em consequência, nesse raciocínio, o capitalista é quem possui a 
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visão ampla sobre as inovações científicas, e não o “funcionário estatal”. Desse modo, 

Roberto Campos reproduziu o argumento liberal dos capitalistas adversários à lei de 

Informática, haja vista que defendeu que o capital privado deveria ser o responsável pela 

inovação tecnológica, não reconhecendo, portanto, o papel do Estado na construção das 

condições para o advento científico. 

Além dos empresários diretamente imbuídos na associação com o capital 

internacional, quais outros setores capitalistas se opunham à PNI no momento da discussão do 

copyright? Para elucidar tal questão, valemo-nos do discurso de Roberto Campos: 

O mercado norte-americano representa 33% de nossas exportações. O Brasil, para os Estados Unidos, é 

um mercado que representa menos de 2% das suas exportações. Se quisermos entrar nesse conflito, 

estaremos numa desvantagem de proporção de quinze para um (Campos, 20/11/1987: 3015). 

 

Com a regulamentação da Lei nº 7232/84, abriu-se um “contencioso” EUA versus 

Brasil328, pois os representantes estadunidenses propalavam que o país “oponente” não 

respeitava os tratados de comércio internacional do Gatt ([General Agreement on Tariffs and 

Trade] Acordo Geral de Tarifas e Comércio). Eles argumentavam ainda que o maior país da 

América do Sul praticava a “pirataria institucionalizada” dos produtos tecnológicos, desse 

modo, desrespeitava a “concorrência justa” como se deveria esperar numa “economia de 

mercado”. Portanto, os Estados Unidos se achava no direito de praticar medidas de retaliação 

ao comércio exterior brasileiro, além disso, exigia um posicionamento das agências 

reguladoras internacionais. 

Tais atos da política externa estadunidense impactaram profundamente o setor 

exportador brasileiro, que doravante passou a pressionar no sentido de se revisar o 

“nacionalismo informático”. Chamando atenção para o assunto, Campos proferiu: 

Dependemos do mercado norte-americano para 80% da exportação de calçados, que dão ocupação a 

milhares de pessoas: cerca de 300 mil no Rio Grande do Sul e cerca de 60 mil em Franca. Esse mercado 

representa 56% de nossas vendas de suco de laranja; 47% do mercado de ferro e aço; 60% do mercado 

de móveis de madeira e 90% do mercado de aviões (Campos, 20/11/1987: 3015). 

 

Percebe-se que o senador reproduziu as propugnações do setor exportador da 

economia brasileira em consonância às posições da política internacional norte-americana no 

mercado mundial, visto que, segundo Maria Helena Tachinardi: “Do lado empresarial, atuou 

no conflito sobre informática um forte lobby brasileiro dos setores de suco de laranja, 

                                                 
328 Evidenciamos dois livros que tratam muito bem dessa questão, cf. Vigevani (1995) e Tachinardi (1993). 
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calçados e aviões, produtos que seriam diretamente afetados, caso se concretizassem as 

ameaças de retaliações” (Tachinardi, 1993: 108). 

É valido considerar a agenda da imprensa escrita contra a política de informática 

nacional e a política externa estadunidense, como analisado no item 1.2. do presente capítulo, 

visto que ressaltou o comércio brasileiro com o país produtor de tecnologia e as possíveis 

retaliações. Ou seja, os Estados Unidos trabalhavam a sua capacidade de pressão a fim de 

assegurar os interesses de suas empresas, de modo que  

Na década de 80, os EUA foram os que mais lutaram pela defesa dos direitos de propriedade intelectual, 

por dois motivos: o seu crescente déficit comercial (em 1985, totalizava US$ 148,5 bilhões, o mais alto 

em tempos recentes) e a percepção de que o país estava tendo perdas com seus produtos e processos 

imitados por outros parceiros que não tinham os mesmos ônus que os fabricantes norte-americanos 

(Tachinardi, 1993: 90). 

 

Destarte, os representantes estadunidenses passaram à defesa do copyright no 

momento em que se reduzia a capacidade exportadora de seu país, isto é, desfraldava o direito 

autoral como forma de interromper a corrida tecnológica dos concorrentes, no contexto em 

que, como observou Ernest Mandel, 

Japoneses e sul-coreanos superaram o Vale do Silício (Califórnia) com custo de produção mais baixos, 

não somente em função de salários inferiores como também, e cada vez mais, de produção mais 

organizada, automatizada, contínua e controlada do ponto de vista de fluxo do material de estoque etc. 

Ademais, a balança comercial de produtos de alta tecnologia com o Japão foi deficitária para os EUA 

em 15 bilhões de dólares em 1984, mais do que a da indústria automobilística. Esse déficit enorme foi 

parcialmente compensado por uma balança comercial ainda positiva com o resto do mundo (1990: 252). 

 

Numa avaliação geral do quadro dos rendimentos da indústria de ponta da produção 

tecnológica, cabe mencionar que entre 1980 e 1986, o superávit comercial em alta tecnologia 

dos EUA diminuiu de US$ 27,4 bilhões para US$ 11,7 bilhões, evidenciando, portanto, o 

movimento de queda no setor. Outrossim, 

o balanço de pagamento em alta tecnologia, em 1985, registrou um déficit de US$ 5 bilhões com seis 

NICs [New Industrialized Coutries]: México, Brasil, Coréia, Cingapura, Taiwan e Hong Kong. Essas 

tendências são preocupantes para os EUA, especialmente porque em 1984 as exportações de alta 

tecnologia do país representaram 50% de suas exportações de manufaturados (Tachinardi, 1993: 91). 

 

Fernando Henrique Cardoso, em resposta a Roberto Campos, recusou a revisão do 

conceito de reserva de mercado e de capacidade nacional, no momento das discussões sobre o 
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software, asseverou que seriam “Assuntos que dependem de negociações muito complexas” 

(Cardoso, 19/11/1987: 2935). Desse modo, caberia “discutir sem pressa e com seriedade a lei 

do software” (Cardoso, 19/11/1987: 2940). 

Cardoso foi o responsável pelo encaminhamento das discussões no Senado Federal 

sobre os direitos autorais de programas de computadores. Assim, coube ao representante de 

São Paulo dirigir a revisão do projeto discutido na Câmara dos Deputados, que praticamente 

reproduzia os artigos da lei votada em outubro de 1984 acerca da matéria da informática. 

Nesse contexto, a proposta da Câmara significava o enfrentamento aos interesses das 

empresas dos Estados Unidos. 

Destarte, contra o projeto “nacionalista radical” dos deputados, insurgiram-se parte da 

imprensa de grande circulação, setores do governo da “Nova República” sensíveis aos 

interesses estadunidenses e o lobby dos empresários exportadores de produtos para os Estados 

Unidos. Todos esses grupos somados fizeram com que a Câmara Alta interpelasse o projeto 

da Câmara Baixa. 

Segundo o senador Cardoso: 

Embora a Bancada do PMDB somadas às outras Bancadas que manifestaram desejo de aprovar o 

projeto de lei, que veio da Câmara, tal como estava, fosse esmagadoramente superior àquelas que se 

opunham, nós não seguimos o caminho da força; ao contrário, a força aqui utilizada foi a da palavra e 

do argumento (19/11/1987: 2940). 

 

É possível depreender que a sociedade civil capitalista forçou os senadores à 

rediscussão do projeto normativo, uma vez que já havia sido encaminhado na Câmara dos 

Deputados. Assim, o senador Cardoso se mostrou favorável à implementação do copyright, 

mas sem desconsiderar a reserva de mercado para o produto brasileiro e a capacitação 

nacional. Nesse sentido, afirmou: 

O senador Roberto Campos sempre se opôs a qualquer tipo de reserva de mercado e, quanto ao que eu 

saiba, continua se opondo. Quase que eu diria que S. Exª, hoje, é vitorioso, mas o nobre senador já me 

disse que não, no que se refere à tese central, a da reserva de mercado, da qual o PMDB, realmente, não 

pode abrir mão. 

Creio que nosso partido [PMDB] não está sozinho. A lei vai proteger a criação de programas a partir do 

esforço de investimentos, não só material, mas de talentos aqui no país (Cardoso, 19/11/1987: 2940). 

 

Vale destacar que o senador por São Paulo intenta a conciliação entre o “projeto 

nacionalista” e o de Roberto Campos. O Senado Federal considerou as pressões dos setores 
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contra o PNI, reconhecendo a propriedade intelectual das grandes empresas capitalistas, ao 

mesmo tempo em que frisava a proteção nacional. 

Ao defender os instrumentos para a reserva de mercado, o senador Cardoso discursou: 

 não podemos “comprar” o primeiro argumento de propaganda que apareça; de que o desenvolvimento 

de uma lei de informática ou alguma proteção de mercado impeça o relacionamento do Brasil com o 

resto do mundo. Ao contrário, não impede; propicia e permitirá que amanhã haja um intercambio 

efetivo; esse intercâmbio só pode existir entre iguais. Fora disso, quando se chama de interdependência, 

não há interdependência nenhuma; há dependência, a interdependência só existe a partir de um certo 

patamar de desenvolvimento. O que estamos querendo fazer no Brasil é criar este patamar de 

desenvolvimento. De modo que acho que, sem nenhuma atitude xenófoba, devemos continuar 

sustentando uma política que preserve o nosso interesse nacional (26/11/1987: 3223). 

 

Percebe-se então que, para Fernando Henrique Cardoso, a preservação do “interesse 

nacional” continuaria a passar pela reserva de mercado e de capacitação nacional, no entanto, 

doravante, reconhece o direito de propriedade intelectual. Nessa direção, o não 

reconhecimento dos “direitos” dos complexos tecnológicos estrangeiros seria “atitude 

xenófoba”. 

Cabe destacar que a discussão no Congresso Nacional sobre os direitos autorais 

naturalizou as empresas transnacionais como as criadoras de tecnologia, isto é, o pagamento 

dos royalties deveria se dirigir à empresa detentora da propriedade intelectual, e não ao autor, 

o verdadeiro produtor da tecnologia. 

Em um texto dos anos 90, Cardoso relembrou o contencioso sobre a informática 

envolvendo o Brasil e os Estados Unidos: “houve, no caso da informática, a presença da IBM, 

produzindo localmente, o que amenizou a reação norte-americana e não impediu a proteção 

do governo brasileiro às empresas locais” (Cardoso, 1993b: 16). 

Entretanto, vale recuperar a observação do embaixador brasileiro em Washington, 

Marcílio Marques Moreira, sobre a “amenização” das posições estadunidenses haja vista que 

a IBM foi, possívelmente, a maior beneficiária de nossa política. Estava aqui, tinha os grandes 

computadores e também aqueles intermediários, não tinha o micro, e teve uma reserva de mercado! 

Maravilha, não é? Se forem observados os lucros da IBM no período, ver-se-á que foram fantásticos, 

porque eles podiam praticar os preços que quisessem (2001: 185). 

 

Nota-se o resultado da “reserva de mercado”. A despeito da contraposição da 

legislação brasileira ao capital transnacional, a incapacidade de desenvolvimento do aparato 
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produtivo no setor e as pressões externas e internas ressultarm em vantagens à empresa 

monopolista. 

Ainda sobre a recusa do projeto da Câmara e o reconhecimento do copyright, Cardoso 

sintetizou: 

às vezes um recuo ou armistício são mais vantajosos do que o risco da hecatombe. Tanto que a 

economia brasileira como a americana funcionam subordinadas à mesma lógica que impõe para o lucro: 

o investimento e sua base contemporânea, o desenvolvimento científico-tecnológico (Cardoso, 1993b: 

17). 

 

Assim, Fernando Henrique Cardoso reconheceu as pressões no instante da votação do 

direito à propriedade intelectual. Entretanto, sua posição caminhou no sentido de apontar a 

necessidade de absorção de tecnologia internacional, isto é, de integração na lógica do grande 

capital, mesmo que de maneira subordinada. 

 

Passamos a uma breve síntese deste subitem a fim de expor os ressultados da pesquisa 

sobre as visões dos senadores Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso acerca da 

produção tecnológica e as relações de forças que estabeleceram na sociedade civil e política. 

O senador mato-grossense criticou a PNI devido à sustentação nos conceitos de 

reserva de mercado e de capacitação nacional, uma vez que exaltou a necessidade da 

produção na lógica de subordinação ao grande capital transnacional, com ênfase na 

exportação. Ao recusar a Informática Nacional, o político liberal frisou a ausência de 

poupança interna para empreender investimentos e a incapacidade do mercado interno 

sustentar as rápidas transformações tecnológicas. 

No interior da sociedade civil, as posições de Campos foram sustentadas pelos 

capitalistas alinhados às empresas transnacionais, os capitalistas exportadores, além de seções 

comerciais e do capital bancário que não pretendiam investir na produção autônoma de 

tecnologia informacional. Cabe ressaltar que o senador mato-grossense também representou 

parte do capital estatal interessado na aquisição de aparelhagem tecnológica. 

Ademais, vale destacar que as posições do senador pedessista, no interior do governo 

de João Baptista Figueiredo, o último da ditadura militar, e no de José Sarney, o primeiro da 

“Nova República”, encontraram respaldos, sobretudo, no Ministério das Comunicações. 

O senador Fernando Henrique Cardoso, por seu turno, sustentou a proposta de 

Informática Nacional a fim de se criar as condições para o desenvolvimento da indústria 

informacional brasileira. Após a fase de consolidação, a produção tecnológica nacional 
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deveria promover a integração à alta tecnologia mundial, a fim de se reproduzir o “modelo” 

de industrialização na “periferia” ocorrido nos anos 50 do século XX. Neste sentido, o 

senador estendeu as suas conclusões de sociólogo, no tocante à compreensão da trajetória da 

indústria no país, ao setor produtivo de tecnologia nos anos 80. 

Diferente do que informa o autor Ted Goertzel (2002: 105), Cardoso, no debate sobre 

a tecnologia informática, não representava o “grupo de interesse” da Associação dos 

Profissionais em Processamento de Dados. Ao contrário, o senador Cardoso revelou a 

propositura de parte do capital, isto é, da fração burguesa paulista articulada ao capital estatal. 

Dito de outro modo, Cardoso se sustentou nos grupos sociais e políticos que defendiam, em 

primeiro lugar, criar as bases industriais no setor, para, em seguida, promover a 

interdependência e o desenvolvimento associado. 

Entretanto, após as pressões dos países imperialistas contra a produção tecnológica 

brasileira, o senador Cardoso passou a defender a revisão da posição nacional e se empenhou 

na elaboração do arcabouço jurídico com vistas à conciliação aos “interesses internacionais”, 

mesmo antes da consolidação produtiva tecnológica de ponta no país. Desse modo, defendeu 

a integração à produção informática das empresas transnacionais mesmo sem as bases 

domésticas para a construção da “interdependência”. 

 

 

4.1.6.  A tecnologia informática na mundialização do capital 

 

Neste subitem cabe elucidar a experiência brasileira de promoção da tecnologia 

informática no processo da mundialização do capital e da reestruturação produtiva, a partir da 

mudança do padrão de acumulação fordista para o modelo “flexível”. 

Com o fito de situar as diferenças entre a estratégias de desenvolvimento informático 

do Brasil e a dos países do Sudeste Asiático, Peter Evans e Paulo Bastos Tigre mencionam o 

papel do setor privado e o significado dos “nacionalismos”: 

Na Coréia, a existência de um poderoso setor privado com grande capacidade de fabricação e 

comercialização tornou os acordos com empresas estrangeiras menos ameaçadores e levou a uma 

definição mais “estratégica” do que “defensiva” de nacionalismo econômico. Os laços internacionais 

poderiam ser considerados como instrumentos potenciais a serem manipulados com finalidades 

nacionalistas em vez de ameaças aos objetivos nacionalistas (Evans & Tigre, 1989: 127). 
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Assim, os conglomerados privados do Sudeste Asiático e as administrações daqueles 

países teriam implementado um “nacionalismo pragmático”, visando a potencialização da 

produção tecnológica por meio de políticas ora pautada no protecionismo, ora nas alianças às 

empresas transnacionais. 

Prosseguindo nessa linha de argumentação, Evans e Tigre explicitaram as formas de 

intervenção estatal contrapondo as experiências brasileira e coreana: 

As diferentes maneiras como a política foi embutida no aparelho estatal são talvez melhor 

exemplificadas pelos papéis constrastantes do Ministério das Comunicações nos dois países. Enquanto 

o ministério coreano foi uma cabeça-de-ponte da política de informática coreana, o Minicom, como o 

ministério é chamado no Brasil, teve uma relação de ambivalência com a política de informática 

brasileira. Por um lado, o Minicom é conhecido como um reduto da política mais clientelista. Ele usou 

seu poder de persuasão para forçar as CTNs (Corporações Transnacionais) fabricantes de equipamentos 

de telecomunicações (Ericsson, NEC e Siemens) a vender a maior parte de sua participação em suas 

subsidiárias a firmas locais, mas autorizou multinacionais a manterem controle de fato sobre as decisões 

tecnológicas e gerenciais. Essa política deu ao capital local acesso a um fluxo lucrativo de receitas 

geradas pela tecnologia das CTNs, mas não empurrou o capital local na direção do empreendimento 

tecnológico (Evans, 1989: 124). 

 

A partir da citação acima, pode-se observar as diferentes formas de intervenção do 

Estado. Segundo Evans e Tigre, a gestão coreana se mostrou capaz de instaurar a 

modernização no setor informático, visto que seguiu critérios referentes à produção, mesmo 

com privilegiamento dos grandes conglomerados, mas referendado na capacidade técnico-

produtiva. Ao reverso, a experiência brasileira no primeiro governo da “Nova República”, o 

Ministério das Comunicações, responsável pela “ponta da produção” informacional e das 

telecomunicações, ficou sob controle de Antonio Carlos Magalhães, caracterizado como 

“político clientelista”, isto é, o encaminhamento na pasta desvinculava o “critério da 

economia de mercado” para a gestão no setor. O trecho transcrito acima menciona o caso de 

algumas empresas que foram pressionadas pelo Ministério a vender suas instalações a 

empresários locais, desfavorecendo a relação de competência e a modernização. 

Segundo Mario Garnero – o proprietário da Brasilinvest Informática e 

Telecomunicações, colateral do grupo Brasilinvest Banco de Investimentos, parceira nacional 

da empresa de capital japonês NEC Corporation – o ministro das Comunicações promoveu “o 
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show de intimidação” (1988: 253) para que o conglomerado Globo pudesse assumir o 

controle da NEC do Brasil329. 

Portanto, na medida em que a gestão do Estado se pautou em “critérios clientelistas”, 

desconsiderando critérios produtivos, a capacidade de produção nacional na esfera 

informática foi reduzida. 

Ao reverso da trajetória brasileira, o caso coreano da “gestão moderna”, ancorada no 

nacionalismo com o objetivo de ampliar a produção, conheceu o sucesso. Na “gestão do 

Estado”, segundo Evans e Tigre, estaria a explicação das razões que fizeram com que a Coreia 

transitasse de país copiador a produtor de tecnologia de primeira linha. 

Cabe salientar que para compreender a natureza da “co-prosperidade” do Sudeste 

Asiático, nos anos 80, deve-se considerar mais que a “administração do Estado”. Assim, é 

necessário levar em conta os elementos sociais e políticos da região, além do viés produtivo, 

visto que, por um lado, no período pós-Revolução Chinesa, os países do Sudeste Asiático 

receberam apoio econômico do Ocidente. Ademais, esses países se assemelham às “cidades 

Estados”, porque sem grandes territórios, jamais ameaçariam as potências imperialistas, 

cabendo-lhes sempre o papel de fornecedores de produtos específicos. Por outro lado, o 

“segredo” do crescimento econômico naquela região esteve ligado à “enorme diferença 

salarial entre, por exemplo, Coréia do Sul, Cingapura, Hong Kong e Japão, assim como 

Europa Ocidental /.../ o salário/hora sul-coreano era apenas 15% do salário/hora da França em 

1982” (Mandel, 1990: 194-5), o que permitiu as alianças com as empresa transnacionais330. 

