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O trabalho que constrói,  
o ócio que cansa

Antonio Sergio Bichir*

Resumo: Esse artigo constitui parte do que seria um trabalho de mais 
fôlego sobre aspectos econômicos e filosóficos da ideia de luxo. O 
alvo? Examinar os conceitos de prazer e desejo à luz das contribuições 
de diferentes filósofos; analisar a natureza ambígua dessas relações na 
leitura de autores clássicos. Buscar, ali onde confluem e entrechocam-
se as forças do conspícuo e do virtuoso, uma breve e superficial 
arqueologia dos significados e de alguns desvios... Por essa razão, o 
artigo tem um sentido exploratório: pouco se tratará do luxo, mas 
do bem e do mal; do prazer e da dor; da virtude e do vício. Esses 
são os pares fundadores de uma inicial aproximação ao controverso 
reino do supérfluo e do ostentatório. Toda a ética ocidental ergue-se 
sobre o controle ou a sublimação das paixões. É um tema fundante.

Palavras-chave: ócio; virtude; prazer; bem e mal; felicidade; desejo; 
trabalho improdutivo. 

“Nosso século, que tanto fala de economia, é um esbanjador: esbanja o mais 
precioso, o espírito.” (NIETZSCHE, 1979, p. 177)

“Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias 
mais requintadas, desde que se remova a dor provocada pela falta: pão e água 
produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita.” 
(EPICURO, 2002, p. 41)

“Nisso, como em outras coisas, o prazer e a arte consistem em nos 
abandonarmos conscientemente a essa bem-aventurada inconsciência, consentindo 
em sermos sutilmente mais fracos, mais leves, mais pesados e mais confusos do 
que nós mesmos.” (YOURCENAR, 1980, p. 25).

Vanitas vanitatis / Sic transit gloria mundi 1

Quem cultiva o ócio? Quem dele vive ou por meio dele vive? Aristóteles nota 
em algum lugar que os escravos existem para garantir a atividade do pensamento. 
É da ordem das coisas. 

Na história, esse dolce far niente teima em desobedecer e afrontar padrões 

* Antonio Sergio Bichir formou-se em Ciências Sociais e Direito pela USP; é pós-graduado em Filosofia pela 
Unicamp e pela PUC-SP e mestre em Integração da América Latina pelo Programa de Integração Latino-Americano 
da USP (Prolam-USP). É professor da FAAP nas disciplinas de Ética, Metodologia Científica e Monografia. 
E-mail: <asbichir@hotmail.com>.
1 “A mais vã das vaidades” ou “Vaidade das Vaidades” / “Assim passa a glória do mundo”.
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éticos e insufla o ódio e a inveja dos “simples”. Nem sempre, é verdade; mas 
de modo intermitente. E o ócio é o símbolo mais autêntico de uma cultura do 
luxo. Nele vislumbra-se algum tipo de utilidade social? Como se verá, mesmo 
com hesitações e algumas dúvidas, a atividade não produtiva tem uma história e 
deslocamentos conceituais e práticos.

A formação das classes ociosas representa e ilustra notavelmente a tese do 
consumo conspícuo. Para Veblen (1965), o surgimento da propriedade individual 
e as diferenças de ocupação e de pecúnio definem o que ele denomina de classe 
ociosa, numa estrutura social e com uma divisão do trabalho cujo principal 
propósito é acalentar o gasto excessivo e supérfluo. Instrumento de poder e marca 
de supremacia, o conspícuo produz e reproduz as condições de permanência 
desse ócio em sua expressão social (enquanto classe). Com que fim? Afirmar sua 
opulência e emular os inferiores. Nenhuma preocupação com o aprimoramento 
do espírito ou com o conhecimento de si. É uma cultura entrópica. 

Argumento de definição: o ócio é tempo gasto em atividade não produtiva e seu 
sinal mais visível é o consumo conspícuo. A estirpe mais nobre de ócio é a intelectual, 
consagrada por Dante na figura do abade de Saint-Denis, Siger de Brabante: “Essa é 
a luz eterna de Siger, que ensinando na Rue du Fouarre pôs em silogismos verdades 
que desagradaram” 2. E o ócio dos intelectuais é igualmente improdutivo e cumpre 
importante função na estrutura de poder medieval: clerical, político-militar (guerreiro) 
e universitário: Sacerdotium, Regnum, Studium (LE GOFF, 1993). 