A problemática administração no setor de tecnologia por parte do governo brasileiro 

da “Nova República” e as pressões imperialistas contra a formação de um parque tecnológico 

de ponta no maior país da América Latina fizeram com que não se desenvolvesse aqui a 

produção de alta tecnologia. Por conseguinte, o Brasil se encontrou em descompasso com o 

novo movimento do capital, pois segundo François Chesnais: “A relação entre os grupos 

oligopolistas combina uma dimensão de concorrência e cooperação. /.../ Diferentemente das 
                                                 
329 Sobre esse assunto, vale mencionar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre o Ministério das 
Comunicações, na gestão de Antonio Carlos Magalhães, e as “pressões” para que a empresa NEC vendesse a sua 
participação no mercado brasileiro para o grupo capitalista liderado por Roberto Marinho. Magalhães se 
defendeu dizendo que a CPI foi uma “trama” das forças políticas liderados por Leonel Brizola, no entanto, 
confessou a disposição para “mandar brasa no Garnero” por meio do cancelamento do pagamento da Telebrás 
pelas aparelhagens compradas da NEC, o que aprofundou a crise na empresa e forçou a troca de sócio nacional, 
cf. Magalhães (1995: 92-98). 
330 Sobre o movimento da produção de tecnologia informática no Sudeste Asiático, Ernest Mandel observou que: 
“Nos custos de produção de um computador pessoal da IBM, 70% se relacionam a custos realizados no exterior, 
dos quais menos da metade de empresas controladas pelo capital americano no exterior, sendo a maioria advinda 
de empreitadas controladas por capital estrangeiro. Seu custo total foi 860 dólares, dos quais 625 produzidos no 
exterior: 375 dólares no Japão, 165 dólares em Cingapura e 85 dólares na Coréia do Sul” (Mandel, 1990: 252). 
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joint-ventures clássicas, as alianças estratégicas não são necessariamente concebidas para 

durar” (Chesnais, 1996: 180). 

Portanto, o setor produtivo de informática brasileiro, mesmo na forma oligopolizada e 

com a proteção estatal, não foi capaz de criar as bases para conseguir melhor integração no 

processo de mundialização do capital331. 

Deve-se destacar que Marx e Engels já haviam detectado essa tendência histórico-

mundial na relação sociometabólica do capital, haja vista que 

Através de exploração do mercado mundial, a burguesia deu um caráter cosmopolita à produção e ao 

consumo de todos os países. Para grande pesar dos reacionários, retirou debaixo dos pés da indústria o 

terreno nacional. As antigas indústrias nacionais foram destruídas e continuam a ser destruídas a cada 

dia. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se torna uma questão de vida ou morte para 

todas as nações civilizadas – indústria que não mais empregam matérias-primas locais, mas matérias-

primas provenientes das mais remotas regiões, e cujos produtos são consumidos não somente no próprio 

país, mas em todas as partes do mundo. Em lugar das velhas necessidades, satisfeitas pela produção 

nacional, surgem necessidades novas, que para serem satisfeitas exigem os produtos das terras e dos 

climas mais distantes. Em lugar da antiga auto-suficiência e do antigo isolamento local e nacional, 

desenvolve-se em todas as direções um intercâmbio universal, uma universal interdependência das 

nações (2001: 69-70). 

 

Nota-se, portanto, o movimento do capital desde a modernidade no sentido de 

universalizar as formações sociais, impondo a sua ordem. Entretanto, como mencionado no 

                                                 
331 Utiliza-se o conceito de mundialização do capital, e não o de globalização da economia, seguindo François 
Chesnais, uma vez que, “O adjetivo ‘global’ surgiu no começo dos anos 80 [do século XX], nas grandes escolas 
americanas de administração de empresas, as célebres ‘bussiness management schools’ de Harvard, Columbia, 
Standford etc. /.../ Em matéria de administração de empresa, o termo era utilizado tendo como destinatários os 
grandes grupos, para passar a seguinte mensagem: em todo lugar onde se possa gerar lucros, os obstáculos à 
expansão das atividades de vocês foram levantados, graças à liberalização e à desregulamentação; a telemática e 
os satélites de comunicações colocam em suas mãos formidáveis instrumentos de comunicação e controle; 
reorganizem-se e reformulem, em conseqüência, suas estratégias internacionais”/.../ “Estimular o globalismo 
significa, para eles, fazer o seguinte chamado aos dirigentes industriais e políticos americanos e europeus: vamos 
parar de brigar por questões menores e bobas, como quotas de importação e de que modo nós manejamos a 
política industrial, vamos tomar consciência de nossos interesses comuns e cooperar! /.../ Esses termos não são 
neutros. Eles invadiram o discurso político e econômico cotidiano, com tanto maior facilidade pelo fato de serem 
termos cheios de conotações (e por isso utilizados, de forma consciente, para manipular o imaginário social e 
pesar nos debates políticos) e, ao mesmo tempo, vagos. /.../ A palavra ‘mundial’ permite introduzir, com muito 
mais força do que o termo ‘global’, a idéia de que, se a economia se mundializou, seria importante construir 
depressa instituições políticas mundiais capazes de dominar o seu movimento. Ora, isso é o que as forças que 
atualmente regem os destinos do mundo não querem de jeito nenhum. Entre os países do Grupo dos Sete – EUA, 
Canadá, Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Itália –, os mais fortes julgam ainda poder cavalgar vantajosas 
forças econômicas e finaceiras que a liberalização desencadeou, enquanto os demais estão paralisados ao 
tomarem consciência, por um lado de sua perda de importância e, por outro, do caminho que vão ter de percorrer 
para ‘adaptar-se’”. Neste sentido, “o termo mundialização tem o defeito de diminuir, pelo menos um pouco, a 
falta de nitidez conceitual dos termos ‘global’ e ‘globalização’” (Chesnais, 1996: 23-24). 
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capítulo anterior, esse processo não pode ser entendido como linear ou evolutivo, mas 

permeado de particularidades e de singularidades em seus processos de entificações. 

Ademais, é possível perceber fases distintas com metabolismos sociais constitutivos 

próprios, isto é, formas especicíficas de funcionamento do capital. Desse modo, uma das 

características da esfera produtiva desse momento da “acumulação ampliada” se expressa na 

“decomposição e recomposição dos monopólios”, haja vista que “O que é característico da 

fase de mundialização do capital é a extensão de estruturas de oferta muito concentradas 

(monopólios ou oligopólios) na maioria das indústrias de alta tecnologia, bem como em vários 

setores industriais de fabricação em larga escala” (Chesnais, 1997: 28). 

Destarte, cabe mencionar que no departamento da informática, em 1987, ocorreu a 

explosão do oligopólio liderado pela IBM, momento em que a empresa Compaq Computer 

lançou uma máquina com velocidade superior, com maior capacidade de armazenar 

informações e possibilidade de trabalho, além de ser compatível ao software da concorrente. 

Em consequência, houve a recomposição imediata entre a nova corporação líder e os 

monopólios que controlavam os sistemas operacionais, aplicativos, a engenharia de circuitos 

integrados e componentes eletrônicos. 

Segundo Chris Freeman e Francisco Louçã “a IBM cometeu alguns erros estratégicos 

graves ao adotar o sistema operativo da Microsoft, o que levou, no final, ao domínio daquela 

empresa no mercado do software para PCs [computadores pessoais]” (2004: 326). A longo 

prazo, os acordos da IBM com a Microsoft, então uma pequena empresa de software, que 

possuía apenas cinquenta empregados, possibilitaram a generalização do seu sistema 

operacional mundialmente. Tal composição nos negócios tornou a empresa de Bill Gates uma 

das mais poderosas do mundo, graças ao seu quase-monopólio de sistemas operativos para 

PCs, expressando, assim, a transição da ponta da produção na tecnologia informacional do 

hardware ao software. Ademais, ocorreu o declínio relativo dos macrocomputadores, porque 

“Os novos desenvolvimentos ocorridos nos anos 80 nos sistemas informáticos mais poderosos 

basearam-se na distribuição e no processamento paralelo, permitindo que vários 

computadores funcionassem em conjunto” (Freeman & Louçã, 2004: 326). Em outras 

palavras, o sistema operacional de computador passou a ser mais valorizado no mercado do 

que a máquina propriamente, porque o programa potencializa o uso do instrumento, uma vez 

que amplia o processo de trabalho, o armazenamento e a utilização das informações, aspectos 

que são empregados na ampliação dos lucros. 
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Diante do exposto, cabe situar o aprofundamento das transformações nos processos de 

trabalho na década de 1980, a partir das mudanças tecnológicas e da reestruturação produtiva 

que se seguiu. 

O processo produtivo até os anos 1970, sobretudo nos países imperialistas, estava 

sustentado na produção em massa, com relativa estabilidade para a população trabalhadora e 

com lucros monopolistas estáveis aos conglomerados privados. Esse padrão de acumulação 

foi nomeado como fordismo, porque esteve embasado na práxis do capitalista Henry Ford 

(1863-1947)332. Segundo David Harvey: 

Ford acreditava que o novo tipo de sociedade poderia ser construído simplesmente com a aplicação 

adequada ao poder corporativo. O propósito do dia de oito horas e cinco dólares só em parte era obrigar 

o trabalhador adquirir a disciplina necessária à operação do sistema de linha de montagem de alta 

produtividade. Era também dar aos trabalhadores renda e tempo de lazer suficiente para que 

consumissem os produtos produzidos em massa que as corporações estavam por fabricar em quantidade 

cada vez maiores (2000: 122). 

 

Desse modo, no padrão fordista de acumulação, os trabalhadores deveriam ser 

remunerados de modo a possibilitar a ampliação do consumo e, ipso facto, da capacidade de 

lucro. Percebe-se, assim, certa regulação social com a intensificação do trabalho, por meio da 

racionalidade dos equipamentos de produção. Com isso, o crescimento do mercado 

promoveria a incorporação de parte dos trabalhadores como consumidores, e, também, os 

cuidados para o aumento da produtividade, através da qualificação da força de trabalho, 

visando à especialização e a linha de montagem. 

Acerca da constituição do “quadro orgânico” da forma de reprodução do capital no 

fordismo, Gramsci observou que a composição de  

operários fabris qualificados ou uma equipe de trabalho especializada jamais foi tarefa simples: ora, 

uma vez constituída essa equipe, seus componentes, ou parte deles, acabam por vezes não só se 

beneficiando com um salário de monopólio, mas também não são demitidos no caso de uma redução 

temporária da produção; seria antieconômico dispensar os elementos de um todo orgânico constituído 

com esforço, já que seria quase impossível voltar a agrupá-los, na medida em que a reconstrução deste 

todo com elementos novos, aleatórios, custaria tentativas e gastos não indiferentes (2001: 275). 

 

                                                 
332 Acerca dessa forma de reprodução do capital, Antonio Gramsci, em seu tempo, situou que “esta elaboração 
está até agora [1934] na fase inicial e, por isso, (aparentemente) idílica”, mas ressaltou que “Na América, a 
racionalização determinou a necessidade de elaborar um novo tipo humano, adequado ao novo tipo de trabalho e 
de processo produtivo” (2001: 248). David Harvey observa que o fordismo se implantou com mais firmeza 
enquanto modalidade de reprodução salarial depois de 1940, sendo “consolidado e expandido no período do pós-
guerra” (2000: 131). 
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Portanto, a suposta “estabilidade” fordista esteve associada aos recursos dispendidos 

pela indústria na incrementação da força de trabalho vis-à-vis a extração da mais-valia 

relativa. Nesse sentido, a dispensa do trabalhador acarretaria novos custos com treinamento, 

além disso, a demissão de quadro técnico pela empresa líder num setor poderia potencializar a 

equiparação dos sistemas e métodos de produção no departamento, o que reduziria a 

vantagem na concorrência. 

Acerca da regulação fordista, o geógrafo David Harvey observou que: 

Era tal a crença de Ford no poder corporativo de regulamentação da economia como um todo que a sua 

empresa aumentou os salários no começo da Grande Depressão na expectativa de que isso aumentasse a 

demanda efetiva, recuperasse o mercado e restaurasse a confiança da comunidade de negócios. Mas as 

leis coercitivas da competição se mostraram demasiado fortes mesmo para o poderoso Ford, forçando-o 

a demitir trabalhadores e cortar salários. Foi necessário o New Deal de Roosevelt para salvar o 

capitalismo – fazendo, através da intervenção do Estado, o que Ford tentara fazer sozinho (2000: 122). 

 

Vale destacar que Harvey estabelece a relação entre o padrão produtivo fordista e a 

intervenção estatal a fim de regular o mercado capitalista, no sentido proposto por Keynes. 

Desse modo, o geógrafo norte-americano desenvolveu os apontamentos iniciais realizados por 

Gramsci em Americanismo e fordismo333. Assim, no período pós-Segunda Guerra Mundial, 

nos países imperialistas, o autor identificou a reprodução do capital por meio do modelo 

fordismo-keynesianismo. 

Contudo, a partir da recessão de 1973, que pôs em xeque a “auto-regulação” do 

capital, Harvey comentou a emergência de um novo padrão de acumulação. Destarte,  

A acumulação flexível /.../ é marcada por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apóia 

na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de 

consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de 

fornecimento dos serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 

inovação comercial, tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas mudanças dos 

padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por 

exemplo, um vasto movimento no emprego do chamado “setor de serviços”, bem como conjuntos 

industriais completamente novos em regiões até então subdesenvolvidas (Harvey, 2000: 140). 

 

                                                 
333 Gramsci notou um determinado tipo de intervenção estatal, uma vez que na perspectiva da americanização “O 
Estado é o Estao liberal, não no sentido do livre-cambismo ou da efetiva liberdade política, mas no sentido mais 
fundamental da livre iniciativa e do individualismo econômico que chega com meios próprios, como ‘sociedade 
civil’, através do próprio desenvolvimento histórico, ao regime da concentração industrial e do monopólio” 
(2001: 258-9). 
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Sendo assim, percebe-se o processo de reestruturação produtiva do capital, passando 

do formato de “acumulação fordista” ao de “acumulação flexível”. Dentre as experiências de 

“acumulação flexível”, o sociólogo Ricardo Antunes frisa o toyotismo, isto é, a reestruturação 

produtiva originária na indústria automobilística japonesa Toyota, que serviu de referência 

para a reprodução de capital na crise do fordismo, manifestada desde a primeira metade da 

década de 1970. Sobre as suas características singulares, notou: 

ao contrário do fordismo, a produção sob o toyotismo é voltada e conduzida diretamente pela demanda. 

A produção é variada, diversificada e pronta para suprir o consumo. É este quem determina o que será 

produzido, e não o contrário, como se procede na produção em série e de massa do fordismo. Desse 

modo, a produção sustenta-se na existência do estoque mínimo (Antunes, 1988: 26). 

 

É importante situar que a “produção conduzida pela demanda” se tornou possível, por 

um lado, pela sofisticação dos sistemas produtivos e de informação, processos ativados em 

rede, generalização da tecnologia informacional e telemática para melhor aproveitamento 

possível dos meios de transporte, estoques e controle de qualidade. Por outro lado, 

desenvolveu a reestruturação produtiva por meio da flexibilidade, um novo componente 

mundial para a valorização do capital em processo. 

Cabe pontuar que o relativo atraso tecnológico brasileiro nos anos 80 do século XX foi 

resultado da crise da dívida externa, pressões dos capitalistas internacionais contra o produto 

do país e a sustentação do capitalismo brasileiro na superexploração da força de trabalho, 

inibidora do desenvolvimento do mercado interno dinâmico. Neste sentido, para a definição 

do padrão de acumulação processado no Brasil, segundo Giovanni Alves: 

Temos utilizado o conceito de “toyotismo restrito” para caracterizar a particularidade do complexo de 

reestruturação produtiva no Brasil dos anos 80, o que determinava, em maior ou menor proporção, os 

alcances da ofensiva do capital na produção. As novas estratégias de qualidade e produtividade 

tenderam a se adaptar, de modo passivo (e restrito), às particularidades de exploração da força de 

trabalho no Brasil, principalmente em virtude da nossa inserção limitada à mundialização do capital 

(2000: 131). 

 

Assim sendo, o “toyotismo restrito”, característico da década de 1980 no Brasil, 

ocorreu devido ao atraso tecnológico do complexo produtivo nacional, bem como à 

defasagem das mercadorias brasileiras na competição internacional e ao processo de 

mundialização do capital. 
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Ruy Mauro Marini, estudioso da teoria da dependência e da superexploração do 

trabalho334, frisou que o recurso das burguesias dos países dependentes para compensar as 

perdas no mercado mundial foi a superexploração do trabalhador, processo que se 

caracterizou a partir de três mecanismos: “a intensificação do trabalho, a prolongação da 

jornanda de trabalho e a expropriação de parte do trabalho necessário ao operário para 

recompor sua força de trabalho” (Marini, 2005a: 156), notando, assim, a especificidade do 

capitalismo que se fundamenta na maior exploração do trabalhor, e não no desenvolvimento 

de sua capacidade produtiva. Nesse passo, o “toyotismo restrito” deve ser compreendido 

como o desdobramento da superexploração da força de trabalho numa economia subordinda 

ao capital internacional, reproduzindo o “pauperismo estrutural” (Chasin, 2000: 167). 

Torna-se necessário pontuar que a noção de superexploração do trabalho diferencia-se 

do conceito de mais-valia absoluta, tampouco instaura uma visão estagnacionista da 

acumulação de capital no Brasil, porque a superexploração do trabalho é deflagrada mesmo 

com aspectos que compõe a extração da mais-valia relativa, uma vez que se acentua a 

produção com base na transformação do aparato sociotécnico e na intensidade do trabalho, de 

modo que instaura a mais-valia extraordinária335. 

Após discorrer sobre o impacto das transformações tecnológicas, tendo como 

referência os discursos dos senadores e o contexto sócio-histórico no qual foram produzidos, 

cabe situar a elucidação sobre o desenvolvimento das forças produtivas e a universalização do 

trabalho. 

 

 

4.1.7. Forças produtivas e desenvolvimento tecnológico 

 

O intuito do presente subitem será pontuar a reflexão sobre o desenvolvimento das 

forças produtivas e a tecnologia informacional nos anos 80 do século XX. Nesse passo, busca-
                                                 
334 Discuti as diferenças entre a teoria da dependência de Ruy Mauro Marini e a teoria da interdependência de 
Fernando Henrique Cardoso em uma comunicação apresentada ao 5º Colóquio Internacional Marx e Engels, cf. 
Melo (2007); mais sobre essa temática, cf. Santos (2000), Cotrim (2001: 253-292), Traspadini & Stedile (2005) e 
Martins (2009). 
335 De acordo com Marini, “o fato de que as condições criadas pela superexploração do trabalho na economia 
dependente tendem a obstacularizar seu trânsito desde a produção da mais-valia absoluta à relativa, enquanto 
forma dominante nas relações entre capital e trabalho. A gravitação desproporcional que a mais-valia 
extraordinária assume no sistema dependente é o resultado disso e corresponde à expansão do exército industrial 
de reserva e ao estrangulamento relativo da capacidade de realização da produção. Mais que meros acidentes no 
curso do desenvolvimento dependente, ou elementos de ordem transicional, esses fenômenos são manifestações 
da maneira como incide na economia dependente a lei geral da acumulação de capital. Em última instância, é de 
novo a superexploração do trabalho que temos de nos referir para analisá-los” (Marini: 2005b: 194). 
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se recuperar a definição marxiana do conceito de força produtiva e situá-la na polêmica do 

século XX, sobretudo no período após a Segunda Guerra Mundial336. 

É importante explicitar a definição de força produtiva partindo dos elementos da 

abordagem marxiana referente à questão da produção científica e de seu desenvolvimento 

como tecnologia no interior da ordem social do capital. Nesse sentido, segundo Antonio José 

Lopes Alves: 

Força produtiva é o conjunto de potências através das quais os homens se apropriam do mundo, num 

duplo sentido, tornando-o como objeto de sua produção, incorporando-o a si, e tornando-o apropriado a 

suas necessidades. Complexo esse que, no progressivo envolver da indústria, na forma social moderna, 

incorpora a ciência como um dos seus momentos mais substantivos (Alves, 2007: 227). 

 

Assim sendo, considera-se o paradoxo do desenvolvimento das forças produtivas. Por 

um lado, tal processo não deve ser compreendido restrito ao mero progresso técnico em 

direção à ampliação de capital, porque significa a potencialização do trabalho do ser humano 

no mundo. Por outro lado, essa potencialização do trabalho social aparece como força 

produtiva do capital, isto é, como elemento de reprodução e valoração do capital vis-à-vis à 

produção generalizada de mercadorias e as suas implicações337. 