A noção de trabalho não está desvinculada da noção de punição. Desde o 
momento em que o homem e a mulher caíram (no imaginário cristão), receberam 
a punição de Deus e foram condenados a vagar na Terra e a lutar por sua 
sobrevivência, bem como a cavar seu sustento. São fábulas; porém, a noção de 
consumo conspícuo, se está distanciada do trabalho intelectual, afasta-se – ainda 
mais – do trabalho manual (igualmente visto como algo impróprio para as classes 
abastadas): “A vida ociosa, por si mesma e nas consequências, é linda e nobre aos 
olhos de todos os homens civilizados (...). O trabalho sempre foi aceito como 
o sinal convencional de força inferior e, por isso, considerado, por um processo 
mental de abreviação, como intrinsecamente vil” (VEBLEN, 1962, p.49-50). O 
que conta é a atividade (no caso improdutiva) e não as condições de produção. 

O intelectual produz conhecimento – seu valor de troca – e, assim, aciona a 
produção e o consumo de algo que serve imaterialmente à sociedade: livros, tinta, 
roupas, madeira, velas, pergaminhos, alimentos etc. É por essa razão – a distinção 
entre trabalho manual e trabalho intelectual combinada à noção de ócio e consumo 
conspícuo – que se reconhece no papel dos intelectuais um impulso apaixonado no 
debate sobre o desejo e suas “artimanhas”. O poder “moderno” ama menos o excesso 
e mais a discrição e a insídia. Tudo que é obsceno talvez constranja e embarace porque, 
ao retirá-las do limbo, lança-se sobre as coisas demasiada luz e o que deve permanecer 
em segredo – esse elemento crucial do poder – vem à tona. Mas o luxo e o saber que é 
magnânimo e altivo não concedem ao anonimato, mas ao ofuscamento. Será?

2 No original: Essa è la luce eterna di Sigieri / Che, leggendo nel vico degli strami, Silloggizò indiviosi veri. Canto 
X, v. 135-138. A Rue du Fouarre (Vico degli Strami; beco da palha) existe até hoje, em Paris; lá a Sorbonne 
nasceu e lá conviviam os alunos e mestres da primeira universidade ocidental.



9O trabalho que constrói, o ócio que cansa, Antonio Sergio Bichir, p. 7-34

A luta pelo controle das paixões e emoções – a história moral – é antiga e 
sempre se deparou com fortes adversários. Por exemplo, a luta dos “puros de 
coração” contra toda forma de excessos carnais e materiais. A disciplina eclesiástica, 
porém, repousa sobre um discurso filisteu: condenam-se as fraquezas (como se não 
fossem “naturais”) e a propensão ao supérfluo e ao ostentatório, sem reconhecer, 
no entanto, que a Igreja Católica – guardiã e guia da censura universal – foi um 
bastião do excessivo e do pecaminoso (para operar no seu próprio campo linguístico). 

A busca pela luce eterna da razão (abundância do espírito?) pode muito bem 
conviver/acompanhar a luta pela riqueza e ostentação (abundância do corpo ou a 
ele associada) e ambas são condenadas por serem o que são: expressão da vaidade 
humana. Só há dor e tristeza no progresso do conhecimento; só há transitoriedade 
e vazio no progresso material. Sinuosas veredas... 

Em todo caso e diferentemente das virtudes intelectuais (que Aristóteles 
cunhava de dianoéticas para distingui-las das virtudes éticas), a atividade conspícua 
situa-se no terreno da ação (da práxis), o que lhe empresta um sentido bem prático, 
relacionado com meios e fins. Não tem sido simples considerar o ócio improdutivo 
material como algo digno de louvor ou elogio. Esse ócio conspícuo é marcado 
por um traço de distinção e ele – o ócio – é uma lógica e exige uma prova: a prova 
do ócio concentra-se não apenas nos bens materiais, mas – principalmente – nos 
bens imateriais, prova essa que pode ser “demonstrada” por meio de talentos 
artísticos, guerreiros ou culturais. Muito mais que a simples posse, o signo. Algo 
que está no lugar de alguma coisa. Há virtude nisso? É ético buscar a realização da 
felicidade material ao custo ou em sacrifício dos bens espirituais? Velha discussão.