Karl Marx e Frederich Engels observaram que “Em seu domínio de classe de apenas 

cem anos, a burguesia criou forças produtivas mais poderosas e colossais do que todas as 

gerações passadas em conjunto” (2001: 71), uma vez que: 

A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os instrumentos de produção e, por 

conseguinte, as relações de produção, portanto todo o conjunto das relações sociais. A conservação 

inalterada do antigo modo de produção era, ao contrário, a primeira condição de existência de todas as 

classes industriais anteriores. O contínuo revolucionamento (Umwälzung) da produção, o abalo 

constante de todas as condições sociais, a incerteza e a agitação eternas distinguem a época burguesa de 

todas as precedentes (2001: 69). 

                                                 
336 A sensibilização para este subitem se deveu aos debates no Colóquio Internacional – Ontologia, Filosofia e 
História: questionamentos e repercussões (em homenagem a J. Chasin), que ocorreu na PUC/SP, nos dias 10 a 
12/08/2009. Em especial, menciono a apresentação de Antonio José Lopes Alves. Evidentemente, as 
responsabilidades pelo desenvolvimento e as conclusões são todas minhas. 
337 Acerca da força produtiva como força produtiva do capital, Karl Marx frisou: “Mas a relação se torna ainda 
mais complicada e de aparência mais enigmática porque, com o desenvolvimento do modo de produção 
especificamente capitalista, opõem-se ao trabalhador e o confrontam no papel de capital, além dessas coisas 
imediatamente materiais – todas elas produtos do trabalho; condições objetivas e produtos do trabalho, segundo 
o valor de uso, e tempo de trabalho geral materializado ou dinheiro segundo o valor de troca – as formas de 
trabalho socialmente desenvolvido, cooperação, manufatura (forma de divisão do trabalho), fábrica (forma do 
trabalho social organizado com base material na maquinaria), representando formas de desenvolvimento do 
capital, e por isso as forças produtivas do trabalho desenvolvidas a partir dessas formas do trabalho social, em 
conseqüência também a ciência e as forças naturais aparecem como forças produtivas do capital” (Marx, 1980: 
386). 
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Desse modo, o específico da reprodução sociometabólica do capital na sociedade 

burguesa é a transformação contínua na forma de produzir e, portanto, a ampliação das forças 

produtivas. 

Cabe destacar que o movimento do capital conheceu processos de estancamento das 

forças produtivas, em especial, no período das guerras mundiais no século XX e na 

hecatombe econômica dos anos da década de 1930338. No entanto, a derrota dos movimentos 

revolucionários no imediato pós-Segunda Guerra Mundial proporcionou um novo percurso de 

ampliação do capital nos países imperialistas, isto é, “o rápido desenvolvimento das forças 

produtivas no capitalismo tardio” (Mandel, 1985: 401), expresso no chamado “boom” 

econômico dos anos 50 e 60 do século XX339. Em outras palavras, a reprodução ampliada de 

capital ocorreu devido à sofisticação tecnológica dos instrumentos de produção e da 

superexploração da força de trabalho nos países subdesenvolvidos. Segundo Ernest Mandel: 

Essa expansão tinha dado um impulso poderoso a um novo avanço das forças produtivas, a uma nova 

revolução tecnológica. Propiciou um novo salto para a concentração de capitais e a internacionalização 

da produção, as forças produtivas ultrapassando cada vez mais os limites do Estado burguês nacional 

(tendência que começou a se manifestar desde o início do século, mas que se amplificou 

consideravelmente desde 1948). A divisão internacional do trabalho no seio do conjunto dos países 

imperialistas progrediu fortemente. Do ponto de vista da organização do capital – o que Marx chama de 

“o capital funcionando” –, isso se traduz pelo desenvolvimento das empresas multinacionais, cada uma 

delas produzindo mais-valia simultaneamente em vários países (1990: 11-12). 

 

Desse modo, o desenvolvimento das forças produtivas do capital, as transformações 

sociotécnica do trabalho, a centralização de capitais e os investimentos em produção científica 

por meio do Estado, além da intervenção estatal regulando o mercado, levaram ao momento 

do capitalismo relativamente “estável” e com superlucros monopolísticos. 

Contudo, o aumento da composição orgânica do capital desde a década de 1950 repôs 

a tendência decrescente da taxa de lucro no início dos anos 70, uma vez que a ampliação 

                                                 
338 Esse foi o contexto da afirmação do revolucionário Leon Trotsky: “A premissa econômica da revolução 
proletária já alcançou há muito o ponto mais elevado que possa ser atingido sob o capitalismo. As forças 
produtivas da humanidade deixaram de crescer. As novas invenções e os novos progressos técnicos não 
condizem mais a um crescimento da riqueza material. As crises conjunturais, nas condições da crise social de 
todo o sistema capitalista, sobrecarregam as massas de privações e sofrimentos cada vez maiores” (1979b: 73). 
339 Ernest Mandel chamou o sistema do capital após a Segunda Guerra de “capitalismo tardio”, desse modo, não 
se pode confundir com a via de objetivação do capital industrial na forma retardatária tardia (por exemplo, 
Alemanha e Itália), ou hipertardia (Brasil). Segundo Elaine Behring: “a categoria capitalismo tardio em Mandel 
refere-se à totalidade do mundo do capital numa época em que suas contradições estão ainda mais latentes, 
promovendo, como nunca, efeitos regressivos” (1998: 23).  
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significativa da produção mundial teve como consequência a baixa do valor unitário das 

mercadorias, levando à desvalorização do capital. 

Doravante, a tecnologia informacional foi utilizada pelo capital a fim de recompor a 

sua reprodução sociometabólica, expressando-se na reestruturação produtiva e na 

conformação de um novo ciclo de acumulação. 

Vale destacar que a informática potencializa o trabalho humano. Entretanto, Adam 

Schaff, ao estudar esse processo, argumentou sobre o “novo patamar histórico da 

humanidade”, identificando a “II Revolução técnico-Industrial” que teria criado a “sociedade 

informática [que] proporcionará os pressupostos para uma vida humana mais feliz; eliminará 

aquilo que tem sido a principal fonte de má qualidade de vida das massas na ordenação do 

cotidiano: a miséria ou, pelo menos, a privação” (1995: 155). Em consequência, nessa 

interpretação, as transformações tecnológicas reduziria o trabalho manual de modo a impor 

“novas atividades”340. É importante notar que Schaff não menciona as posições nas lutas de 

classes, o que permite afirmar que professa a visão segundo a qual as transformações 

tecnológicas por si só levaria à melhoria das condições de vida de todos. 

Também na linha “otimista” sobre a tecnologia informacional, Jean Lojkine tem 

mencionado que o movimento dos trabalhadores deveria aproveitar as “potencialidades 

tecnológicas” (1995: 307), a fim de recompor o universo reivindicatório, isto é, tirar o centro 

da questão do trabalho no movimento sindical, e passar à gestão. Para Lojkine, a revolução 

informacional estabeleceria uma nova sociedade, a “pós-mercantil”. Nesse sentido, a 

efetivação dessa “nova sociedade” passa muito mais pelas transformações tecnológicas do que 

pelo enfrentamento nas lutas de classes341. 

Não obstante, a que se criticar as análises “otimistas” de Schaff e de Lojkine acerca da 

“sociedade informática”, ou da “revolução informacional”, porque na realidade a tecnologia 

tem sido utilizada para a ampliação dos lucros, e não para o atendimento das necessidades 

humanas, uma vez que a automação se reproduz no quadro da sociedade burguesa. 

                                                 
340 Na explicação de sua ideia, Adam Schaff afirmou: “Baseio minhas conclusões no pressuposto de que o 
trabalho, no sentido tradicional da palavra, desaparecerá gradualmente (isto é, o trabalho que consiste no 
emprego da própria capacidade em troca de um determinado salário ou seu equivalente sob a forma do preço 
recebido pelo fruto do trabalho de alguém). Este desaparericmento será uma conseqüência dos avanços da 
automação e da robotização produzidos pela revolução da microeletrônica. Para evitar erros de interpretação, 
devemos salientar que a eliminação do trabalho (no sentido tradicional da palavra) não significa o 
desaparecimento da atividade humana, que pode adquirir a forma das mais diversas ocupações. Este 
desaparecimento não é possível”. No entanto, “A classe trabalhadora desaparecerá” (1995: 42-44). 
341 Para a crítica à visão de Lojkine, cf. Coggiola (1996). 
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Além de ponderar criticamente a ilusão do evolucionismo natural das transformações 

tecnológicas para a melhoria de vida, torna-se importante problematizar as afirmações sobre a 

suposta “taxa de utilidade decrescente”, que produziria para o descarte sequencial e 

instauraria a produção generalizada do desperdício342. 

Para István Mészáros, 

o desenvolvimento dos meios de produção não está mais diretamente ligado ao desenvolvimento das 

necessidades humanas (nem é impulsionado por elas, com maior ou menor vigor). Nem pode responder 

e se beneficiar diretamente das potencialidades emergentes do avanço do próprio conhecimento ligado à 

produção. Ao contrário, já que os meios de produção foram convertidos em capital (isto é, constituem 

os meios de produção da sociedade dada somente na medida em que possam se definir e provar a si 

mesmos, prática e economicamente, como parte orgânica do capital), eles têm de se opor à necessidades 

humanas, se a lógica do capital o exigir, sobrepondo às necessidades humanas existentes e 

potencialmente emergentes as assim chamadas “necessidades de produção”, que correspondem 

diretamente ao interesse de salvaguarar a expansão do capital. Da mesma forma, avanços no “know-

how” científico podem ser agora transformados em meios de produção realmente empregados, não no 

terreno das (nem em respostas às) necessidades humanas, mas tão-somente se seu procedimento 

favorecer aos interesses do sistema do capital (2002: 663). 

 

A partir do fragmento acima, pode-se depreender que o autor de Para além do capital 

dissocia o desenvolvimento das forças produtivas em relação à potencialização das energias 

humanas, uma vez que frisa a “produção destrutiva” como o marco do metabolismo social do 

capital na contemporaneidade. O historiador Jacob Gorender observou algumas insuficiências 

na análise de Mészáros sobre a atualidade e o distanciamento do filósofo húngaro em relação 

às formulações de Marx quanto às forças produtivas343. 

                                                 
342 Ao explicar a sua visão sobre a especificidade da reprodução do capital na contemporaneidade, István 
Mészáros defendeu: “a taxa de utilização decrescente assumiu, na atualidade, uma posição de domínio na 
estrutura capitalista do metabolismo socioeconômico, não obstante o fato de que, no presente, quantidades 
astronômicas as de desperdício precisem ser produzidas para que se possa impor à sociedade algumas de suas 
manifestações mais desconcertantes. Ao mesmo tempo, o imperativo de fornecer os fundos proibitivamente 
vastos e necessários à produção cada vez maior de desperdício afirmar-se hoje, mesmo nos países 
capitalisticamente mais avançados, sob uma forma antes inimaginável: pela imposição de ‘cortes’ e “economias” 
em cada área importante da reprodução social” (Mészáros, 2002: 656). 
343 Sobre Para além do capital, Gorender pontuou acerca a debilidade da conceituação de “taxa de utilidade 
decrescente”: “O autor não apresenta uma análise, em termos concretos, do que seria a taxa decrescente de 
utilização dos bens. Afinal, sabemos que casas e edifícios são demolidos com vistas a modernizações 
urbanísticas. Mas isso não indica necessariamente uma queda dos prazos de habitabilidade das casas e edifícios. 
Tampouco ficamos sabendo em que proporção, devidamente quantificada, automóveis e outros meios de 
transporte, bem como máquinas e equipamentos, estariam sendo supostamente sucateados antes do término do 
seu prazo de validade”. Prosseguindo na observação crítica, o historiador mencionou sobre o desenvolvimento 
tecnológico: “O que Mészáros oferece de concreto não está isento de controvérsia. Podemos concordar com a 
asserção de que o desenvolvimento dos meios de transporte coletivo não costuma ter a prioridade que deveria 
merecer dos poderes públicos, o que favorece o automóvel individualizado e implica desperdícios sociais 
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Vale destacar que István Mészáros possui uma produção relevante e indispensável 

para o desvendamento das formas do capital e o estudo da ideologia. Entretanto, percebe-se 

que sua conceituação de “taxa de utilidade decrescente” pode abrir para uma sistematização 

catastrofista sobre o movimento do capital, subestimando as tendências e contra-tendências de 

suas oscilações, bem como o avanço científico para a humanidade344. 

Sobre o desenvolvimento dos meios de produção, Karl Marx registrou: 

Igual a qualquer outro desenvolvimento da força produtiva do trabalho, ela [a finalidade da maquinaria 

utilizada como capital] se destina a baratear mercadorias e a encurtar a parte da jornada de trabalho que 

o trabalhador precisa para si mesmo, a fim de compridar a outra parte da sua jornada de trabalho que ele 

dá de graça para o capitalista. Ela é meio de produção de mais-valia (Marx, 1988c: 5). 

 

Desse modo, reitera-se, uma vez mais, a compreensão da força produtiva como força 

produtiva do capital. Em consequência, a potencialidade das energias humanas no sistema de 

mercadorias não se vincula imediatamente às melhorias para os trabalhadores, mas cria as 

condições materiais para as satisfações humanas, a partir das descobertas e criação de novos 

valores de uso. 

Acerca das transformações dos instrumentos de trabalho, Marx considerou: 

Não há a menor dúvida de que a tendência do capital, uma vez que o prolongamento da jornada de 

trabalho lhe é definitivamente vedado por lei, é de ressarcir-se mediante sistemática elevação do grau de 

intensidade do trabalho e transformar todo aperfeiçoamento da maquinaria num meio de exaurir ainda 

mais a força de trabalho, o que logo deve levar a novo ponto de reversão, em que será inevitável outra 

redução das horas de trabalho (Marx, 1988c: 37). 

 

O fragmento acima se refere às pressões do movimento sindical pela redução da 

jornada de trabalho, bem como o sentido de se ampliar socialmente as conquistas 

sociotécnicas do trabalho. Desse modo, observa-se as transformações do capital e o papel do 

movimento operário na generalização das conquistas sociais, mesmo no interior do sistema 

                                                                                                                                                         
evitáveis. Mas o autor de Para Além do Capital escorrega feio quando critica a compra de câmaras fotográficas 
pelo fato de que só teriam serventia na época de férias. Ou quando condena o uso de computadores e o consumo 
excessivo de papel em escritórios informatizados, nos quais sugere que seria suficiente a velha máquina de 
datilografar”. Por fim, conclui: “Afinal, as roupas de inverno ficam no armário a maior parte do ano e os 
computadores trouxeram vantagens que compensam imensamente o gasto de papel. Contrariando a tradição 
marxista, Mészáros manifesta aversão ao desenvolvimento das forças produtivas” (Gorender, 2003). 
344 O fato de que o desenvolvimento das forças produtivas não signifique melhorias para o trabalho 
imediatamente não deveria levar ao despreso do progresso científico, uma vez que este representa capacitação 
humana. Como observou Rago Filho: “É estranho como parte da esquerda começa a negar o desenvolvimento 
das forças produtivas, que é capacidade ilimitada de produção material, e, portanto, de nós próprios [seres 
humanos], sopensando formas de organização social que têm como base a pequena produção rural, a economia 
solidária, a economia ecológica, etc” (Rago Filho & Vaisman: 2008: 288). 
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capitalista. Essa mobilização é importante porque a classe trabalhadora desmoralizada não 

consegue mudar algo no mundo345. Entretanto, tal movimento do trabalho, na direção de 

reformar o sistema, não pode ser visto como substitutivo à superação do capital na perspectiva 

da humanidade social, isto é, da práxis de se levar à abolição do trabalho assalariado, da 

produção mercantil e do Estado. 

Ao frisar a “crise estrutural do capital” se remetendo à “produção destrutiva”, 

Mészáros se aproxima do posicionamento da revolucionária Rosa de Luxemburgo, permitindo 

uma interpretação catastrofista sobre o movimento do capital346. 

Com o processo de mundialização, o capital transitou rumo a uma nova configuração 

da modernização excludente, uma vez que ampliou o desenvolvimento das forças produtivas, 

por meio da generalização do consumo de tecnologia, embora na lógica da valorização do 

capital e reproduzindo a alienação. Ou seja, permaneceram as relações da ordem social 

burguesa, na medida em que as condições de trabalho e de distribuição de seus resultados se 

autonomizaram dos indivíduos347. 

Não obstante, é pertinente notar que em concomitância à reprodução ampliada do 

capital com a mundialização, o trabalho se universaliza, pois, como observa Rago Filho 

a cooperação social do trabalho se potencializa graças a sua universalização, significa que não é só o 

capital que está universalizado, enquanto mercado globalizado, mas significa que a classe trabalhadora, 

que se configura nessa nova quadra, é também nova classe operária.  Destarte, a mundialização nada 

mais é do que o domínio planetário do capital sobre o trabalho. Mas é também, de modo contraditório, a 

universalização do trabalho /.../ E do indivíduo social (In: Rago Filho & Vaisman, 2008: 288). 

 

Em síntese, torna-se importante interpretar a sofisticação da tecnologia informacional 

enquanto parte do desenvolvimento das forças produtivas do capital. Desse modo, instaura-se 

um paradoxo; se, por um lado, tal tecnologia potencializa a ação humana sobre a natureza, por 

outro, na ordem social burguesa, essa ampliação das energias humanas está direcionada à 

extração de mais-valia. 

                                                 
345 A reflexão de Marx citada acima se referia à agitação dos trabalhadores fabris em defesa da jornada de 
trabalho de 8 horas, no ano de 1867, em Lancashire, na Inglaterra. 
346 Para uma crítica à visão de Rosa Luxemburgo sobre os esquemas de reprodução do capital, cf. Rosdolsky 
(2001: 67-74, 407-419) e Grespan (1999: 187-189). 
347 Nos termos de Marx e Engels, “confronta-se com essas forças produtivas a maioria dos indivíduos, dos quais 
essas forças se separam e que, por isso, privados de todo conteúdo real de vida, se tornaram indivíduos abstratos, 
mas que somente assim são colocados em condições de estabelecer relações uns com os outros na qualidade de 
indivíduos. O trabalho, único vínculo que os indivíduos ainda mantêm com as forças produtivas e com sua 
própria existência, perdeu para eles toda aparência de auto-atividade e só conserva sua vida definhando-a” (Marx 
& Engels, 2007: 72). 
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Os processo informacionais alteraram os instrumentos de produção, na medida em que 

ampliou a produtividade do trabalho e a geração de riquezas. Entretanto, essa ampliação 

produtiva não é direcionada ao trabalho, mas ao capital. Assim sendo, cabe o questionamento 

das visões “otimistas” que divulgam a relação imediata entre a sofisticação sociotécnica do 

trabalho e as melhorias das condições de vida para o conjunto da população. A “missão 

civilizatória do capital” não é imediata à ampliação da mais-valia relativa, haja vista que a 

generalização das conquistas sociais depende fundamentalmente das mobilizações dos 

trabalhadores nas lutas de classes. 

Vale ressaltar também que o trabalho não deve assimilar a visão catastrofista de 

“destrutividade”, uma vez que as necessidades da produção capitalista não podem se 

desvincular ou se opor às necessidades humanas, pois são estas que impulsionam a realização 

dos valores de troca – a venda da mercadoria produzida. Neste sentido, a emancipação do 

trabalho somente se realizará por meio das lutas de classes e o reconhecimento dos avanços 

das conquistas universais no campo científico, na perspectiva da realização de valores de uso. 

Completanto, a generalização das conquistas sociais é parte integrante do movimento do 

trabalho. 

Envolvido no estudo do conceito de crise presente na obra de Karl Marx, o historiador 

Jorge Grespan defende: 

para resgatar em toda a sua riqueza o significado que o conceito de “crise” tem na obra de Marx, é 

necessário ultrapassar o aspecto de simples negatividade em geral e defini-lo enquanto negatividade 

imanente ao capital, enquanto manifestação de uma contradição constitutiva do capital (1999: 27).  

 

Assim, a crise do capital não possui um momento final na história, nem se pode 

afirmar que o capital se direciona a uma evolução, tampouco a uma hecatombe, porque ele “é 

intrinsecamente negativo”. Nesse passo, a noção de crise é inseparável do próprio capital, por 

aquilo que Grespan, embasado em Marx, chamou de “negativo do capital”. 

A crise revela a emergência da dimensão negativa de um sistema marcado pela 

contradição, visto que não se trata de uma tendência que se realiza de forma linear, destarte, 

torna-se problemático afirmar “produção destrutiva” a fim de compreender a realização desta 

fase do capitalismo. É por meio da crise que se configura o metabolismo social do capital com 

os seus movimentos delineados por avanços, paralisações, retrocesos e transformações 

profundas nas bases técnicas e institucionais inseridas no modo de produção. Portanto, a crise 
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expressa contradições que potencializam um novo movimento do capital, isto é, que permitem 

a sua recomposição social. 

 

Em direção ao fechamento deste item, passamos à conexão entre a práxis dos 

senadores Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso acerca da tecnologia informática 

para o Brasil, a mundialização do capital e o desenvolvimento das forças produtivas. 

Os senadores em questão frisaram o desenvolvimento informacional para o país. 

Campos defendeu a integração na lógica da subordinação ao capital internacional. Cardoso 

propalou o desenvolvimento nacional na informática a fim de criar as bases para a 

interdependência. Entretanto, o senador por São Paulo argumentou sobre a necessidade de 

“recuo” devido às pressões externas e, nesse sentido, liderou a revisão da PNI, a partir do 

Senado Federal, a fim de garantir o reconhecimento dos direitos de propriedade autorais às 

empresas transnacionais. Cabe situar as pressões da sociedade civil capitalista e os esforços 

dos senadores no sentido de aperfeiçoar os mecanismos da propriedade privada, a fim de que 

se pudesse garantir as patentes de inovações ao grande capital, de modo a perpetuar a extração 

de lucros extraordinários por meio da tecnologia da informação. 

O atraso tecnológico brasileiro de meados dos anos 80 do século XX impôs no país o 

processo de trabalho do “toyotismo restrito”, isto é, a incrementação dos instrumentos de 

produção em descompasso aos países imperialistas. Desse modo, instaurou-se a reestruturação 

produtiva em poucos setores da economia brasileira, inviabilizando a “produção conduzida 

pela demanda”, componente fundamental para a realização da “acumulação flexível” do 

capital. Portanto, o descompasso na produção de tecnologia dificultou a entrada do Brasil no 

circuito da mundialização do capital naquele momento, concomitantemente, intensificou-se a 

superexploração sobre a força de trabalho, por meio da extração da mais-valia extraordinária, 

reproduzindo, assim, o pauperismo estrutural. 

Por fim, destaca-se que a tecnologia informática potencializou a intervenção dos seres 

humanos na natureza, entretanto, tal operação foi direcionada à valorização e reprodução do 

capital, e não ao atendimento das necessidades humanas e sociais. 

 

 

4.2. A crise da dívida externa brasileira no debate entre Campos e Cardoso 
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O objetivo deste item é discutir as posições de Roberto Campos e de Fernando 

Henrique Cardoso sobre a dívida externa brasileira no momento do impasse das negociações 

entre o governo brasileiro e os banqueiros internacionais. Recupera-se o contexto da chamada 

“crise da dívida externa” na década de 1980 a partir das posições dos senadores, a fim de 

explicitar as discussões sobre a questão mostrando as diferentes visões na sociedade civil e 

política. 

Cabe ressaltar que Fernando Henrique Cardoso foi incumbido de relatar as discussões 

sobre o tema no Senado Federal. Roberto Campos, por seu turno, foi um assíduo participante 

nessa temática trazendo sempre a posição crítica ao encaminhamento dado à matéria durante o 

governo Sarney, sobretudo nas ministranças de Dilson Funaro e de Bresser Pereira, 

destacados economistas do PMDB de São Paulo. Antes de assumir a função pública, Funaro 

se notabilizou como empresário348. Bresser Pereira é economista e possui vasta obra 

acadêmica sobre o Brasil, além de ter atuado na iniciativa privada e na esfera governamental, 

na fase de Franco Montoro no Estado de São Paulo. 

As questões a serem respondidas neste componente são: Como os senadores 

interpretaram a “crise da dívida”? Quais as relações que estabeleceram ente as medidas para a 

superação do problema esterno e o desenvolvimento econômico? 

Inúmeras páginas dos Anais do Senado Federal foram dedicadas ao tema que se 

analisa. Entretanto, a fim de facilitar a exposição dos resultados da pesquisa, neste texto, 

concentra-se no corpo documental que registrou o debate direto travado na Câmara Alta entre 

Roberto Campos, Dilson Funaro e Fernando Henrique Cardoso. Além de outra discussão 

envolvendo o senador mato-grossense, o economista Luiz Carlos Bresser Pereira e o senador 

de São Paulo. Utiliza-se a discussão da avaliação da “crise da dívida” entre os dois senadores 

ocorridas no final dos anos 80, e, também, os livros autobiográficos de Campos e de Cardoso. 

 

 

4.2.1. A formação da dívida externa brasileira 

 

Ao apresentar as suas considerações sobre o endividamento brasileiro, o economista 

Roberto Campos defendeu: 

                                                 
348 Segundo Nepomuceno: “Dilson Funaro não era economista. Era um empresário. Ou melhor: era um exemplo 
acabado daquilo que a ala progressista do PMDB chamava de ‘empresário moderno’, algo aproximado ao que a 
esquerda mais veterana tinha chamado, um dia, de ‘burguesia nacional’” (1990: 29). 
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As razões mais remotas de nosso crônico endividamento, desde o Império, eram a inflação mais ou 

menos contínua, indicando uma insuficiência de poupança interna, periodicamente agravada por 

choques externos, como a queda de preços de exportação, coisa particularmente grave nos tempos da 

monocultura de café (Campos, 1994: 1170). 

 

O senador mato-grossense explica o início do endividamento do país reconhecendo 

apenas os aspectos imediatos da realização dos empréstimos na lógica de reposição de 

investimentos. Entretanto, segundo o economista Frank Griffith Dawson, o endividamento 

dos países latino-americanos, no século XIX não pode ser atribuído simplesmente a 

“insuficiência de poupança interna” das nações devedoras, uma vez que esteve ligada à 

ampliação das exportações de produtos fabricados na Inglaterra, sem necessariamente 

constituir meios de financiamento produtivo. Nesse passo, o endividamento externo brasileiro 

na primeira metade do século XIX representou um estímulo à industrialização inglesa, ao 

invés de favorecer o país devedor, pois “Das quantias líquidas realmente colocadas à 

disposição dos tomadores de empréstimos /.../ cerca de dois terços foram enviadas em 

mercadorias – equipamento militar, provisões navais, produtos têxteis e ferragens” (Dawson, 

1998: 286). 

Na última década do século XIX, os preços internacionais do café baixaram, o que 

refletia uma queda de 50% no período 1891-1900 e as importações de alimentos em função da 

seca e da própria monocultura de café. Os serviços das dívidas consumiam grande proporções 

do saldo da balança comercial, o que levou ao acordo entre o governo brasileiro e os credores 

internacionais. 

Ao pontuar as razões da ampliação da dívida externa brasileira, Roberto Campos citou 

o crescimento do capital estatal no “regime militar”, uma vez que 

A escala do endividamento do pós-guerra se iniciou no período Geisel, com o II Plano Nacional de 

Desenvolvimento, baseado sobretudo na substituição de importações. Lançamo-nos num grande 

programa de industrialização substitutiva de importações, com o desenvolvimento simultâneo de 

projetos energéticos (hidrelétricas, biomassa, petróleo e energia nuclear), transporte ferroviário 

(ferrovia do aço), petroquímica, papel e celulose, siderurgia e metais não-ferrosos. Em sua maioria 

esses projetos careciam de financiamento adequado a longo prazo, daí resultando três deformações: 

excessivo endividamento interno, excessivo endividamento externo e excessiva ampliação do setor 

estatal. O estatismo dos militares foi sobretudo um fenômeno da era Geisel (1994: 1172). 

 

Nota-se que o senador mato-grossense reconheceu que a ampliação da dívida se 

processou no “período militar”. Não obstante, responsabilizou a fase do II PND, do governo 
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de Ernesto Geisel, quando se investiu pesadamente em infraestrutura. Contudo, é necessário 

ressaltar que no período ditatorial de Castello Branco, devido ao seu Programa de Ação 

Econômica do Governo, ocorreu a reforma do sistema financeiro acerca da entrada de capitais 

externos, o que criou as bases para a expansão dos empréstimos tomados e do mercado de 

capitais349. No governo ditatorial de Garrastazu Médici, embora a taxa de crescimento médio 

anual tenha atingido 10,7%, a dívida externa chegou a 16,6% do PIB, em 1973. Destarte, 

pode-se perceber que o período Geisel desdobrou a forma de condução da economia que fora 

gestada anteriormente. Tal evolução resultou na ampliação da dívida de US$ 13,8 bilhões, em 

1973, para US$ 52,8 bilhões em 1978, o que representou o aumento de 283%. Dito de outro 

modo, o débito no governo Geisel passou a representar 26% do PIB350. 

Cabe destacar que o senador Campos atribuiu o aumento da dívida unicamente ao 

devedor, uma vez que não mencionou as responsabilidades do capital financeiro internacional 

nem as alterações dos marcos contratuais sobre o capital de empréstimos do final dos anos 70 

e início dos anos 80 do século XX, com a elevação dos juros nos Estados Unidos a fim de 

repatriar capitais para cobrir os déficits crescentes, resultando nos aumentos expressivos da 

dívida dos países do Terceiro Mundo. 

Para a consideração do endividamento dos países pobres, além do aumento unilateral 

das taxas de juros após 1979, é necessário considerar o movimento do capital nos países 

imperialistas nos anos das décadas de 1960 e 1970. Parte dos capitais correspondentes à 

valorização no pós-Segunda Guerra Mundial não foram reinvestidos na produção porque 

poderiam reduzir a taxa de lucro, em consequência, alimentou-se o sistema financeiro 

internacional a tal ponto que se registrou baixas taxas de juros nalgumas praças bancárias 

naquele período. 

A alta liquidez internacional possibilitou os empréstimos aos países do Terceiro 

Mundo, de modo que servia ao desenvolvimento da produção dos próprios países 

imperialistas que se encontravam em recessão nos anos 70, pois passaram a ter consumidores 

potenciais para os seus produtos devido aos recursos emprestados. Contudo, o aumento 

unilateral das taxas de juros no final daquela década encerrou a fase dos empréstimos 

convidativos, o que levou à remessa de recursos dos países endividados aos credores através 

do pagamento dos “serviços” das dívidas. 

                                                 
349 Analisamos a intervenção de Roberto Campos e esse aspecto do Paeg em nossa dissertação de mestrado, em 
especial, no segundo capítulo, cf. Melo (2002). 
350 Sobre esses dados, cf. Cruz (1984) e Gonçalves & Pomar (2000). 
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Acerca da crise da dívida da América Latina, segundo os jornalistas Bernardo 

Kucinski e Sue Branford,  

Paul Volcker, o presidente do Federal Reserve [o Banco Central dos EUA nos governos do democrata 

Jimmy Carter e do republicano Ronald Reagan], alterou radicalmente a sistemática de controle dos 

meios de pagamento nos Estados Unidos, e aplicou um arrocho monetário tão severo que a Prime Rate 

pulou de 9% para 12%, depois para 16%, chegando a 20% em maio do ano seguinte. Em janeiro de 

1981 chegaria ao espantoso nível de 21,5%, recorde de todos os tempos (1987: 169). 

 

Sendo assim, a situação latino-americana que já se encontrava grave em 1979, com 

sua dívida se aproximando de US$ 180 bilhões de dólares, tornou-se caótica com a elevação 

das taxas de juros estadunidense (Prime Rate). Compromissado com o pagamento dos juros 

da dívida, o último governo da ditadura militar remeteu, durante os anos de 1982-85, cerca de 

US$ 34 bilhões, ou mais de US$ 11 bilhões por ano em média, o que equivalia cerca de 5% 

do PIB do país. A despeito dos esforços de pagamento, o resultado foi a evolução intensa da 

dívida externa brasileira, chegando a atingir 48,2% do PIB em 1985. 

Ao desvendar os componentes formativos do processo de endividamento do Terceiro 

Mundo, Ernest Mandel considerou que 

Longe de resultar da imperícia dos países subdesenvolvidos, de suas classes proprietárias ou de seus 

governos, a dívida não é senão uma manifestação particular do papel-chave que a inflação do crédito – 

e, portanto, a expansão de todas as formas de dívidas – tem representado para estimular o crescimento 

(ou, melhor, para retardar a crise) após a II Guerra Mundial em todos os países e segmentos capitalistas 

(1990: 275). 

 

Desse modo, a dívida externa dos países do Terceiro Mundo não pode ser somente 

atribuída aos gastos mal realizados, ou às “obras faraônicas” sem potencialidade de 

realização, tampouco à corrupção de seus dirigentes. As considerações sobre o processo de 

endividamento desses países devem levar em conta o sentido do movimento do capital do 

pós-guerra e o seu ciclo de expansão monetária. Portanto, deve-se identificar a co-

responsabilidade do sistema de crédito mundial na situação de insolvência ou semi-

insolvência dos países devedores. 

A recessão mundial agravou ainda mais a situação dos países atrasados, haja vista que 

a crise dívida permitiu aos países industrializados impor a redução dos preços dos produtos 

agrícolas. A pauta das exportações brasileiras foi duramente afetada, pois o preço do café 

baixou de US$ 481,4, (centavos/kg) em 1980, para US$ 197,2, em 1990; o da laranja, 

decresceu de US$ 555,8 a tonelada para US$ 531,1 no mesmo período; a tonelada da soja que 
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era negociada a US$ 411,4 (1980), baixou para US$ 246,8 (1990)351, o que permite notar a 

degradação dos termos de troca entre os países imperialistas e os dependentes subordinados. 

Em suma, durante os anos 80, os países imperialistas se beneficiaram da crise do 

Terceiro Mundo por três motivos. Primeiro, receberam a massa de capitais pagos como juros 

da dívida externa; segundo, puderam desfrutar da queda dos preços das exportações agrícolas 

dos países endividados, ávidos por formar reservas a fim de saldar os juros dos débitos; e, 

terceiro, por meio da concentração de capitais para investimentos nos países ricos. 

Portanto, a dívida externa passou a ser um problema de todos os povos dos países 

atrasados, em especial da América Latina. Contudo, não houve uma resistência conjunta por 

parte dos explorados pelo sistema financeiro internacional para impor uma nova agenda 

social. Vale destacar algumas iniciativas, como a do líder cubano Fidel Castro, que em agosto 

de 1985, convocou em Havana um seminário para a discussão da dívida, contando com 1200 

representantes de movimentos sociais de países latino-americanos, como as lideranças Lula e 

Leonardo Boff da delegação brasileira. A conclusão do seminário foi a classificação da dívida 

externa como ilegítima e, por conseguinte, não deveria ser paga352. 

No mesmo ano, o presidente recém eleito do Peru, Alan García, limitou a 

transferência de recursos pelos juros e serviços da dívida de seu país a 10% dos ganhos nas 

exportações. Ao contrário do seminário de Havana, o líder peruano reconhecia toda a dívida a 

despeito das taxas de juros unilaterias dos credores. Sendo assim, embora tenha havido estas 

tentativas de resistências, não houve maior impacto sobre a sociedade política dos países 

latino-americanos. 

 

 

4.2.2. Visões sobre a crise da dívida externa na gestão de Dilson Funaro 

 

Neste subitem analisa-se, por um lado, as críticas de Roberto Campos ao ministro 

Dilson Funaro no tocante ao tratamento da dívida, por outro, a defesa do ministro pelo 

senador Cardoso. O componente tem como fonte, entre outros registros, a arguição senatorial 

ao Ministro da Fazenda. 

                                                 
351 Para a análise de dados dos preços dos produtos agrícolas no mercado mundial nos anos 80 e 90 do século 
XX, cf. Toussaint (2002). 
352 As posições de Fidel Castro sobre a crise da dívida da dívida latino-americana que, de certo modo, 
parametraram às conclusões da reunião de Havana, podem ser encontradas em Castro (1986). 
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Na fase da “Nova República”, como já mencionado ao longo deste texto, assistiu-se a 

“conciliação pelo alto” e a “autocratização das decisões”. No entanto, emergiu outra 

correlação de forças na condução da economia, que ficou sob a batuta de parte dos 

empresários paulistas que sustentavam o PMDB, setores ligados à produção, diferentemente 

do bloco anterior no governo, que estava mais próximo dos grupos financeiros nacionais e 

internacionais. Mesmo assim, vale destacar que os “empresários produtivos” da oposição não 

perspectivavam mudanças estruturais nas relações econômicas, ao invés disso, apenas 

propunham a hegemonia setor “produtivo” do país. 

Em meio à crise da dívida surgiram os movimentos sociais que forçaram os desgastes 

dos militares, porém as mobilizações resultaram no deslocamento do bloco de poder no 

interior das frações burguesas. Nos temas econômicos ampliaram a influência os grupos 

críticos ao endividamento e aos setores financeiros. O empresário Dilson Funaro, executivo 

da Trol S.A. (fábrica de brinquedos), sujeito ativo no Sindicato da Indústria do Plástico de 

São Paulo e da Fiesp, assumiu o Ministério da Fazenda. Funaro se colocou organicamente 

ligado ao interesse do “setor produtivo” e crítico à financeirização. Os ventos da “Nova 

República” resultaram na direção da política econômica a esse grupo social até o ano de 1987. 

O Ministério da Fazenda na gestão Funaro destacava as necessidades do 

desenvolvimento econômico e os investimentos produtivos353. Neste sentido, considerava-se 

que o investimento interno, da ordem de 16% do PIB, não era compatível com a taxa de 7% 

de crescimento ao ano. A taxa histórica de investimento no Brasil era da ordem de 22% do 

PIB nos anos das décadas de 1960 e 70. 

O jovem economista e assessor da equipe de Dilson Funaro, Paulo Nogueira Batista 

Jr., pontuou que: 

A partir de setembro de 1986, os saldos mensais da balança comercial, que vinham se mantendo 

geralmente acima de U$S 1 bilhão desde 1984, haviam sofrido drástica redução. De uma média mensal 

de US$ 1 bilhão de janeiro a agosto, o superávit comercial se reduzia a US$ 544 milhões em setembro e 

transformara-se em um déficit médio de US$ 108 milhões no último trimestre do ano (1988: 21-22). 

 

Nesse passo, com os déficits crescentes se perdia a capacidade de investimento na 

produção e, por conseguinte, ter-se-ia o aprofundamento da crise. A solução do impasse 

impunha a renegociação da dívida externa junto às agências internacionais e os representantes 
                                                 
353 Frente aos representantes das agências financeiras internacionais, segundo Eric Nepomuceno, Funaro dizia: 
“o Brasil não poderia aguardar que o sistema financeiro internacional se reorganizasse para só então retomar seu 
crescimento econômico. Toda e qualquer negociação da dívida brasileira teria de prever a disponibilidade de 
recursos para financiar o desenvolvimento do país” (Nepomuceno, 1990: 38). 
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do capital rentista. Portanto, para o Brasil, apesar de seu tamanho, era apenas uma questão de 

tempo ter que interromper seu crescimento caso continuasse o pagamento dos juros altos pela 

dívida externa. 

Em arguição no Senado Federal ao ministro Dilson Funaro, Roberto Campos 

mencionou: 

o ministro herdou uma excelente negociação negociação, que foi a conduzida pelo presidente do Banco 

Central, Afonso Pastore. Essa negociação, que já estava articulada com os bancos credores, aguardando 

apenas a “luz verde” do FMI abrangia toda a nossa dívida bancária de 45.3 bilhões de dólares, com seis 

anos de carência e dez de amortização. Previa também a redução de um ponto percentual no spread. 

Este ficaria em torno de 1.25%, mas era de prever condições ainda melhores numa renegociação 

posterior, em vista a evolução do mercado internacional no sentido de baixa de taxa de juros e 

diminuição do spread. /.../ Agora, votamos a negociar em condições muito mais difíceis, sem reservas 

apreciáveis e com exportação declinantes (04/12/1986: 4602). 

 

Destaca-se que o senador mato-grossense afirmou a positividade na negociação da 

dívida externa travada na última fase do governo Figueiredo, que se submeteu às instruções 

dos credores internacionais, de modo que conduziu a proposta brasileira levando em conta a 

estrutura montada pelos prestamistas. Em suma, o acordo trabalhado por Pastore sinalizava a 

rolagem da dívida reconhecendo os aumentos dos juros e a legitimidade da cobrança do 

spread bancário, a taxa de risco na forma de ágio pelo recurso emprestado, refletindo, assim, a 

escassez de dinheiro no momento da crise. A negociação nesses termos atendia aos interesses 

do sistema financeiro internacional e dos capitalistas brasileiros interessados na normalização 

das linhas de crédito internacionais ao país. 

Como condição para realizar o acordo, o Fundo Monetário Internacional impôs a 

chamada carta de intenções, que os representantes do governo brasileiro deveriam assinar se 

comprometendo em atender as metas traçadas por seus consultores. 