Nas sociedades mais antigas (Veblen fala de “cultura bárbara mais primitiva”), 
a primeira divisão de trabalho vigorava entre homens e mulheres, e o trabalho delas 
era tão importante quanto o deles, só que mais monótono: preparar o repasto, 
cuidar dos filhos e do lar e prover satisfação sexual. A lenta emancipação feminina 
é um dado interessante para se pensar o/no desenvolvimento do “consumo 
conspícuo”. Todo um sistema de produção e distribuição de bens para a estética 
feminina: frívola, subserviente e perdulária. Shakespeare, no Hamlet, consagrou 
a imagem: fealty, thy name is woman3. 

Outra leitura é possível, senão desejável: como as mulheres – em geral – 
catapultaram, por assim dizer, a “indústria do luxo” entre os séculos 15 e 16, 
sobretudo na Itália; e como a Itália converteu-se numa terra de beleza, elegância, 
delicadeza e arte graças, provavelmente, à simples presença do feminino; esse 
incontornável e “diabólico” poder das fêmeas. 

Das peças de toucador ao dinheiro perfumado, muito pouco escapava ao 
imperativo de superar o vestir e agir impróprios, em favor de um modo de vida 
artístico. Na Itália, por exemplo, era comum o uso de veículos que trafegavam 
por vias públicas pavimentadas e bem cuidadas, algo muito diferente do que 
acontecia em outros Estados.

Em A Cultura do Renascimento na Itália, Burckhardt (1991) nota que 
lentamente essa “indústria do luxo” vai esgueirando-se por toda a península; 
produzindo novas roupas, novas peças de cama, mesa e banho, objetos de adorno; 
3 “Fragilidade/frivolidade, teu nome é mulher”. 
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todo um conjunto de artefatos em marcenaria, cerâmica, metais etc., além de novas 
regras do que se poderia chamar de civiltà. Pode-se dizer que o luxo elegera seu 
palco e sua plateia preferencial: as mulheres e a “invenção” de uma indústria regular 
do luxo, cujo mote é domínio do olfato, do tato, da visão e do gosto. Numa palavra: 
a construção de um tipo de beleza, de ordem, de harmonia, de cuidado de si:

“Falsas cabeleiras, mesmo as de seda branca ou amarela, são, mais do que 
qualquer outra coisa, utilizadas em massa, depois de proibidas, em seguida usadas 
novamente, até que um pregador, exortando as usuárias ao arrependimento, 
toca-lhes os corações mundanos. Eleva-se, então, em praça pública, uma elegante 
fogueira (tálamo), no meio da qual jazem, ao lado de alaúdes, aparatos para jogos, 
máscaras, fórmulas mágicas, livros de canções e outras futilidades, também as 
cabeleiras falsas: as chamas purificadoras levam tudo consigo para os ares.

A cor ideal, aquela que todos se esforçavam por ter nos próprios ou nos falsos 
cabelos, era o loiro. Assim, e uma vez que o sol tinha a fama de tornar loiros os 
cabelos, havendo bom tempo, muitas damas passavam o dia todo ao sol. No mais, 
empregavam-se também as tinturas e, além destas, misturas para fazer crescer os 
cabelos. A isso tudo há que se acrescentar ainda um arsenal de líquidos embelezantes, 
emplastos e cosméticos para cada parte específica do rosto, inclusive para as pálpebras 
e os dentes, o que já soa estranho à nossa época. Nem o escárnio dos poetas, nem 
a ira dos pregadores, nem a advertência contra a deterioração precoce da pele eram 
capazes de demover as mulheres do hábito de dar a seu semblante uma outra cor e, 
até mesmo, uma outra forma.” (BURCKHARDT, 1991, p. 270-271)

Em quase dois séculos, a Itália impõe uma espécie de disciplina estética para 
o interior e o exterior; as cidades, as ruas e vielas sinuosas tanto podem conduzir 
a Deus como para um mundo menos sombrio e mais festivo: celebrar a beleza 
é um modo de celebrar a vida. E celebrar a vida é algo que deve ser feito com 
glamour, decoro, ordem, exuberância e etiqueta. Em curso, uma história da 
beleza que se esboça na cosmética e na dietética; ou no campo da organização 
do poder e das virtudes políticas do Príncipe. Ordem nas cidades, nas mansões, 
nos palácios e nos corpos; tudo que é belo deve construir-se no equilíbrio entre a 
forma e o conteúdo. Questão de estilo, busca-se demarcar precisamente o domínio de 
uma areté: a moral existe para submeter e controlar o rebanho; para que os melhores 
guardem-se/livrem-se do reino de Deus e sirvam-se do reino da Terra.