Dilson Funaro, ao contrário de Afonso Celso Pastore, não aceitava o monitoramento 

dos técnicos do FMI na condução da economia do país. Nesse passo, Funaro recusou a 

elaboração da carta de intenções ao Fundo, bem como da presença dos analistas das agências 

externas. Cabe ressaltar que os critérios para a rolagem da dívida, na posição do FMI, 

passavam pelo ajuste recessivo na economia, que inexoravelmente levaria a redução do 

crescimento. Entretanto, tal situação não era aceita por setores industriais e nem pelos 

políticos peemidebistas. 
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Prosseguindo a sua indagação ao ministro da Fazenda, Campos trouxe o argumento 

dos banqueiros internacionais contra a política brasileira: 

Todas as vezes que o ministro diz que “não apresentar seus programas ao FMI é para o Brasil uma 

questão de soberania” – a frase é traduzida em inglês, em alemão, em japonês da seguinte forma: - O 

ministro não quer preservar a soberania, o ministro está com medo da auditoria. Está é a tradição á fora 

(04/12/1986: 4602). 

 

Percebe-se que Roberto Campos procede à resignificação do termo auditoria para a 

dívida externa brasileira. O sentido da prática auditorial, mesmo nos limites da ordem do 

capital, está relacionado à investigação sobre o patrimônio, despesas e condução dos 

negócios. Nos anos 80 surgiram várias propostas de auditoria da dívida do Terceiro Mundo a 

partir dos movimentos sociais, de religiosos e até mesmo de capitalistas reivindicando o 

procedimento investigativo. No entanto, o intelectual liberal falou em auditoria como forma 

de monitorar a economia brasileira em consonância aos interesses dos credores como o 

Citycorp e o Chase Manhattan Bank dos Estados Unidos, o japonês The Bank of Tokyo, o 

Crédit Lyonnais da França, o Deustche Bank alemão, o suíço Union Bank of Switzerland, 

entre outros. É importante pontuar que os “auditores” não seriam independentes, devido à 

ligação com o sistema financeiro. 

Como não poderia ser diferente, Roberto Campos se posicionou de modo peremptório 

contra a moratória. Segundo a sua observação, após o ato “se perderia os créditos 

interbancários da ordem de 5 bilhões de dólares, para socorrer os bancos brasileiros no 

exterior, e os créditos comerciais de 10 bilhões dólares” (04/12/1986: 4603). Destarte, 

segundo o argumento acima, ter-se-ia a exclusão do país no crescimento econômico. 

Nota-se que o economista mato-grossense apresentou o seu posicionamento acerca da 

dívida articulada à sua tese de desenvolvimento capitalista por meio do capital a juros. 

Em resposta à análise de Roberto Campos, o ministro Dilson Funaro apresentou as 

razões do setor industrial, pois afirmou: “Este ano importamos 3 bilhões de maquinários para 

tecnologia, financiados em grande parte. E V. Exª sabe que uma balança de pagamento tem 

que satisfazer às necessidades de uma nação” (04/12/1986: 4602). 

Quanto às ponderações sobre a taxa de risco em perspectiva para o Brasil no mercado 

internacional, Funaro anunciou: 

O spread como foi no passado, e as negociações que aconteceram em [19]82, 83, 84, pagavam 2% de 

comissão e, nos anos seguintes, 1% de comissão sobre toda a dívida, o que desapareceu quando 
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negociamos. E o spread, de 1.25%, nós já fechamos a 1.125%, portanto, menor do que o da primeira 

negociação (04/12/1986: 4602). 

 

Deve-se destacar, portanto, que o ministro vinculado socialmente ao capital produtivo 

não aceitou a sobretaxa do capital bancário, apontando para a sua superação por meio da 

negociação junto aos credores. 

Por fim, em relação ao ajuste exigido pelo Fundo na economia brasileira, o ministro 

sinalizou que seria aceito desde que o “sem desorganizar a sociedade” (Funaro, 04/12/1986: 

4602). O que significava sem impor uma recessão econômica ao país. 

Diante da exposição do ministro Funaro, o senador Fernando Henrique Cardoso frisou 

a importância dos investimentos na produção, bem como do acerto de se exigir uma 

negociação com os credores internacionais no sentido de rolagem da dívida, embora 

reconhecendo as taxas de juros, mas questionando o spread bancário do sistema mundial, 

desse modo, sintetizou: “Devemos colocar a questão do ângulo como o ministro colocou, do 

ângulo do país” (Cardoso: 04/12/1986: 4603). 

O diagnóstico elaborado pela equipe de Dilson Funaro levou o Presidente José Sarney 

a definir um novo objetivo em relação à dívida: “limitar a transferência de recursos a uma 

percentagem do PIB”. Esse limite foi fixado em 2,5%, ou seja, entre US$ 5 e 6 bilhões, 

metade das remessas que vinham sendo realizadas. Tal posição do Brasil não significava a 

ruptura com o sistema financeiro internacional, uma vez que eram mantidos os pagamentos e 

reconhecia-se os juros, de modo que apenas se limitava a transferência imediata de capital ao 

exterior. 

Durante o ano de 1986 existia o consenso entre os gestores da economia do país no 

sentido de forçar o capital financeiro internacional à negociação. O presidente do Banco 

Central naquele ano, Fernão Bracher, afirmou: “o Brasil não é igual ao resto da América 

Latina, a economia brasileira é grande demais para ser desprezada pelos banqueiros, que mais 

cedo ou mais tarde voltarão a oferecer empréstimos voluntários ao país” (apud Kucinski & 

Branford, 1988: 216). 

Entretanto, a divergência no bloco do governo se fazia quanto ao encaminhamento da 

estratégia de forçar a negociação. A suspensão dos pagamentos da dívida externa era 

defendida “por toda a equipe direta do Ministério da Fazenda desde outubro de 1986” (Batista 

Jr.: 1988: 23)354. 

                                                 
354 Segundo o assessor de Dilson Funaro, Paulo Nogueira Batista Jr., “a visível falta de disposição dos credores 
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De outro lado, a opção de negociação pela via convencional, no interior do governo 

Sarney, foi defendida por Fernão Bracher e pelo embaixador do Brasil em Washington, 

Marcílio Marques Moreira, sob a argumentação de que em caso de moratória, as represálias 

internacionais seriam violentas. Ademais, para a dupla, a proposta de Funaro se apresentava 

muito mais como um ato confrontacionista às agências financeiras do que um last resource 

para a negociação355. 

Vale destacar que, de certo modo, Bracher e Marques Moreira eram muito mais 

sensíveis às posições do setor bancário. Embora tenha sido colocado no cargo de presidente 

do Banco Central por imposição de Dilson Funaro, Bracher era executivo com sólida 

reputação entre os bancos privados e antes de assumir a função no governo, ocupava lugar no 

alto escalão do Bradesco356. Marcílio Marques Moreira, por sua vez, antes da fase de 

diplomata brasileiro nos Estados Unidos havia trabalhado no Unibanco. Destarte, pode-se 

afirmar que os dois funcionários sistematizaram as suas críticas à moratória tendo por base as 

questões levantadas pela fração bancária do capital. 

Acerca do posicionamento do presidente José Sarney, Batista Jr. escreveu: 

Do ponto de vista do Presidente da República, a moratória parecia oferecer a perspectiva de 

recuperação da popularidade e do apoio político perdido com a desagregação do Plano Cruzado, 

reforçando assim as suas possibilidades de garantir um mandato superior a quatro anos (1988: 29)357. 

 

Em fevereiro de 1987, após o pedido de demissão do presidente do Banco Central, 

José Sarney assumiu a posição de Dilson Funaro e anunciou em rede nacional a suspensão de 

todos os pagamentos de juros relativos às dívidas externas de médio e de longo prazo, em 

razão da queda do superávit comercial e da redução das reservas brasileiras. 

Em defesa da moratória, o economista Paulo Nogueira Batista Júnior divulgou: 

A moratória representava, de imediato, uma capitalização unilateral de juros que afetava pagamentos da 

ordem de 500 milhões de dólares por mês. Criava-se dessa forma uma fonte automática de 

                                                                                                                                                         
para aceitarem modificações substantivas nos esquemas de reescalonamento seguidos desde o início da crise 
conduziam finalmente à percepção de que uma suspensão unilateral de pagamentos acabaria se fazendo 
necessário em algum momento” (1988: 69). 
355 Em seu depoimento autobiográfico, Marcílio Marques Moreira lembrou que: “Ele [Fernão Bracher] contou: 
‘Eu pedi demissão [do cargo de presidente do Banco Central, em 10/02/1987], porque estou vendo que o Funaro 
está levando a coisa com ares de confrontação e acho isso uma loucura’. /.../ fui jantar na casa do Funaro, e aí vi 
que as propostas eram de confrontação. A forma que eles propunham era violenta, era simplesmente rompermos 
os contratos. Não só deixarmos de pagar, mas não pagarmos mais” (2001: 168-9). 
356 A respeito dessas informações, cf. Nepomuceno (1990: 27). 
357 A afirmação de que Sarney associava a moratória à popularidade também foi feita por Marques Moreira: “Ele 
[Sarney] queria colher dividendos políticos internamente /.../ Achava que a moratória poderia ter um efeito igual 
ao do Plano Cruzado” (2001: 169). 
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financiamento que permitiria inicialmente estancar a perda de reservas. Além disso, A sua função 

mais importante era sinalizar a determinação do governo brasileiro de modificar a natureza do processo 

de negociação e de obter, através de uma negociação qualitativamente diferente, uma solução 

duradoura para o problema da dívida externa. Vale dizer, a moratória era fundamentalmente um 

instrumento de negociação (1988: 30). 

 

O significado da gestão da dívida na ministrança de Funaro foram os esforços em 

construir uma agenda de negociação diferente da imposta pelo setor do capital rentista, uma 

vez que apresentava os referenciais do setor produtivo quanto à preocupação dos 

investimentos, outrossim, o desenvolvimento econômico é apresentado como a consequência 

das somas transferidas à produção. 

Vale destacar que a moratória brasileira não representava por em xeque os princípios 

do capital fictício358 portador de juros, haja vista que sempre se reconheceu o débito e as taxas 

de juros ampliadas unilateralmente pelos Estados Unidos e as agências financeira 

internacionais. Em nenhum momento se questionou a taxa de juros enquanto tal. As 

ponderações de Dilson Funaro sempre foram ao sentido de se revisar a exorbitância dos 

aumentos e forçar o protelamento da liquidação. A fim de realizar a conciliação de interesses 

entre as necessidades de investimentos do país, os anseios da parte produtiva do capital 

nacional e a capitalização do capital financeiro internacional foi elaborado o programa que 

“previa-se a conversão dos juros capitalizados em investimentos diretos no Brasil” (Batista Jr. 

1988: 48). 

Ao prosseguir na apresentação das razões da moratória, Batista Jr. mencionou que 

A essência do problema residia no fato de que as transferências de recursos reais ao exterior que, no 

caso do Brasil, chegaram a representar mais de 5% do PIB e de 40% das exportações praticamente 

inviabilizaram a sustentação de taxas adequadas de crescimento econômico e a implementação de 

políticas duradouras de combate à inflação (1988: 68). 

 

Destarte, além da visão do capital produtivo, a defesa da moratória apresentava a 

necessidade de forçar a negociação para evitar a insolvência das contas externas do país, que 

se colocava no horizonte econômico em ritmo acelerado. 

                                                 
358 Acerca da definição de ‘capital fictício’, considera-se a definição de Marx: “Com o desenvolvimento do 
capital portador de juros e do sistema de crédito, todo capital aparece duplicar e às vezes triplicar pelo modo 
diverso em que o mesmo capital ou simplesmente o mesmo título de dívida aparece, em diferentes mãos, sob 
diversas formas. A maior parte desse ‘capital monetário’ é puramente fictícia. Todos os depósitos, excetuado o 
fundo de reserva, são apenas créditos contra o banqueiro, mas nunca existem em depósito” (1988f: 8). 
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Vale destacar que os promotores da moratória não pensaram, em nenhum momento, a 

composição de uma força unitária do Terceiro Mundo a fim de forçar a negociação com os 

banqueiros internacionais359. Ao invés disso, Dilson Funaro deu atenção para a negociação 

não oficial e secreta com agente dos credores. No livro de Eric Nepomuceno que, de certo 

modo, sistematiza a versão de Funaro sobre o seu período no governo, estão narrados 

encontros secretos entre o ministro e um emissário do Tesouro estadunidense e do FMI, o 

“pombo-correio”360. 

No plano da política interna, apoiavam a decretação da moratória o líder do PDT, 

Leonel Brizola, enfatizando os problemas das “perdas internacionais”, e os dirigentes do 

Partido dos Trabalhadores. Em uma reunião com o embaixador estadunidense, Lula afirmou 

que apoiava o cancelamento do pagamento da dívida externa361. Nos espaços das 

organizações sociais, a moratória era defendida por inúmeros sindicatos de trabalhadores, 

sobretudo os engajados na Central Única dos Trabalhadores, e dos cristãos ecumênicos do 

Conic (Conselho Nacional de Igrejas Cristã do Brasil), que enfatiza os argumentos morais-

religiosos para o não pagamento da dívida362. Tal composição é animada especialmente pela 

esquerda católica. 

Após a decretação da moratória pelo Presidente Sarney, logo veio à tona a fratura 

exposta da burguesia nacional, pois “a reação dos meios empresariais brasileiros, 

especialmente dos setores financeiro e exportador, foi bastante negativa. Os custos da 

moratória recaíam sobre as empresas envolvidas com o comércio exterior e sobre os bancos 

com agências e subsidiárias fora do país” (Batista Jr. 1988: 97). Destaca-se também que 

empresas e bancos privados, bem com empresas e bancos estatais interessados em linha de 

crédito internacionais se posicionaram enfaticamente contra a medida. Portanto, a reação da 

                                                 
359 De acordo com Eric Nepomuceno, “Jamais se considerou em detalhes a decisão de Alan García. Ela foi 
adotada isoladamente, e isolada permaneceu até o fim. Quanto à campanha deflagrada em 1985 por Fidel Castro 
em Cuba, declarando de maneira enfática que a dívida externa era impagável e promovendo uma série de 
encontros e conferências reunindo economistas, políticos e intelectuais de toda a América Latina em Havana, 
jamais mereceu análises mais profundas por parte da equipe que integrava o Ministério da Fazenda no Brasil” 
(1990: 56). 
360 O “pombo-correio”, segundo Marcílio Marques Moreira, “chamava-se Edwin Yo, tinha sido subsecretário do 
Tesouro [norte-americano], era uma espécie de assessor do Paul Volcker e era ligado também ao [Jacques de] 
Larosière [diretor executivo do FMI]. /.../ Funaro estava tentando negociar por canais não diplomáticos. Esteve 
com o tal Edwin Yo não só no Hotel Madison [em Nova York], como também, na véspera da moratória, em 
Brasília” (2001: 170-1). Segundo a tese de Marques Moreira, as agências financeiras souberam da moratória 
antes da medida ser oficialmente anunciada pelo Presidente da República, em Rede Nacional. 
361 A esse respeito, cf. os jornais Folha de S. Paulo, 21/02/1987; Gazeta Mercantil, 21/02/1987 e O Estado de S. 
Paulo, 21/02/1987. 
362 O Conic tem se destacado na militância pelo movimento de abolição da dívida externa dos países pobres, com 
organização de debates, publicações de materiais e campanha populares. Seus argumentos são elencados a partir 
da interpretação da bíblia cristã e a consigna “a vida acima da dívida”. 
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Fiesp e da Febraban em oposição à moratória encontrava ressonância nos executivos da 

Petrobrás e do Banco do Brasil. 

Devido às pressões internas contra o Ministro da Fazenda, José Sarney nomeou uma 

comissão para os assuntos da dívida externa chefiada por Marcílio Marques Moreira, numa 

evidente referência de rever a moratória e retornar às negociações nas estruturas das agências 

internacionais363. 

As pressões imperialistas no sentido de ameaçar com retaliação o produto brasileiro 

no mercado internacional, as pressões dos grupos financeiros internos e a ausência de 

sustentação política à moratória levaram, no final do mês de abril de 1987, a Dilson Funaro se 

demitir e a passar o cargo ao economista Luiz Carlos Bresser Pereira que, embora indicado 

pelo comando do PMDB, logo ao tomar posse externou preocupação de se dissociar, pelo 

menos em parte, das posições adotadas pelo seu antecessor em matéria de dívida externa e do 

relacionamento com o FMI. 

Em síntese, a proposta de moratória da dívida externa brasileira em 1987 foi 

justificada pelo governo do país a partir da noção de co-responsabilidade dos sistemas 

financeiros internacionais pelo endividamento, esgotamento das reservas, necessidade de 

investimentos e incentivos ao capital ativo industrial-nacional. 

Entretanto, na sociedade civil capitalista os argumentos de moratória foram 

questionados porque tal ato levou a suspensão do crédito ao país e o seu encarecimento no 

período subsequente, a ameaça às exportações nacionais e a restrição ao capital bancário 

brasileiro no plano internacional. Desse modo, percebe-se a ausência de apoio dos capitalistas, 

bem como dos gestores das empresas estatais, à medida de cancelamento de pagamento dos 

juros, devido à subordinação da economia brasileira ao capital internacional. Tal situação 

revela, assim, o caráter de “irresolução crônica” de uma burguesia “sem missão histórico-

mundial”, que sempre visou integrar-se à estrutura do capital pela lógica da submissão 

econômica. 

Neste sentido, Roberto Campos reprovou o caminho trilhado pelo país a fim de tratar 

do débito internacional. Para o senador,  

Funaro, com arrogância um pouco messiânica, parecia acreditar sinceramente que um endurecimento 

do maior devedor, o Brasil, em face dos credores, provocasse uma reforma do sistema financeiro 

                                                 
363 Segundo informou Nepomuceno, ao receber a comissão brasileira para a negociação da dívida, Paul Volcker 
“ligava para Funaro, perguntando: ‘O que está acontecendo? Seu presidente mudou de ministro e eu não fui 
informado? Com quem devo falar, afinal?’” (1990: 185). 
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internacional ou pelo menos uma “nova maneira de tratar a dívida”, ante o receio de um efeito dominó 

sobre outros devedores (Campos, 1994: 1175). 

 

Constata-se que o senador mato-grossense rejeitou a estratégia do bloco na direção da 

economia da “Nova República” em revisar a dívida externa. Como se pontuou no capítulo III, 

item 3.1. deste texto, Roberto Campos explicou a gênese e o desenvolvimento do capitalismo 

à evolução do sistema de crédito, impondo a relação de que o “capital estaria na origem do 

próprio capital”, ao invés do trabalho. Desse modo, se o país questionasse o princípio de juros 

por meio da moratória estaria, imediatamente, excluído da “evolução capitalista”. 

Campos compreendeu o capital reduzido ao conceito de valor de troca e o juro, que 

expressa a relação do capital enquanto tal, foi descontextualizado de suas determinações, por 

consequência, restringido ao conceito de valor de troca. Dito de outro modo, na formulação de 

Campos o juro foi abstraído do desenvolvimento de suas determinações específicas e limitado 

à relação de troca de mercadoria por mercadoria. 

Ao corroborar a prática de juros como intrínseca ao capitalismo, Roberto Campos não 

questionou a unilateralidade dos aumentos das taxas internacionais, pelo contrário, o senador 

propôs a submissão à lógica do capital rentista mundializado. Nessa direção, divulgou a sua 

interpretação a propósito da política de juros e os empréstimos ao país: 

o que o Brasil efetivamente pagou foi uma proporção pequena de prime rate e uma proporção grande 

de libor [London Interbank Offered Rate]. O resultado de que os juros atingiram o seu pico em 1982, 

quando pagamos 16,98% quase 17%. Os juros foram altos também em 1981, 16,5%; já em 1983, 

caíram para 12,2%; em 1984, 12,5%; juros efetivamente pagos pelo Brasil. A partir de 1984 começou 

um declínio de juros: foram de 12,3% passando em 1985 para 11,02%, em 86 para 9,75%, em 87 para 

8,39%, em 88 para 8,74% (Campos, 18/10/1989: 5948). 

 

As cifras de juros citadas acima remetem ao contexto da crise da dívida brasileira ao 

longo da década de 1980 e as intervenções das agências internacionais. Como já mencionado, 

a escalada dos débitos se processou após o aumento dos juros nos Estados Unidos, a partir de 

1979. Em 1982, o México, impossibilitado de pagar os juros da dívida, decretou a moratória, 

fazendo com que os banqueiros internacionais elevassem as taxas ainda mais, além de impor o 

spread bancário aos devedores. Segundo Eric Toussaint, “Se as relações do FMI com os 

países da Periferia são antigas, é na década de 1980, depois da emergência da crise da dívida, 

que ele lhes consagra uma parte importante de suas atividades e ganha poder” (2002: 197). As 
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agências internacionais passaram a exigir a assinatura das “Cartas de Intenções”, isto é, 

impunham os compromissos registrados no sentido de atender as exigências dos credores. 

Vale destacar que as entidades de caráter multilateral, supostamente, neutra e 

supranacional, como o Banco Mundial e o FMI, orientaram a sua política de crédito em 

função dos interesses dos bancos comerciais dos países imperialistas. 

Roberto Campos argumentou que a partir da intervenção do FMI nas finanças dos 

países endividados do Terceiro Mundo, os juros passaram a baixar, o que permitira sustentar a 

sua posição de subordinação à lógica do capital enquanto meio de enfrentar a crise. Ademais, 

pontuou que a maior parte do débito brasileiro estava sendo regida pela taxa Libor, do 

mercado de eurodólares, sensivelmente mais baixa se comparada com a Prime Rate, dos 

Estados Unidos. 

 

 

4.2.3. Interpretações sobre Bresser Pereira na gestão da dívida externa 

 

Neste subitem trata-se das posições dos senadores Campos e Cardoso sobre a práxis 

de Bresser Pereira nas negociações da dívida externa do país. Tal gestão se caracterizou por 

rever a medida de moratória e frisou a importância de se ampliar as exportações. 

Quanto ao período de Bresser Pereira frente ao Ministério da Fazenda, Roberto 

Campos expressou: 

Sr. Ministro [Luiz Carlos Bresser Pereira], eu descreveria a postura negocial do seu ilustre antecessor, 

ministro Dilson Funaro, como sendo uma postura de arrogância messiânica. E descrevo a postura de V. 

Exª. como sendo racional onírica. Racional, porque V. Ex.ª. é um bom economista. Onírica, porque V. 

Exª. é obrigado a prestar contas a um partido que não prima pela consistência de seus postulados 

econômicos (30/10/1987: 2633). 

 

Nota-se que Campos diferenciou a postura do ministro Bresser Pereira em relação à 

de Dilson Funaro apontando a capacidade técnica, ao mesmo tempo em que destacou o 

suposto descompromisso do PMDB com a “racionalidade” econômica. 

Uma das primeiras medidas da gestão de Bresser frente ao Ministério foi a 

minidesvalorização de 8,5% do Cruzado, decretada alguns dias após a sua posse com o 

objetivo de acelerar a recuperação dos saldos comerciais indispensáveis ao pagamento do 

serviço da dívida. Nesta base, iniciou-se a tentativa de uma nova negociação com o FMI. 

Definiu-se, assim, a prioridade da subordinação da política econômica ao objetivo de gerar 
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superávits comerciais que possibilitariam a retomada dos pagamentos de juros. A 

recomposição do superávit comercial reforçou, por sua vez, a pressão dos bancos comerciais 

estrangeiros no sentido de que o Brasil voltasse a pagar pelo menos parte dos juros retidos 

pela moratória. 

Após situar o que correspondia ser um “esforço de racionalidade” na posição de 

Bresser, Campos passou a apontar o “erro” de não se adequar aos interesses do capital 

financeiro em todos os seus aspectos, uma vez que: 

Minutos depois de V. Exª. [Bresser Pereira] enunciar, como um dos objetivos do Brasil, a obtenção de 

um spread zero, subiram os spreads sobre as nossas linhas de curto prazo de 0,25%. Reação 

instantânea de mercado. O que, certamente, terá causado prejuízos aos nossos exportadores, que 

tiveram que arcar com custos adicionais e, certamente também aos nossos importadores que 

enfrentaram custos mais altos e, certamente, os buscaram transferir para o consumidor. Não é realista 

falar em spread zero e não há semelhança entre spread e deságio. O deságio, que existe para os títulos 

brasileiros, e para títulos de vários outros países é um fenômeno de mercado, não é uma decisão 

bancária tomada em comitês de crédito e comunicado aos acionistas. Um banco não pode dar spread 

zero a não ser que ele esteja disposto a se transformar em entidade filantrópica, coisa que geralmente, 

não é aceita pelos acionistas. O spread zero significa que o banco se contentaria, meramente, em 

repassar recursos aos custos de captação, que ele próprio enfrenta, sem nada para cobrir custos 

operacionais. Nada de lucro e nenhuma margem de risco (30/10/1987: 2633). 

 

A proposta do ministro brasileiro de spread zero ampliava o risco ao capital externo e 

prejudicava as exportações do país, na medida em que dificultava o comércio internacional. O 

senador mato-grossense, divulgou o entendimento do spread bancário inserido na lógica da 

economia de mercado, concordando com o superlucro do setor financeiro internacional. A 

proposta brasileira após a moratória poderia provocar o efeito em cadeia do pedido de não 

realização do ágio bancário, o que reforçava a visão negativa do capital externo em relação ao 

Brasil. Ademais, instaurava a “cultura da moratória”, que é prejudicial para o sistema 

capitalista, uma vez que, segundo sua visão, “A restauração da poupança privada exige 

confiabilidade contratual. Aliás, o nosso desenvolvimento econômico como um todo não 

avançará se não reorganizarmos um sistema de confiabilidade contratual” (Campos, 

30/10/1987: 2634). 

Nota-se, portanto, que o teórico do capitalismo pela evolução do sistema de crédito 

ressaltou a importância dos laços contratuais junto as agência financeiras do capital 

mundializado, a despeito da exploração do próprio capital ativo. 
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Ao complementar sua avaliação da ministrança de Bresser Pereira, o senador mato-

grossense asseverou: 

nós estamos, sr. Ministro, sob sua batuta, fazendo precisamente esse ajustamento, estamos procurando 

ter saldos de exportação. O que é que significa isso? Significa contenção de consumo interno. Essa 

contenção pode ter aspectos recessivos, independente de ir ou não ao Fundo. Ir ao Fundo talvez 

atenuaria o problema, porque nós teríamos maior acesso a financiamento internacional, e poderíamos 

manter um ritmo mais elevado de importações. Portanto, o programa do FMI podia ser antirecessivo 

(Campos, 30/10/1987: 2634). 

 

Pode-se perceber que Campos ressalvou a preocupação do ministro em ampliar as 

exportações a fim de recuperar as reservas do país, entretanto apontou a necessidade de se 

subordinar ao FMI para a normalização das linhas de créditos externas ao setor privado e o 

capital estatal. 

Ainda no processo de negociação da dívida com a direção de Bresser Pereira, o 

senador mato-grossense identificou um outro “irrealismo”: 

 Bresser lançou também a idéia de “securitização”, isto é, a conversão da dívida velha em títulos novos 

de longo prazo. Não havendo oferta de garantias adicionais que diferenciassem a dívida nova da antiga, 

a proposta era irrealista. A idéia vingaria mais tarde no Plano Brady, mas vinculada a garantias 

colaterais fornecidas pelos devedores, e parcialmente financiadas com recursos do FMI, agências 

internacionais ou entidades oficiais de créditos (Campos, 1994: 1177). 

 

Nota-se a crítica de Roberto Campos à tentativa de securitização da dívida sem o aval 

dos gestores do capital financeiro, isto é, sem oferecer as garantias patrimoniais ao capital 

fictício portador de juros. 

Em suma, a posição de Roberto Campos acerca da política de Bresser para a 

negociação da dívida externa, por um lado, considerou como positivo o apoio ao setor 

exportador, a fim de se gerar superávit primário. Por outro, recusou as propostas de spread 

zero e a securitização da dívida, porque elas não se ajustavam à estrutura do capital financeiro 

internacional. 

O ministro Bresser Pereira respondeu as questões do senador Campos reafirmando sua 

compreensão sobre a taxa de spread bancário como taxa de risco ao capital, pois “Acontece 

que o spread não foi feito para isso. O que foi feito para isso é a taxa de juros. A taxa de juros 

é feita para cobrir os custos operacionais e dar lucro para a empresa”. No caso brasileiro 

imediatamente após a moratória, “O risco já foi realizado” (Bresser Pereira, 30/10/1987: 
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2634). Portanto, o ministro compreendia que a taxa de risco não havia razão de ser, assim, sua 

permanência configurava-se como uma sobretaxa de exploração. 

Prosseguindo na exposição da possibilidade do spread zero, o ministro enfatizou:  

Estou de acordo que o Brasil é um país importante, e uma decisão e uma conquista do Brasil se 

espraiará para os demais países. Por exemplo, o Brasil, até recentemente, não conseguia spread maior 

do que 1,25 [%]. A Argentina e o México já conseguiram 0,65%. Eu acho que está na hora do Brasil 

conseguir zero (Bresser Pereira, 30/10/1987: 2634). 

 

Sendo assim, o ministro expressou a posição que dimensionava um acordo pautado 

nas possibilidades do capital financeiro internacional vis-à-vis a melhoria da situação 

nacional, ou seja, na potencialidade de valorização para todo o capital com a economia 

“normalizada”, saída da situação de crise364. 

Pontuando a estratégia para o entendimento com o capital externo, Bresser Pereira 

divulgou: “Nessas condições [de negociação da dívida], devemos fazer todo o esforço 

possível para evitar a moratória, mas temos que ter com muita clareza que ela é um 

instrumento de negociação que temos” (30/10/1987: 2635). Nota-se, portanto, que o ministro 

Bresser recusava o “confrontacionismo”, mas reconhecia o cancelamento das transferências 

como último recurso. 

Acerca do problema do Fundo Monetário e a recessão, o ministro anunciou: “O FMI 

não significa necessariamente recessão, estou de acordo com V. Exª. o que existe da parte do 

Fundo Monetário Internacional, historicamente, é uma priorização para o ajuste do balanço de 

pagamento em relação ao crescimento econômico” (Bresser Pereira, 30/10/1987: 2635). 

Assim, a gestão Bresser condicionava o ajuste aos propósitos da ampliação do 

desenvolvimento da economia. 

Vale destacar as semelhanças e as diferenças entre as ministranças de Dilson Funaro e 

Bresser Pereira no tocante à dívida externa do país. Os dois ministros reconheciam a dívida e 

os juros ao capital financeiro internacional, ademais, suas gestões foram marcadas pelo 

questionamento do plus exigido pelos banqueiros internacionais como taxa de risco, que 

encarecia ainda mais a efetuação de empréstimos. No entanto, as diferenças se expressaram na 

composição das negociações e na implantação do “ajuste interno”. Funaro enfatizava o 

                                                 
364 Sobre essa questão, o ministro enfatizou: “Com relação às linhas [de crédito] de curto prazo que são 
essenciais para financiar as exportações brasileiras eu me preocupo com elas, sem dúvida nenhuma, mas eu 
gostaria de lembrar que estas linhas de curto prazo interessam aos bancos credores, que ganham um bom 
dinheiro com elas, que tem interesse em manter boas relações conosco e que, portanto, fazer retaliações nesta 
área não interessa aos bancos credores” (Bresser Pereira, 30/10/1987: 2635). 
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desenvolvimento da economia doméstica por meio do incentivo ao capital industrial. Os 

recursos para tal programa viriam do cancelamento das transferências aos prestamistas 

externos durante um período de recomposição, daí a ênfase na moratória. Ulteriormente a essa 

reestruturação, voltar-se-ia a “honrar os compromissos”. Como se observou no segundo 

componente deste item, essa postura se apoiava em parte da burguesia produtiva, sobretudo, 

de São Paulo. 

Bresser Pereira, por sua vez, empreendeu ações no sentido de recomposição das 

reservas favorecendo as exportações. É interessante observar que foi posto no cargo em meio 

à crise gerada pela moratória, que resultou em problemas para os setores exportadores e 

dependentes de créditos internacionais. A partir de então, frações cada vez mais expressivas 

da burguesia brasileira passaram a “reconhecer” a crise do desenvolvimentismo e a assumir a 

“reforma” do Estado vis-à-vis ao entendimento com o capital internacional. 

Em defesa da propositura do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, na 

mesma arguição senatorial, falou das possibilidades de “entendimento” entre credores e 

devedores:  

acredito que a política do ministro Bresser Pereira é correta no sentido de que S. Exª. vai aos bancos 

para tentar um entendimento – diga-se de passagem – é um entendimento de grande interesse mútuo. 

Talvez, até seja de mais interesse dos bancos do que do Brasil. O nosso é contratual, pagar o que 

devemos. O dos banqueiros é mais do que isso, é assegurar-se de que continuarão a ter bom cliente. 

Continuarão a tê-lo, porque o Brasil é uma economia com potencial em desenvolvimento (Cardoso, 

30/10/1987: 2635). 

 

Assim, apregoou a relação de interdependência no componente da dívida externa, 

desconsiderando o imperialismo na fase da mundialização financeira. Para Cardoso, desde os 

anos 50 do século XX, o caráter da economia brasileira por meio da infraestrutura criada no 

pós-1930, marcou pelo desenvolvimento associado na relação de interdependencia. No 

capítulo da crise da dívida dos anos 80, o senador por São Paulo desautorizou a análise 

embasada no conceito de imperialismo, porque identificou o desenvolvimento dos países 

dependentes como potencializador de lucros aos “países centrais”, daí a relação entre 

dependência e desenvolvimento365. 

Neste sentido, Cardoso considera a “teoria do imperialismo” como a interpretação da 

reprodução da miséria, uma vez que não explicaria o crescimento ocorrido na “periferia”. 

                                                 
365 Para a crítica da noção de imperialismo em Cardoso, cf. Reznik (1997), Ivan Cotrim (2004) e Coggiola 
(2005). 
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Entretanto, vale destacar que o estudo de Lênin sobre o movimento do capital em direção às 

regiões coloniais e semicoloniais não foi reduzido como reprodutora simplesmente da relação 

eterna de dominação. O revolucionário russo considerou o imperialismo como “uma fase 

superior do capitalismo”, que potencializava a exploração em maior grau, o que não 

significava, necessariamente, a reprodução do pauperismo absoluto em escala mundial. 

Relacionado à interdependência, o senador por São Paulo frisou a importância da 

política que poderia subordinar às questões do déficit externo tendo como referência o 

desenvolvimento econômico. Neste sentido,  

parece-nos que a questão da dívida tem que ser invertida, ou seja, até há pouco havia uma vontade de 

dizer que o Brasil passou a ser gerenciado pela dívida e não a gerenciá-la. Até certo ponto, isso é 

verdade. Hoje estamos no limiar de uma outro situação, em que a dívida deve ser parte de um processo 

mais amplo no qual a nossa verdadeira pergunta é a seguinte: o que nos interessa para continuar o 

desenvolvimento? Essa a questão verdadeira. Trata-se de equacionar a dívida dentro desse ângulo do 

desenvolvimento (Cardoso, 30/10/1987: 2635). 

 

Pode-se observar que Cardoso sustentou que o desenvolvimento associado na relação 

de interdependência passava pelo esforço social e político de pagamento dos juros da dívida 

externa mediante o nível das reservas do país. 

 

 

4.2.4. Políticas para a condução do problema da dívida: a consideração sobre a (contra) 

reforma do Estado 

 

Após a crise da moratória, grupos ligados aos empresários e ao PMDB passaram a 

diagnosticar as necessidades de se remodelar a intervenção estatal considerando sempre a 

propriedade privada nacional e o capital fictício internacional. Nesse direção, Bresser Pereira 

afirmou:  

A crise fiscal do modo de intervenção do Estado na economia e na sociedade começaram a ser 

percebidas a partir de 1987. É nesse momento, depois do fracasso do Plano Cruzado, que a sociedade 

brasileira se dá conta, ainda que de forma imprecisa, de que estava vivendo fora do tempo, que a volta 

ao nacionalismo e ao populismo dos anos 50 era algo espúrio além de inviável (1998: 178). 

 

Percebe-se que para Bresser, no final dos anos 80, o papel do Estado na promoção das 

condições de produção deveria ser diferente da proposta varguista ou geiseliana, tratava-se de 

readequar à hegemonia do sistema financeiro internacional. 
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Ao prosseguir na sua reminiscência, o ilustre economista do PMDB de São Paulo 

informa: “Embora tenha estado sempre ligado ao pensamento nacional-desenvolvimentista, 

não tive dúvida em diagnosticar a crise fiscal do Estado e em propor o ajuste fiscal” (Bresser 

Pereira: 1998: 178). 

Portanto, vale destacar que a burguesia que se opunha à política econômica brasileira 

dos anos 70 e da primeira metade dos anos 80 por estar calcada no capital financeiro, após a 

crise da moratória, passou a tirar as conclusões de que se deveria realizar as medidas 

propostas pelo FMI. 

No final do ano de 1987, devido ao crescimento da inflação, atingindo um índice 

anual de 365,96%, os rumores de um novo congelamento de preços e a impossibilidade do 

governo Sarney desencadear uma reforma fiscal, o ministro Bresser Pereira pediu demissão 

do cargo. Seu substituto, Maílson da Nóbrega, distintamente do estilo heterodoxo do 

antecessor, desenvolveu a proposição identificada como política do “feijão-com-arroz” para 

conduzir a economia, de esforços no controle da inflação e do déficit público. Além disso, 

passou a desenvolver o “Processo de liberalização financeira externa, iniciado ainda no 

governo Sarney” (Carcanholo, 2005: 109). 

Quanto à gestão da dívida externa, de acordo com Paulo Nogueira Batista Jr.,  

A substituição de Bresser Pereira por Maílson da Nóbrega, técnico sem qualquer vinculação com o 

PMDB e que ocupara funções de destaque no governo Figueiredo, apenas acelerou o retorno do Brasil 

aos padrões tradicionais de negociação, dando sequência ao processo iniciado durante a gestão do 

Ministro Bresser. Em princípios de 1988, menos de um ano após a decretação da moratória, o Brasil 

caminhava, já sem qualquer disfarce, para a plena reintegração às regras da negociação convencional da 

dívida (1988: 111). 

 

 

Ao dissertar sobre as possibilidades de encaminhamento do problema da dívida 

externa, o senador Roberto Campos considerou: 

A dívida externa não representa senão, provavelmente, 30% do PIB. Isso é uma percentagem inferior 

àquela do Chile, da Coréia, da Dinamarca para não citar outros países – não é uma proporção absurda. 

Tomando em consideração não o PIB formal mas o PIB total incluindo o informal, a probabilidade é 

que estejamos pelo nível dos 27, ou 28%, o que não chega a ser uma carga insuportável. Os 

pagamentos são Aproximadamente, 1/3 das exportações visíveis menos ainda das exportações 

invisíveis, porque é conhecida a prática do subfaturamento (18/10/1989: 5950). 

 



 

 

371

 

Percebe-se que o senador ressaltou a dívida externa na proporção do PIB, sendo que 

ao compreender a “evolução do capitalismo” pela sofisticação do crédito, Campos recusou ver 

o débito como problemático, mas a sua capacidade de refinanciamento. Desse modo, 

defendeu a prioridade de crescimento das exportações a fim de gerar mega-superávits e saldar 

os juros aos banqueiros internacionais. 

Visando a adequar a economia no período de baixa liquidez no mercado mundial, o 

senador mato-grossense frisou que “A primeira providência é fazermos um programa severo 

de ajuste interno”. Desse modo,  

O problema brasileiro é muito mais de ajuste interno do que ajuste externo. O problema de ajuste 

interno, este sim, é grave. Em 1977, por exemplo, para tomar um ano típico, o governo poupava 5% do 

PIB. Hoje [1989] despoupa 8% do PIB. Quer dizer, por falta de ajuste interno nós sofremos uma 

deterioração de nossa posição muito superior àquela que resultou da obrigação de pagar a dívida 

externa (Campos, 18/10/1989: 5949). 

 

Como se percebe, para Campos os gastos governamentais estariam levando a 

economia à crise, ao invés dos aumentos unilaterais dos juros pelos países imperialistas no 

mercado mundial. 

Afirmando a possibilidade de se atender às exigências financeiras internacionais, o 

economista liberal localizou que “o aumento de pessoal e outros custeios representou entre 

1984 e 1983, 3,6% do PIB” (Campos, 18/10/1989: 5950), o que evidenciaria a existência de 

recursos para saldar os juros da dívida. 