Pensar o/no luxo é, de algum modo, pensar nesse convívio difícil entre o 
poder e a glória vis-à-vis a miséria e o abandono. O que nos coloca diante de 
algumas alternativas de diagnóstico. Tratar do assunto 1) como horizonte possível 
para o fastio cotidiano das classes ociosas; 2) como a mais cruel expressão de 
ostentação e futilidade; e, por fim, 3) como um fenômeno a ser entendido, além 
do pecaminoso e do apologético. A estratégia seria única: remoer cadáveres 
ilustres. Ou seja: ler os clássicos; ao menos alguns clássicos.

Nenhuma das anteriores. É possível; um passo numa tortuosa/tormentosa 
direção: nem o diabo, nem o bom deus; nem ambos. Talvez – só talvez – igual confusão 
(deliberada?) possa ser reconhecida na apressada e distorcida associação entre prazer e 
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hedonismo, cuja vítima principal terá sido o filósofo grego Epicuro. Em todo o caso, 
tal método – ler os clássicos (em sentido largo, “alguns” clássicos) – supõe escolhas. 
A advertência, tal como Dante a ouviu de Virgílio, diante dos umbrais do inferno, 
dá o tom: Qui si convien lasciare ogne sospetto; ogne viltà convien che qui sia morta4.

O luxo – e seus incômodos pares (concupiscência, ostentação, opulência 
etc.) –, como qualquer objeto de estudo, deve ser pensado em perspectiva; deve 
ser analisado a partir das forças que o animam. Tais forças representam ou não 
algum tipo de verdade (política, econômica, cultural)? É para além delas que 
se deve lançar o olhar crítico, pois a própria verdade é – por assim dizer – um 
luxo. Pensar o luxo como o próprio sujeito que a si próprio constitui-se naquilo 
que Foucault chama de cuidado de si. Ninguém parece ter colocado melhor a 
questão do cuidado de si do que as mulheres, pouco importam (importam?) suas 
razões, visíveis ou não. As mulheres farejam e nelas vicejam, ao longo dos tempos, 
rituais e procedimentos de deslumbramento, riqueza, luminosidade e requinte, 
notadamente se pensarmos nas mudanças que ocorreram na Itália reverenciada 
por Burckhardt e refinada/civilizada por manuais de etiqueta e “adorno social”. 

Procurando prazer; encontrando felicidade...

Começo com o porco do jardim das delícias (segundo o anátema cristão). 
Ele é o primeiro a cuidar de maneira menos prescritiva do tema do prazer. Ao ler 
Epicuro em sua Carta sobre a felicidade / Carta a Meneceu, o leitor apressado 
pode ver ali um hino ao hedonismo (puro e simples), ao prazer pelo prazer; um 
convite ao grito de guerra “sexo, drogas e rock and roll”. Não é o que parece. 
Numa outra mirada, para quem já foi apresentado aos “lógicos” gregos (Platão 
e Aristóteles), o guru do Jardim das Delícias é o anticlássico ou o não clássico, 
no terreno do virtuoso, do justo, do bom e così via. De novo, é preciso calma.

É fato que Epicuro concede grande importância ao “sensual”, em detrimento 
(não como antagonismo) do “racional”. Mas a conversa pode tomar outra direção, 
se pensarmos em duas palavrinhas mágicas a que ele recorre: aponia e ataraxia. 
A busca (pois não é algo dado ou inato) do prazer e não sua instável posse; 
bem entendido, porém: prazer como ausência de dor física (aponia) e espiritual 
(ataraxia). Um estado que se conforma ao natural e ao necessário, exaltando aquilo 
que é fundamental nos homens: os sentidos.

Epicuro nasceu em Samos (onde também nasceu Pitágoras) em 341 a.e.c.5. 
Sua obra (muito extensa, segundo consta) perdeu-se e muito pouco dela chegou 
até nós: três cartas e algumas máximas. Diferentemente dos estoicos, que atribuem 
primazia à vontade (à razão), o epicurismo enfatiza o papel dos sentidos na busca 
de uma vida feliz, isto é, purificada de toda a angústia. Ele pergunta: por que os 
homens angustiam-se? Por que temem as forças da natureza? Por que veem nos 
atos divinos um castigo, uma punição? E responde: os homens temem a morte 
e se apequenam por causa disso. A ciência (a filosofia) pode dissipar essa aflição 
e tranquilizar a alma.

4 Numa tradução “livre”: “Aqui se deve deixar toda suspeita; toda vilania, aqui, deve perecer”.
5 a.e.c. / d.e.c. (antes e depois da Era Comum), sistema moderno de datação reconhecendo o nascimento de 
Cristo como Era Comum.
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Princípio moral: não existem “intenções sobrenaturais” agindo no mundo; 
os fenômenos naturais explicam-se por causas materiais (postulados tirados do 
pensamento de Demócrito). Epicuro busca entender o sentido delas (explicações). 
Há quase sempre uma gama de possibilidades para compreender o devir no mundo:

“Nada provém do ‘não-ser’, nada pode se formar senão a partir de elementos 
que existam antecipadamente; do mesmo modo, coisa alguma pode retornar ao 
nada, mas apenas se transformar. Isto porque o universo que incessantemente se 
transforma é eterno em seus elementos: compõem-se de uma infinidade de átomos 
na infinidade do vazio.” (VERGEZ; HUISMAN, 1984, p. 68)

Os átomos são eternos porque “indivisíveis” (sua definição). Por essa razão, 
Epicuro não ignora ou despreza os deuses, mas coloca-os em seu devido lugar: 
o etéreo. Eles não criaram nada, nem intervêm na existência humana. Eles, os 
deuses, são felizes e a felicidade é um estado imperturbável. Por que motivo, então, 
interviriam no mundo? Os átomos são eternos e suas combinações são fugidias. 
A alma, inseparável do corpo, seria um agrupamento de átomos. Os deuses nada 
poderiam ter criado e também não poderiam “invadir” o mundo, pois seriam 
contaminados por esse jogo atômico “em aberto”.

Um de seus seguidores latinos, Lucrécio (99-55 a.e.c.), enfrentará o problema 
“científico” da doutrina atomista. Essa combinação incessante de átomos não 
constituiria um destino inevitável para o ser humano, um determinismo natural? 
Como teriam surgido o mundo e os indivíduos? 

“Quando os corpos são levados em linha reta através do vazio e de cima para 
baixo pelo próprio peso, afastam-se um pouco de sua trajetória, em altura incerta e 
incerto lugar, e tão somente o necessário para que se possa dizer que se mudou o 
movimento. Se não pudessem desviar-se, todos eles, como gotas de chuva cairiam 
pelo profundo espaço sempre de cima para baixo e não haveria para os elementos 
nenhuma possibilidade de colisão ou de choque, se assim fosse, jamais a Natureza 
teria criado coisa alguma.” (LUCRÉCIO apud CHAUÍ, 2002, p. 101)

Por sua física e ética, Epicuro é vítima dos cânones cristãos. Por quê? Epicuro 
rejeita a explicação mítico-religiosa que pressupõe entidades sobre-humanas ou 
sobrenaturais. O epicurismo não acredita na criação do mundo como obra de um 
demiurgo (divindade), nesse infinito e contingente choque de átomos (os átomos, 
diz ele, podem ir a toda parte e criar novos inumeráveis mundos); refuta igualmente 
a tese da reencarnação, pois, para ele, a alma e o corpo são indissociáveis e a alma 
desaparece com a morte – o fim das sensações. É mais que “natural”, então, a 
cruzada cristã contra o ateísmo de Epicuro (CHAUÍ, 2002, p. 100-101).