Vale destacar que o argumento de redução de custo de “pessoal” era o principal 

argumento da fração financeira nacional e internacional que apontava a “reforma” do Estado 

brasileiro como condição para se solucionar o problema da insolvência nas contas externa e 

promover as condições para o futuro crescimento. 

Também na linha do ajuste interno, o senador propalou: “Uma segunda preparação 

para a negociação deveria ser a tomada de providências, para evitar a fuga de capitais 

brasileiros”, por meio do favorecimento do “Clima de investimento recusando o 

congelamento da correção monetária e da taxa de câmbio” (Campos, 18/10/1989: 5950) . 

Cabe ressaltar que Campos elencou a reivindicação do grande capital, sobretudo, da 

fração financeira, que era crítica ao congelamento de preços e dos juros. Prosseguindo em sua 

proposta, o senador apregoou: 
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Em terceiro lugar, o Brasil deve modificar sua legislação, a fim de atrair capitais estrangeiros de risco. 

Os investimentos de risco têm dois efeitos positivos: no curto prazo, fornecem divisas; no longo prazo, 

promovem exportações (Campos, 18/10/1989: 5950). 

 

Nota-se, assim, que o economista coliga a revisão da legislação brasileira em favor da 

indústria do país, pautada nos princípios de reserva de mercado e capacitação nacional, ao 

“ajuste interno” a fim de se encaminhar a negociação da dívida. 

Na orientação imediata para a solução da dívida externa do país, Roberto Campos 

lançou a privatização como forma de saldar os juros ao capital fictício internacional, pois 

asseverou: 

O Brasil, ao invés de continuar na lamentação da dívida, que é uma coisa humilhante para um país 

desse tamanho e com essas potencialidades, deve transformar a dívida de oportunidade em perigo. /.../ através de 

um programa de privatização. Se oferecêssemos aos credores da dívida interna, em troca de seus títulos da dívida 

precatórios, de vez em quando ameaçado por calotes, ações de empresas estatais privatizadas, é possível que 

conseguíssemos reduzir razoavelmente a dívida interna. /.../ uma conversão da dívida não em dinheiro, mas em 

ações de estatais inchadas, que representam uma presença desnecessária e perturbadora do governo na economia, 

conseguiríamos substancialmente reduzir, senão anular mesmo os encargos da dívida externa, porque os 

principais devedores são precisamente as estatais deficitárias (18/10/1989: 5950). 

 

Deve-se destacar que a troca de títulos da dívida pública e os juros por capital em 

investimento não era uma novidade. Mesmo no período de Dilson Funaro houve iniciativa de 

proposta nesse sentido. Depois, com Bresser Pereira, sofisticou-se a sugestão com a fórmula 

de “securitização” do débito. Entretanto, a solução de Campos sinalizava para a transferência 

do capital ativo estatal em processo de valorização ao capital fictício portador de juros. 

Respondendo as anotações de Roberto Campos no Senado Federal, Fernando 

Henrique Cardoso afirmou: 

 Até concordaria que essa vocação protecionista deva ser revista. /.../ Acho que realmente é preciso 

haver uma política de maior permeabilidade ao comércio internacional e não creio que se deva mantê-

la. Sei também que essa transparência pode ocorrer como ocorreu com o Japão, com a Coréia em plena 

expansão, só que este não é o caso do Brasil. No nosso caso essa transferência de recursos está 

ocorrendo no momento em que o Brasil também não tem desempenho econômico razoável 

(18/10/1989: 5951). 

 

No fragmento transcrito acima, Cardoso pontuou duas observações sobre a crise dos 

anos 80, pois sinalizou para a necessidade de revisão do “protecionismo”, aceitando a 
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ampliação do capital internacional na economia brasileira, e o retorno das transferências de 

recursos do país para o pagamento da dívida externa. 

Acerca das imposições do Fundo Monetário no que se refere ao “ajuste interno”, o 

representante senatorial de São Paulo ponderou: 

Uma reestruturação. Acho que hoje, qualquer pessoa medianamente informada sabe que o Brasil não 

poderá obter vantagens num plano de negociação da dívida se ele não tiver também uma atitude de 

maior consistência na sua política interna. Isso, parece-me, hoje, patente (Cardoso, 18/10/1989: 5951). 

 

Assim, Cardoso realçou o contexto das sequentes alterações na política econômica e 

sinalizou para a importância da estabilidade, entretanto, sem avaliar o conteúdo das reformas 

prometidas pela “Nova República” que não foram realizadas, tais como: reforma agrária e a 

ampliação do mercado interno. 

Ao prosseguir no respondendo ao comentário de Roberto Campos sobre a ênfase no 

“ajuste”, Cardoso afirmou: 

Acho que nessa questão, além do ajuste interno – por isso usei a palavra reestruturação mais do que 

ajuste, porque ajuste dá a idéia de que se trata de um ajuste fiscal, reajuste monetário – a reestruturação 

é mais ampla, e é o que precisamos: uma nova política industrial, uma nova política de rendas, enfim, 

um pacote muito mais complexo de que medidas que precisam ser tomadas e creio que o novo governo 

se quiser governar terá de tomá-las, mas acho que em alguns pontos as divergências diminuirão. Por 

exemplo: no que diz V. Exª [Roberto Campos] da necessidade de atrair capitais de risco ao invés de 

empréstimos, acho que hoje essa seja uma tese aceita. Capital de risco neste momento, é mais 

conveniente. /.../ Não creio que o mercado voluntário para os países, como o Brasil, se reconstitua 

rapidamente; talvez seja mais factível atrair capitais de risco se houver, obviamente, crescimento 

econômico, se houver condições de uma certa estabilidade na política do governo (Cardoso, 

18/10/1989: 5952). 

 

Assim, é possível perceber que o intelectual da teoria da interdependência passou a 

convalidar uma “nova política industrial” assentada na consideração do capital externo, 

destarte, aproximou-se das posições do colega senador de Mato Grosso366. 

Apontando o movimento do grande capital transnacional, em um aparte ao discurso 

do representante de São Paulo, Roberto Campos salientou: 

A Tailândia absorveu 9 bilhões de dólares, no ano passado [1988]. O mesmo pela Espanha; a Indonésia 

absorveu 4,4 bilhões de capital voluntário. O problema brasileiro é que estabelecemos restrições em 

                                                 
366 A aliança com o capital transnacional foi considerada pelo senador de São Paulo porque “é muito mais 
conveniente para o país atrair capitais de risco do que atrair capitais de empréstimos” (Cardoso, 18/10/1989: 
5952). 
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inúmeras áreas, que acontecem serem as áreas de tecnologia moderna, ou as de insumos básicos. 

Enquanto mantivermos essa política restritiva não absorveremos capitais (Campos, 18/10/1989: 5952). 

 

Desse modo, o senador mato-grossense responsabilizou o “nacionalismo” da “Nova 

República” pela crise, uma vez que despreocupou-se em criar as condições para a absorção do 

grande capital em busca de valorização. 

Ao retomar a sua exposição, Fernando Henrique Cardoso comentou: 

Sei de uma coisa: que nenhum governo fará renegociação da dívida, a meu ver, de uma forma 

adequada, se não tiver um rumo para o país, não definir o caminho que vai trilhar , não tiver uma 

política de reorganização da crise fiscal do estado que está aí, que é visível; recompor as finanças 

públicas, isto será necessário para qualquer que seja o governo; e sem que ele tenha capacidade de 

convencer a Nação de que o caminho é correto (18/10/1989: 5952). 

 

Portanto, o senador Cardoso advogou o prognóstico de crise fiscal do Estado a fim de 

explicar a realidade brasileira do final dos anos 80. Além disso, mencionou a importância de 

se adotar medidas visando a reorganização das finanças estatais para o enfrentamento da 

dívida externa na lógica do capital. 

As propostas de se questionar o caráter da dívida e os juros exorbitantes foram 

desconsideradas pelo senador por São Paulo. Leonel Brizola, sem dúvida, foi o político que 

mais se destacou no questionamento das “perdas internacionais” desde os anos 60 do século 

XX. Entretanto, o discurso brizolista foi desacreditado por Cardoso, pois:  

“O governador Brizola foi tão pouco consistente que eu não pude fazer outra coisa senão uma leve 

ironia; não tive alternativa senão dizer que ele tinha um raciocínio de tupinambá com um pouco de gê, 

um pouco dos índios gê que contam muitas estórias e o discurso do chefe, especialmente do gê, é 

geralmente vazio, que o discurso dele foi um desfilar de histórias interessantes, não pertinentes, mas 

vazias” (Cardoso, 18/10/1989: 5953). 

 

Como se percebe, para Cardoso, no final dos anos 80, não existia a possibilidade de 

encaminhamento da questão da dívida externa brasileira fora da esfera do capital 

internacional. 

 

4.2.5. Aspectos da mundialização financeira: Dívidas do Estado e capitalismo 

Segundo as observações de Karl Marx, o mecanismo de negociação da dívida estatal 

compôs um dos elementos da acumulação primitiva do capital, que criou as bases para o 

desenvolvimento da acumulação capitalista, uma vez que,  
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O sistema de crédito público, isto é, das dívidas do Estado, cujas origens encontramos em Gênova e 

Veneza já na Idade Média, apoderou-se de toda a Europa durante o período manufatureiro. O sistema 

colonial com seu comércio marítimo e suas guerras comerciais serviu-lhes de estufa. /.../ A dívida do 

Estado, isto é, a alienação do Estado – se despótico, constitucional ou republicano – imprime sua marca 

sobre a era capitalista. A única parte da assim chamada riqueza nacional que realmente entra na posse 

coletiva dos povos modernos é – sua dívida de Estado. Daí ser totalmente consequente a doutrina 

moderna de que um povo torna-se tanto mais rico quanto mais se endivida. O crédito público torna-se o 

credo do capital. E com o surgimento do endividamento do Estado, o lugar do pecado contra o Espírito 

Santo, para o qual não há perdão, é ocupado pela falta de fé na dívida do Estado (Marx, 1988c: 278). 

 

Ao demonstrar a gênese da dívida pública, Marx remontou o período pré-capitalista, 

no qual o capital se expressava sob a forma comercial. Com a constituição dos Estados 

modernos, os processos de endividamento se evoluem e apresentam as bases do capitalismo. 

Neste sentido, “a dívida do Estado fez prosperar as sociedades por ações, o comércio com 

títulos negociáveis de toda espécie, a agiotagem, em uma palavra: o jogo da Bolsa e a 

moderna bancocracia” (Marx, 1988c: 278). 

Com o desenvolvimento do capital bancário se processou a desvinculação entre o 

capital monetário e o fornecimento de crédito ao setor produtivo, porque o capital passou a ser 

considerado autocriador de juros, numa relação na qual o dinheiro geraria o próprio dinheiro. 

Assim,  

O dinheiro como tal já é potencialmente valor que se valoriza, e como tal é emprestado, o que constitui 

a forma de venda dessa mercadoria peculiar. Torna-se assim propriedade do dinheiro criar valor, 

proporcionar juros, assim como a de uma pereira é dar peras. E como tal coisa portadora de juros, o 

prestamista de dinheiro vende seu dinheiro. Mas isso não é tudo. O capital realmente funcionante se 

apresenta, conforme se viu, de tal modo que proporciona o juro não como capital funcionante, mas 

como capital em si, como capital monetário (Marx, 1988e: 279). 

 

Ao desenvolver a forma de empréstimo, os juros aparecem para o capitalista do 

seguinte modo, “o capital portador de juros, embora categoria absolutamente diferente da 

mercadoria, se torna uma mercadoria sui generis e, por isso, o juro torna-se seu preço, o qual, 

como o preço de mercado da mercadoria comum, é fixado em cada momento pela oferta e 

procura” (Marx, 1988e: 261). 

Ainda mais sobre a relação fetichizada do dinheiro gerando dinheiro, Marx notou que 

O dinheiro tem agora amor no corpo. Tão logo esteja emprestado ou também investido no processo de 

reprodução (desde que proporcione ao capitalista funcionante, como seu proprietário, juros 

separadamente do ganho empresarial), acresce-lhe o juro, esteja dormindo ou acordado, em casa ou em 
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viagem, de dia ou de noite. Realiza-se assim no capital monetário portador de juros (e de todo capital, 

quanto a sua expressão de valor, é capital monetário ou vale agora como expressão do capital 

monetário) o desejo impiedoso do entesouramento (Marx, 1988e: 280). 

 

O pagamento da dívida pública tem como principal fonte de recursos os impostos 

coletados pelo governo. Destarte, cabe lembrar que por meio da tributação o Estado 

redistribui parte da mais-valia para entre os diferentes setores. No entanto, ao priorizar os 

juros dos títulos públicos, a esfera estatal privilegia a oligarquia financeira que controla esse 

negócio desde as bolsas de valores. 

Acerca da expressão social do capital especulativo na sociedade burguesa, vale 

recuperar a observação de Karl Marx: 

Num país /.../ onde o volume da produção nacional é desproporcionalmente inferior ao volume da 

dívida pública, onde a renda do Estado é o objeto mais importante da especulação e a Bolsa o principal 

mercado para inversão do capital que quer valorizar-se de modo improdutivo; num país como este, uma 

massa inumerável de gente de todas as classes, burgueses ou semiburgueses, tem de participar da dívida 

pública, dos jogos da Bolsa, da finança (Marx, s/d[b]171). 

 

Desse modo, pode-se destacar que na economia brasileira em crise dos anos 80, o 

capital financeiro negociador dos títulos públicos se contrapôs ao capital ativo. Este último 

elaborava o seu universo de reivindicações sociais no plano de favorecer a produção. 

Enquanto o primeiro batia pela “normalidade” na remuneração por meio dos juros aos papéis 

negociados. 

Na economia mundial dos anos 80 do século XX se observou o distanciamento ainda 

maior do capital financeiro em relação às formas creditícias, de modo que para François 

Chesnais, “os detentores das ações e de volumes importantes de títulos da dívida pública 

devem ser definidos como proprietários situados em posição de exterioridade à produção, e 

não como ‘credores’” (Chesnais, 2005: 48). 

Mundialização financeira designa as estreitas interligações entre os sistemas 

monetários e os mercados financeiros nacionais, resultantes da liberalização e 

desregulamentação adotadas inicialmente pelos Estados Unidos, entre 1979 e 1987, e nos 

anos seguintes nos demais países industrializados367. 

                                                 
367 Acerca dessa fase da mundialização do capital, Marilda Iamamoto ressaltou que foi “a primeira etapa da 
liberalização e desregulamentação dos mercados financeiros (de 1982 a 1994) teve na dívida pública seu 
principal ingrediente. O poder das finanças foi construídos com o endividamento dos governos, com 
investimentos financeiros nos Títulos emitidos pelo Tesouro, criando-se a indústria da dívida. A dívida pública 
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A instauração do poder da finança na mundialização do capital teve duas 

conseqüências 

A primeira é a força formidável da centralização do capital, compreendida como processo nacional e 

internacional que resulta das fusões e aquisições orquestradas pelos investidores financeiros e seus 

conselhos. A segunda diz respeito à maneira pela qual a finança conseguiu alojar a “exterioridade da 

produção” no próprio cerne dos grupos industriais. É possível que isso seja um dos traços mais 

originais da contra-revolução social contemporânea. A partir dos anos 80, os proprietários-acionistas 

despenderam energia e meios jurídicos, ou quase jurídicos, consideráveis para subordinar os 

administradores-industriais e os transformar em gente que interiorizasse as prioridades e os códigos de 

conduta nascidos do poder do mercado bursátil (Chesnais, 2005: 54). 

 

A processualidade do capitalismo desde os anos 80 está marcada pelo amplo e 

complexo conjunto artifício bancário mundial objetivando a reprodução do capital na esfera 

puramente financeira, nos espaços das bolsas de valores com uma pequena porção de seus 

recursos dirigidos à realização ativa. 

Ao analisar o decurso da economia brasileira ao longo da década de 1980, Pierre 

Salama sistematizou: 

O Brasil sofreu menos os efeitos negativos da “década perdida” do que os demais países latino-

americanos. Seu crescimento per capita foi nulo, nos anos 80, enquanto que quase todos os outros 

países sofreram uma queda: de cerca de 10% no México, de 20% na Argentina. A estrutura produtiva 

do Brasil, mais forte do que a das outras economias semi-industrializadas e, sobretudo, mais completa 

(presença de um importante setor de bens de produção), permitiu que ele resistisse melhor à crise e 

desenvolvesse as exportações (Salama, 1998: 230). 

 

Cabe observar que a chamada “crise da dívida” impactou profundamente o continente 

latino-americano, levando ao aprofundamento da miséria e a reprodução do 

subdesenvolvimento. Em 1984 e 1985, a América Latina pagou US$ 67,3 bilhões de juros, 

recebendo apenas US$ 8 bilhões em financiamento líquido. Durante o período entre 1982 e 

1988, os países do continente transferiram cerca de US$ 180 bilhões de dólares ao exterior 

por razão da dívida. Durante a década de 1980, a América Latina pagou US$ 285 bilhões 

pelos juros e serviços da dívida, o que representava toda a produção anual somada de 
                                                                                                                                                         
foi e é o mecanismo de criação do crédito; e os serviços da dívida, o maior canal de transferência de receitas em 
benefício dos rentistas. Sob o efeito das taxas de juros elevadas, superiores à inflação e ao crescimento do 
produto interno bruto, o endividamento dos governos cresce exponencialmente. O aumento da taxa de juros 
representa um solução de partilha da mais-valia a favor da oligarquia financeira rentista, permitindo sua 
redistribuição social e geográfica. O endividamento gera pressões fiscais sobre as empresas menores e receitas 
mais fracas, a austeridade orçamentária e a paralisia das despesas públicas (incentivos e créditos à indústria e 
agricultura, políticas sociais e serviços públicos, entre outros)” (Iamamoto, 2007: 117). 
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Argentina, Chile, México e Peru. Ainda assim, em 1988 a dívida latino-americana estava 

calculada em US$ 400 bilhões, o que significou um aumento de US$170 bilhões em uma 

década, a despeito de todo o pagamento realizado. 

Vale destacar que o Brasil teve as suas reservas exauridas e a economia estagnada 

pelo capital mundializado. Entretanto, observou-se a existência de uma estrutura produtiva 

consolidada, sobretudo, na esfera estatal. A interpretação de crise fiscal do estado deflagrada 

pelos representantes da burguesia significou a conformação de um novo programa 

interburguês sob hegemonia do setor financeiro. A modernização econômica, segundo esse 

ponto de vista, passaria pela subordinação ao grande capital portador de juros. 

 

Diante do exposto, passa-se a uma síntese conclusiva do capítulo. Os senadores 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso expressaram visões diferentes acerca do 

processo de endividamento externo do Brasil. O primeiro enfatizou a ampliação dos gastos do 

governo no período de Ernesto Geisel. O segundo, por sua vez, ressaltou a elevação dos juros 

nos “países centrais” como a causa principal do aumento da dívida do país. 

Acerca do encaminhamento para a negociação, o senador mato-grossense defendeu a 

necessidade de o país se submeter às exigências do grande capital mundial. Contudo, o 

representante de São Paulo apoiou os esforços em colocar novos parâmetros para o 

pagamento da dívida, ao mesmo tempo sem questionar a sua legitimidade. 

Campos se opôs à medida adotada pelo ministro Dilson Funaro de suspensão das 

transferências, bem como da iniciativa de Bresser Pereira em propor o spread zero aos 

banqueiros internacionais. Cardoso, por seu turno, entendeu a moratória como um recurso na 

negociação, mas, reavaliou essa posição após o seu lançamento. Sustentou a negociação 

desencadeada por Bresser Pereira, que visava o retorno aos procedimentos convencionais. 

Após a moratória de 1987, pode-se notar no discurso de Fernando Henrique Cardoso a 

compreensão de que o processo de interdependência se realizaria por meio da autonomia do 

desenvolvimento econômico nacional nas condições de infraestrura, porque identificou a crise 

fiscal do Estado e a defesa da subordinação ao capital transnacional e mundializado. 

Portanto, torna-se lídimo afirmar que nos anos 80 do século XX houve a conformação 

de uma nova agenda social para o país no interior da burguesia e de seus representantes. Tal 

consenso significou a hegemonia do capital financeiro em detrimento dos outros setores 

sociais. 
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Conclusões 

 

 

A forma expositiva adotada neste texto permitiu que os principais resultados fossem 

demonstrados em cada capítulo. Do mesmo modo, a análise adotada obrigou à contínua 

retomada de problemas já abordados para que sua elucidação se ampliasse a partir dos 

materiais trabalhados. Ainda assim, cabe discutir no plano da síntese os principais resultados 

da pesquisa para o conhecimento das obras de Fernando Henrique Cardoso e de Roberto 

Campos, em especial, na fase em que exerceram mandatos de senadores. 