O valor das coisas explica-se pela natureza e o que é moralmente desejável 
fundamenta-se no que é naturalmente desejado, desejado de fato (o desejo em 
si). Nossa natureza é o terreno de uma liberdade que testemunha esse jogo infinito 
do sensível. Aprendemos porque nosso espírito possui uma conexão direta com 
as próprias coisas que emanam suas propriedades e nós as captamos. Assim 
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conhecemos o que nos cerca; assim, sentimos nossas necessidades próximas das 
coisas, do sensível. Todo o bem e todo o mal residem na sensação, diz ele (HUISMAN; 
VERGEZ, 1984).

O sentido da existência é a busca do prazer. Não o prazer do temporário e do 
banal; não o prazer “em movimento”, mas o prazer “em repouso”, certo “cuidado 
de si”. O prazer que afasta a angústia e a dor física e espiritual. Tal o equilíbrio 
proposto por Epicuro. Só os bens absolutamente necessários impedem-nos de 
sofrer. Entre os bens necessários, úteis e excessivos/ostentatórios, Epicuro elege os 
primeiros. O epicurismo constitui-se como uma opção pelo simples e duradouro:

“E o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha e toda 
recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito, visto que esta é a 
finalidade da vida feliz: em razão desse fim praticamos todas as nossas ações, para 
nos afastarmos da dor e do medo. Uma vez que tenhamos atingido esse estado, 
toda a tempestade da alma se aplaca, e o ser vivo, não tendo de ir em busca de algo 
que lhe falta, nem procurar outra coisa a não ser o bem da alma e do corpo, estará 
satisfeito. De fato, só sentimos necessidade do prazer quando sofremos pela sua 
ausência; ao contrário, quando não sofremos, essa necessidade não se faz sentir. É 
por essa razão que afirmamos que o prazer é o início e o fim de uma vida feliz. Com 
efeito, nós o identificamos como o bem primeiro e inerente ao ser humano, em 
razão dele praticamos toda escolha e toda recusa, e a ele chegamos escolhendo todo 
bem de acordo com a distinção entre prazer e dor.” (EPICURO, 2002, p. 36-37)

Bem diferente da argumentação socrático-platônica e aristotélica? Insisto na 
perspectiva: depende. De quê? Da mirada; do movediço e sempre espinhoso capítulo 
“do que está em jogo”. Não se trata de “fabricar” um Epicuro antiacadêmico. Não 
é o caso; mas é bom deixar de lado, por um momento que seja, o esquematismo e a 
tradição exegética. Foucault (1985) transcreve algumas linhas úteis para se entender 
o que ele chama de apelo moral ou problematização moral do alimento, da bebida 
e da atividade sexual. Signos do luxo; signos de luxúria? Signos de/da contenção:

“As iguarias, os vinhos, as relações com as mulheres e com os rapazes 
constituem uma matéria ética análoga; eles instauram forças naturais, mas que 
tendem sempre a ser excessivas: e tanto uns como os outros [Xenofonte, Platão e 
Aristóteles] colocam a mesma questão: como se pode e como convém ‘se servir’ 
(chrĕsthai) dessa dinâmica dos prazeres, dos desejos e dos atos? Questão do bom 
uso. Como diz Aristóteles: ‘Todo mundo, em certa medida, usufrui do prazer 
da mesa, do vinho e do amor; mas nem todos o fazem como convém (ouch’hĕs 
dei)’.” (FOUCAULT, 1985, p. 50)

O “móvel de luta”, por assim dizer, é um tipo de experiência de decoro; 
de ponderação. A ideia é cara a Aristóteles e não vejo igualmente como negá-la 
em Epicuro. É evidente que os alvos são diferentes. Epicuro não vê na felicidade 
algo como fruto de uma práxis virtuosa – como Aristóteles – cujo fim é o que a 
escolástica medieval chamou de summum bonum. O próprio Aristóteles escreve 
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que não há “mediania” (termo médio / “meio-termo”) no excesso e/ou na falta; 
tais situações de instabilidade, de desequilíbrio entre as paixões, as faculdades 
e as disposições de caráter (às quais ele vincula as virtudes morais) escapam ao 
“equilíbrio”. Como ele apresenta a chrĕsis? Há uma sequência bastante coerente 
e “propedêutica” (à moda aristotélica):

“Devemos tomar como sinais indicativos do caráter o prazer ou a dor que 
acompanham os atos; porque o homem que se abstém de prazeres corporais e se 
deleita nessa própria abstenção é temperante, enquanto o que se aborrece com 
ela é intemperante; e quem arrosta coisas terríveis e sente prazer em fazê-lo, ou, 
pelo menos, não sofre com isso, é bravo, enquanto o homem que sofre é covarde. 
Com efeito, a excelência moral relaciona-se com prazeres e dores; é por causa do 
prazer que praticamos más ações, e por causa da dor que nos abstemos de ações 
nobres. (...) Por outro lado, para usarmos a frase de Heráclito, é mais difícil lutar 
contra o prazer do que contra a dor, mas tanto a virtude como a arte se orientam 
para o mais difícil, que até torna melhores as coisas boas. Essa é também a razão 
por que tanto a virtude como a ciência política giram sempre em torno de prazeres 
e dores, de quem que o homem que lhes der um bom uso será bom e o que lhes 
der mau uso será mau.” (ARISTÓTELES, 1973, p. 269-270)

O epicurismo foi combatido e distorcido por diferentes correntes filosóficas 
(estoicos, platônicos, aristotélicos e, principalmente, os filósofos cristãos). Sua 
particular/singular visão da Natureza e do prazer provocava frisson nas almas lógicas e 
racionais ou místicas de seus oponentes (CHAUÍ, 2002). Embora, no limite, Epicuro 
advogue uma ética hedonista (hedoné = prazer, em grego), não se pode fazer tábula 
rasa desse “prazer”. Para tanto, basta lê-lo, uma vez mais, para dissolver dúvidas, 
comparando-o com o que escreveram Aristóteles ou Platão sobre o mesmo assunto: 

“Quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos 
prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos, como 
acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento, ou não concordam 
com ele [os estoicos], ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é 
ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas 
nem banquetes contínuos, nem a posse de mulheres e rapazes, nem o sabor dos 
peixes ou das outras iguarias de uma mesa farta que tornam doce uma vida, mas 
um exame cuidadoso que investigue as causas de toda escolha e de toda rejeição e 
que remova as opiniões falsas em virtude das quais uma imensa perturbação toma 
conta dos espíritos. De todas essas coisas, a prudência é o princípio e o supremo 
bem, razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia; é dela que se 
originam todas as demais virtudes (...).” (EPICURO, 2002, p. 43-45)

Não são palavras “radicais”; pelo contrário (e aí o epicurismo não está em 
rota de colisão com os “lógicos”): Epicuro propõe uma terapêutica do prazer, 
nas palavras de Pessanha (1992), e uma moral de moderação e temperança. Esse 
receituário para o bem viver, ainda no domínio da chrĕsis, encontra dois discípulos 
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de Sócrates que examinam um modelo de contenção. O excesso, o arrebatamento 
e a transgressão não configuram uma vida digna e nobre:

“Meus amigos gozam do comer e do beber com prazer e sem esforço: porque 
eles esperam sentir o desejo (...). A fome, a sede, o desejo amoroso, as vigílias são as 
únicas causas do prazer que se tem em comer, em beber, em fazer amor, em repousar 
e em dormir, quando se esperou e se suportou essas necessidades até que sua satisfação 
fosse tão agradável quanto possível.” (XENOFONTE apud FOUCAULT, p. 63)

Assim como Platão, Xenofonte não interdita o desejo; enquadra-o. As paixões e 
as ações empurram-nos para o caminho mais fácil. O homem, sua razão e sua extensão 
(o corpo, esse complexo transitório e perecível) deve forjar um modelo prático de 
equilíbrio. O belo e o bom formam um divino e atraente par: “E não será o mais belo 
espetáculo para quem quiser contemplá-lo, ver uma alma e um corpo igualmente belos, 
unidos entre si, e nos quais se encontre todas as virtudes em perfeita harmonia? (...) 
Ora, o mais belo é também o mais digno de ser amado.” (PLATÃO, 2009, p. 111). 