No primeiro capítulo elucida-se o papel de Fernando Henrique Cardoso e de Roberto 

Campos na composição social de forças durante a crise da ditadura militar. Na fase da 

campanha senatorial por São Paulo, Cardoso alinhou setores importantes de São Paulo ao seu 

nome. Recebeu apoio do movimento sindical combativo, da parte expressiva dos artistas 

contra ditadura, dos intelectuais críticos aos arbítrios, dos cientistas e dos estudantes. 

Entretanto, pode-se perceber que o eixo articulador de programa defendido se relacionou aos 

propósitos de setores da parte produtiva dos empresários paulistas que repreendiam o bloco no 

poder. O patronato estava crítico quanto ao decurso político-institucional e o da política 

econômica. Nessa direção, o projeto de Cardoso foi articulado a partir da absorção de 

demanda por meio da crítica à política de “juros abusivos” praticados no país que penalizava a 

esfera do capital industrial e os trabalhadores. Além disso, o senador batia pela “democracia 

substantiva”. 

Roberto Campos, por sua vez, teve enquanto base de sustentação política imediata os 

setores agroexportadores do Norte de Mato Grosso, expresso no apoio que recebeu do grupo 

político do governador Frederico Soares de Campos e do sucessor Júlio de Campos. Ademais, 

o intelectual representava o programa dos grupos engajados na campanha “contra a 

estatização” durante o governo de Ernesto Geisel, encabeçado pela ACSP desde a fase em que 

foi dirigida por Paulo Salim Maluf. Esse líder empresarial articulou o bloco de oposição 

àquele presidente nas fileiras da sociedade civil que apoiara o golpe de Estado, e no PDS, em 

especial, aqueles que estavam descontentes com os rumos do país. A questão da democracia 

não se punha como ponto prioritário para tal composição. Campos se auto-designou de 
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“policrata” para representar essa nova forma de atuação, visto que o termo “tecnocata” estava 

ligado às funções de subordinação ao Poder Executivo sob comando militar. “Policrata” 

significaria o posicionamento em consonância ao capital privado, desvinculado da fração 

militar defensora do Estado na economia. Destarte, opunha-se aos setores do empresariado ao 

lado do projeto de Geisel, bem como ao bloco oposicionista que propalava medida visando o 

desenvolvimento econômico nacional.  

Ao nomear o combate prioritário contra o déficit público, o senador Campos 

expressou os anseios de parte da classe capitalista financeira, visto que tal formulação retirou 

do debate o lucro apropriado pelo setor financeiro internacional com os aumentos substanciais 

das taxas de juros e, ao invés disso, remonta a responsabilidade ao Estado pela crise 

econômica. 

Acerca da formação intelectual dos autores em estudo, destacou-se que Roberto 

Campos ingressou na carreira pública no momento da modernização do capitalismo brasileiro. 

Adequou sua formação clássico teológica de “intelectual tradicional” ao cargo meritocrático 

no Itamaraty. Destacou-se no debate econômico no contexto de realinhamento financeiro 

internacional. Como funcionário da diplomacia ligou-se aos grupos gestores do capital estatal 

alinhados ao imperialismo estadunidense. Em seu trabalho como economista, Campos 

sistematizou as posições teóricas pautadas na prática da política externa brasileira que vinha 

sendo implementada desde a Segunda Guerra Mundial. 

Sobre a formação de Fernando Henrique Cardoso como cientista social no período que 

abarcou as décadas de 50 e 60, pode-se notar que vivia o momento da consolidação da 

sociologia como área acadêmica no Brasil, que se fez com a geração que assistiu ao conflito 

mundial e se interessou pelo desvendamento da realidade no contexto de vitória do campo 

democrático sobre o nazi-fascismo, mas com controle anti-revolução socialista respaldado 

pelo stalinismo e pela social-democracia do continente europeu. 

Essa geração de sociólogos de São Paulo foi treinada por Florestan Fernandes, o 

grande instigador da sociologia científica no país. Cardoso vinculou-se a essa posição 

acadêmica preocupada com a análise de materiais empíricos, problematização, apresentação 

de resultados e conclusões pautadas em metodologia. 

As atividades desenvolvidas no que se convencionou chamar de Seminário de Marx, 

protagonizado pelos jovens professores assistentes na USP e alguns de seus alunos, na 

segunda metade da década de 1950, foram de grande importância para a práxis de Fernando 

Henrique Cardoso, visto que introduziram nas Ciências Sociais o “marxismo adstringido”, ou 
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seja, construiu-se um arcabouço teórico-metodológico “marxista” no qual se retirou o 

conteúdo crítico revolucionário da obra do pensador alemão, transformando-o em um mero 

instrumento de análise de conjuntura. Por meio da questão do método, de Jean-Paul Sartre, 

instourou-se a compreensão da existência desconectada da ontologia do ser social e da 

transformação. Além disso, a metodologia fundada por Cardoso e seu grupo subordinou o 

legado de Karl Marx a Max Weber, devido ao entendimento de pluricausalidade, “ação 

social” e “ordem competitiva”. Impôs-se o “pensamento dialético” que se aplica à realidade, 

ao invés de extrair a reflexão por seus elementos constitutivos, o estudo do ser pelo próprio 

ser. 

No segundo capítulo deste trabalho, estudou-se as intervenções sociais dos senadores 

Roberto Campos e Fernando Henrique Cardoso sobre os movimentos sociais por 

democratização em plena onda ascensiva nos anos da década de 1980. 

Ao que se relaciona a práxis política, pode-se afirmar que Roberto Campos construiu 

sua interpretação sobre a democracia parametrado pelos clássicos liberais do século XIX pós-

1848. Situando-a na racionalidade do capital privado no contexto sócio-histórico do final da 

ditadura militar. A proposta de institucionalização do sistema político corroborou 

explicitamente o trânsito da forma bonapartista de poder para a auto-reforma da autocracia 

burguesa. Nesse sentido, a campanha pelas “Eleições Diretas-já!” foi vista de modo negativo 

pelo senador mato-grossense, porque o movimento promoveria o “debate passional” entre os 

políticos despreocupados quanto às possibilidades do econômico, além de favorecer a “ilusão 

transpositiva”, isto é, colocar as demandas políticas em sobreposição às necessidades do setor 

privado. A ampliação da participação popular, na visão de Campos, inevitavelmente, transpor-

se-ia a “crise da política” para a economia. 

No desvendamento da política nos anos 80, Fernando Henrique Cardoso sustentou que 

o processo de “abertura política” realizou-se a partir da mobilização da sociedade civil e da 

negociação entre a oposição legal e os protagonistas do próprio “regime autoritário” por meio 

dos rompimentos de setores expressivos que sustentaram o próprio “autoritarismo”. A 

memória construída por Cardoso sobre o evento das Diretas se coaduna com a linha de 

raciocínio acima exposta. Ou seja, para o senador por São Paulo, Franco Montoro fora 

protagonista na campanha pelas Diretas porque articulou a posição dos governadores 

oposicionistas na condução das mobilizações de rua, o que desgastou as forças situacionistas 

e, destarte, promoveu nova fratura no bloco que sustentara os governos militares. 



 

 

382

 

Após examinar as posições dos senadores Roberto Campos e Fernando Henrique 

Cardoso no que tange à Campanha pelas Diretas Já, foi possível observar a forma politicista 

pela qual o movimento foi interpretado. O setor conservador, representado por Campos, via o 

direito ao voto como dispensável, ainda que propalasse a necessidade de superar o 

“autoritarismo de transição”. A articulação das oposições não venceu a posição conservadora 

no Congresso Nacional, pois a Emenda Constitucional pelo sufrágio universal foi derrotada. 

Campos representou a recusa do sistema em deixar a forma bonapartista de poder instaurada 

em 1964 para uma democracia de massas. O senador mato-grossense advogou a retirada dos 

militares, a reestruturação do poder executivo e uma nova agenda econômico-social para o 

Brasil, pautada na tripla recusa, isto é, na recusa ao capital estatal, à participação popular e à 

implementação dos direitos sociais.  

A posição de Cardoso configurou-se pela mobilização no sentido da negociação. 

Contudo, o acordo representou a “conciliação pelo alto”, pois tirou das massas a 

possibilidade de influir decisivamente na condução social do país. Desse modo, constata-se o 

politicismo nas posições do senador, isto é, “as questões econômicas foram deixadas de fora 

das discussões”, cabendo somente o debate restrito à forma institucional jurídica. Assim, 

verifica-se a aproximação da posição do senador por São Paulo com as dos governadores 

eleitos pela oposição, ou seja, com o bloco dirigido por André Franco Montoro e Tancredo 

Neves. A conciliação após a derrota na campanha pelas Diretas encaminhou a auto-reforma 

da autocracia burguesa. Dito de outro modo, o trânsito da forma bonapartista de poder para a 

jurídica-institucionalizada. 

Nesse novo bloco de poder, a legitimidade da autocracia burguesa foi reciclada por 

meio da ampliação da capacidade de representação direta de suas diversas frações no interior 

da sociedade política, que passou a operar sem a tutela militar bonapartista, o que garantiu a 

composição social, mas sem realizar mudanças estruturais de base, porque pagou alto tributo 

pela conciliação. 

A Aliança Democrática não representou uma ruptura com a autocracia burguesa. Ao 

contrário, deu sequência ao processo político e ideológico de politicizar o sistema, ou seja, 

enfatizar a dimensão político-institucional ocultando a totalidade social, sobretudo as relações 

e os fundamentos econômicos. Propalaram-se as mudanças nas estruturas políticas, mas 

ocorreu um silenciamento acerca das mudanças econômicas. 

No terceiro capítulo analisou-se as formulações de Campos e de Cardoso sobre a 

gênese e o desenvolvimento do capitalismo. Vale destacar que essa temática ocupou lugar 
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central na agenda da intelectualidade na primeira década do pós-Segunda Guerra Mundial. 

Roberto Campos proferiu a interpretação do surgimento do capitalismo a partir da prática de 

usura na Idade Média. Tal atividade teria alterado a visão da Igreja Católica em relação ao 

procedimento de empréstimo a juro. O economista situou no período medieval o surgimento 

do “ethos” capitalista, uma vez que o comportamento visando à constituição de empresa teria 

emergido a partir das adaptações institucionais católicas. O crescimento comercial após as 

Cruzadas Religiosas foi tomado enquanto manifestação do capitalismo, sendo assim, o 

ensaísta não distinguiu capital usurário e capital comercial de capitalismo. Além disso, 

justificou que a cultura católica poderia se adequar à cultura capitalista. Campos apontou o 

catolicismo do final da Idade Média conivente com a usura. 

A explicação de Campos sobre a gênese e o desenvolvimento do capitalismo ressalta a 

importância do crédito. Procuramos apontar que na segunda metade dos anos 50 do século 

XX ocorreu a aproximação de sua práxis aos chamados monetaristas históricos: Eugênio 

Gudin e Octávio Gouvêa de Bulhões, sujeitos ligados ao capital financeiro, preocupados com 

os problemas inflacionários e a revisão do papel do Estado, bem como o universo do grande 

capital internacional interessado em viabilizar empréstimo a juros. 

Destarte, Campos sistematizou uma interpretação da história que serviu às posições 

daqueles capitalistas que compunham o setor bancário e da burguesia que advogava a 

subordinação da economia do país à lógica do grande capital internacional. 

Após o estudo da produção de Fernando Henrique Cardoso sobre a formação social 

brasileira, notou-se o esforço do sociólogo na percepção da peculiaridade da estrutura social 

do país e a inserção da parte meridional nesse processo. O pesquisador defendeu o 

“capitalismo mercantil-escravista” como sendo a peculiaridade brasileira. Quanto ao mote do 

Rio Grande do Sul, o autor nomeou-o de “economia subsidiária”. Torna-se necessário 

ressaltar o erro conceitual do sociólogo ao identificar capitalismo numa relação em que 

inexistia a subsunção do trabalho ao capital. Tal equívoco decorre da não distinção teórica 

entre capital e capitalismo. Na referência à economia gaúcha, demonstrou que o aparato 

produtivo das charqueadas serviu às áreas de maior acumulação de capital da colônia, porque 

se especializou no produto alimentar da escravaria, além de concentrar o conflito por 

territórios com os países vizinhos. 

Cardoso situou que o “capitalismo mercantil-escravista” permitiu a consolidação da 

área do Brasil meridional às possessões portuguesas e auxiliou a acumulação de capital 

comercial. No entanto, impossibilitou a completude do capitalismo, devido à escravidão 
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inviabilizar “o desenvolvimento tecnológico” produtivo e a “realização da mais-valia 

relativa”. Assim, professou que o capitalismo completo seria quando a exploração do mais-

trabalho se desenvolvesse em termos relativos, e não absolutos. Entretanto, subordinou a 

explicação do processo social pelo trabalho à noção weberiana de “calculabilidade” e 

“racionalização”. Portanto, destacou-se na explicação da formação social a partir da 

subordinação das reflexões de Marx aos pressupostos tipológicos ideais da sociologia 

compreensiva. 

O sociólogo explicitou seu otimismo em relação ao sistema capitalista, uma vez que 

pontuou o sistema de produção generalizada de mercadoria incompatível com a extração do 

mais-trabalho absoluto. De acordo com seu pensamento, o “revolucionamento constante das 

relações de produção” repercutiria positivamente ao trabalho. Por conseguinte, restaria à 

esfera da política o encaminhamento das resoluções dos problemas sociais. 

Além de dificultar a “absorção tecnológica”, a formação social Rio-grandense, bem 

como a brasileira, o “patrimonialismo patriarcal” impediu o florescimento de relações 

democráticas. Cardoso tomou lugar na luta ideológica contra os apologetas da suposta 

especificidade da “democracia” sulina, ou da “democracia racial” brasileira. 

Em suma, para Cardoso, a completude do capitalismo não se estabeleceu porque, por 

um lado, o “capitalismo mercantil-escravista” impediu a “calculabilidade” e a 

“racionalização”, fundantes, em sua opinião, da extração da “mais-valia relativa”. Por outro, o 

“patrimonialismo patriarcal” tirou da cena histórica a efetivação da liberal-democracia. 

Na medida em que teve como eixo central de análise “as formas de dominação”, o 

sociólogo uspiano compreendeu a consciência escrava enquanto reflexo da subordinação 

imposta pelos donos de terras e de gente. Isto é, o trabalhador escravizado teria reproduzido a 

visão do escravizador sobre si mesmo – considerando-se a si próprio como “coisa”. 

Outrossim, o pesquisador fez uso do conceito goldmanniano de “máximo de consciência 

possível” a fim de fundamentar que o pensamento do escravo teria reproduzido a visão de seu 

senhor, fruto da relação de violência a que era submetido. A interpretação do professor se 

articulava aos preceitos da Campanha em Defesa da Escola Pública das décadas de 1950 e 

1960, capitaneada, sobretudo, pelos preceitos escolanovistas de que a educação determinaria 

uma nova consciência para o país e, por conseguinte, melhorar-se-iam as condições sociais. 

Assim, explica o movimento atuante dos afrodescendentes no Rio Grande do Sul a partir da 

estratificação social, ou seja, seus militantes teriam sido recrutado dentre os que tiveram 

acesso à “instrução” elementar ou profissional. 
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Por fim, em relação ao aspecto teórico-metodológico de sua investigação, Cardoso 

ressaltou a influência da “sociologia universitária” aprendida com Florestan Fernandes, a 

análise funcionalista norte-americana, ou seja, a produção de texto sustentada em dados 

analisados, ao reverso do ensaísmo. De Max Weber, a construção de tipos ideais parametrado 

na “ação social”. Quanto a Karl Marx, a sua leitura histórico e estrutural do modo de 

produção. Além desses autores, o cientista social ressalta o método de Sartre e a noção de 

“consciência de classe” posta por Georg Lukács em sua fase de 1923. Contudo, deve-se situar 

que em seu trabalho pós-doutoral, Cardoso se distanciou teoricamente de Florestan Fernandes, 

ao mesmo tempo em que se aproximou de um grupo intelectual emergente no final dos anos 

50 na Faculdade de Ciências Sociais da USP, sob a direção do filósofo José Arthur Giannotti. 

Vale ressaltar que a interpretação de Cardoso se contrapôs à posição latifundiária da 

formação brasileira, na medida em que destacou os malefícios da escravidão para a 

completude do capitalismo. Em seu trabalho esteve presente a orientação simpática ao 

moderno setor produtivo imbuído da calculabilidade e da racionalidade e, ao mesmo tempo, 

criticou a “dominação patrimonialista patriarcal”. Desse modo, o seu discurso representou 

uma defesa dos valores da liberal-democracia. 

No capítulo quarto frisou-se o posicionamento dos senadores acerca da modernização 

tecnológica a partir do setor informacional. Roberto Campos se opôs peremptoriamente à 

estratégia de desenvolvimento nacional na produção de computadores e sistemas 

operacionais. Em conseqüência, defendeu a necessidade da produção tecnológica em 

subordinação ao grande capital transnacional. 

Fernando Henrique Cardoso, por sua vez, atuou pela aprovação da Lei de Informática 

fundamentada nos princípios da reserva de mercado e da capacitação nacional. Entretanto, 

após as pressões internacionais contra o produto brasileiro, as ameaças de retaliações e o 

evidenciamento do atraso do setor nacional envolvido na produção informática, o senador por 

São Paulo tratou de rever o “nacionalismo” de suas posições, assumindo a proposta de inserir 

a produção do país na lógica dos monopólios internacionais. 

No debate sobre a modernização, pode-se afirmar que Roberto Campos sistematizou 

as posições das burguesias que almejavam a aliança com as empresas transnacionais, além de 

seções comerciais e do capital bancário que não pretendia investir na produção autônoma de 

tecnologia informacional. Cabe ressaltar que o senador também representou parte do capital 

estatal interessado na aquisição de aparelhagem tecnológica moderna a partir do exterior. 
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Fernando Henrique Cardoso, por seu turno, revelou a propositura da fração burguesa 

industrial paulista articulada ao capital estatal, ou seja, os grupos que defendiam, em primeiro 

lugar, criar as bases industriais no setor, para, em seguida, promover a “interdependência” e o 

desenvolvimento associado. Entretanto, a não consolidação da tecnologia nacional 

informática impôs a necessidade do grupo social se submeter aos oligopsônios transnacionais. 

 

Após recuperar as conclusões das problemáticas tratadas em cada capítulo, cabe 

registrar que as políticas de modernização implantadas no Brasil dos anos 90 não 

responderam unicamente ao chamado Consenso de Washington, embora não se negue a 

influência do Seminário imperialista. O que esta pesquisa aponta para a compreensão do 

neoliberalismo à brasileira é que deve-se buscar as relações de forças sociais no interior da 

sociedade civil, na práxis dos intelectuais dos grupos sociais e na imprensa, bem como nos 

espaços da sociedade política. Definitivamente, não foi a idéia de neoliberalismo que se 

implantou de fora para dentro no país. Como foi tratado ao longo deste texto, a proposta de 

modernização que se impôs no Brasil foram às dos setores comerciais e financeiros, que teve 

em Roberto Campos um de seus “intelectuais orgânicos”. 

O esgotamento das possibilidades do desenvolvimento econômico nacionalista na 

esfera da produção de alta tecnologia e a crise da dívida externa levaram as diversas frações 

burguesas à conclusão da necessidade da revisão do papel do Estado. Doravante, a função 

publica privilegia a atenção máxima ao capital e, por conseqüência, a intervenção se 

processava, sobretudo a partir de 1987, sob a influencia do capital financeiro. 

Cabe destacar que as propostas burguesas do final dos anos 80 operou o seqüestro 

semântico do termo reforma, isto é, tirou o sentido atribuído pela social-democracia européia 

com base no movimento operário, resignificando-a a partir das exigências do grande capital 

financeiro. 

O “consenso” em prol da modernização e da (contra) reforma do estado na lógica do 

capital internacional foi constituído à partir da frustração das medidas desenvolvimentistas da 

“Nova República”, que se mostraram incapazes de enfrentar os interesses monopolísticos 

mundiais. Nesse processo, percebeu-se o decurso da fração burguesa industrial de São Paulo, 

proponente das medidas nacionalistas, sobretudo até 1987, mas não as sustentou, 

privilegiando o caminho de sócia-minoritária e subordinada às empresas transnacionais no 

período de mundialização do capital. 
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