O tema parece ser precisamente o mesmo que Foucault sublinha: bom uso e 
mau uso. Onde se busca o prazer, lá se encontra/pode-se encontrar também dor. 
Eis o ponto inicial: as coisas boas não são fáceis de alcançar. Por quê? A fórmula 
é conhecida: o bem é finito; o mal é infinito. Em Aristóteles há um apelo ao 
equilíbrio; em Platão, por exemplo, há um esforço de convencimento e persuasão 
visando a démesure (a ideia de enquadramento e não condenação dos prazeres; 
ao menos, não condenação no sentido de extirpação):

“ – Contra essa libertação a alma do verdadeiro filósofo persuade-se de que 
não se deve opor, e por isso se afasta tanto quanto possível dos prazeres, assim 
como dos desejos, dos incômodos e dos terrores. Ela sabe com efeito que, quando 
sentimos com intensidade um prazer, um incômodo, um terror ou um desejo, 
por maior que seja o mal que possamos sofrer nesse momento entre todos os que 
se podem imaginar – cair doente, por exemplo, ou arruinar-se por causa de suas 
paixões – ela sabe que não há nenhum desses males que não seja ultrapassado 
por aquele que é o mal supremo; é deste mal que sofremos, e não o notamos!

– E que mal é esse, Sócrates?
– É que em toda alma humana, forçosamente, a intensidade do prazer ou do 

sofrimento, a propósito disto ou daquilo, se faz acompanhar da crença de que o 
objeto dessa emoção é tudo o que há de mais real e verdadeiro, embora tal não 
aconteça. Esse é o efeito de todas as coisas visíveis, não é?

– Efetivamente.
– E não é em tais afetos que no mais alto grau a alma fica sujeita às cadeias 

do corpo?
– De que modo, dize?
– Assim: todo prazer e todo sofrimento possuem uma espécie de cravo com 

o qual pregam a alma ao corpo, fazendo, assim, com que ela se torne material e 
passe a julgar da verdade das coisas conforme as indicações do corpo.” (PLATÃO, 
1982, p. 88-89)
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Em sua nota de tradução, José Cavalcante de Souza lembra que a Sophrosyne 
socrática significa o domínio dos apetites e sentidos do corpo, resistindo tanto à fadiga 
e à dor como ao prazer (assim seriam os Guardiães da República platônica). São as 
intensidades que ocupam Platão ou Aristóteles; as modulações das paixões e não 
sua negação. E por que não reafirmar: não se censura a paixão; censura-se a volúpia.

Homens “treinados” para uma dietética dos prazeres, um “balanço” 
(provavelmente instável, mas desejável como pedagogia moral) entre os sentimentos 
(regulados) e os desejos (desregulados) e a contemplação da verdade. Não é o amor 
que merece censura; para além do tipo ou da modulação desse sentimento, Platão trata 
da “ideia” de amor e de sua contemplação sob o matiz do estável, duradouro e não 
transitório. Numa palavra: do justo. Platão não negocia nem transige com a práxis:

“É mau aquele amante popular, que ama o corpo mais que a alma; pois não 
é ele constante, por amar um objeto que também não é constante. Com efeito, 
ao mesmo tempo em que cessa o viço do corpo, que era o que ele amava, ‘alça 
ele o seu voo’, sem respeito a muitas palavras e promessas feitas. Ao contrário, 
o amante do caráter, que é bom, é constante por toda a vida, porque se fundiu 
com o que é constante.” (PLATÃO, 1982, p. 17)

A virtude e sua ausência (o vício) não são paixões, nem faculdades, como explica 
Aristóteles. Ele prossegue dizendo que não escolhemos sentir raiva, medo ou inveja. 
O que quer dizer que tais paixões conduzem o espírito a despeito da vontade ou da 
razão. São, de algum modo, pulsões, sentimentos que, voltados para algum objeto 
ou relação, comandam o corpo e a mente. Com as virtudes (e os vícios) não é o 
que sucede: delibera-se; elege-se. As virtudes apontam o justo caminho, o caminho 
que convém (kathekon para os estoicos; ato que se justifica racionalmente): 

“Por outro lado, sentimos cólera e medo sem nenhuma escolha de nossa parte, mas 
as virtudes são modalidades de escolha, ou envolvem escolha. Além disso, com respeito 
às paixões se diz que somos movidos, mas com respeito às virtudes e aos vícios não se 
diz que somos movidos, e sim que temos tal ou tal disposição. Por estas mesmas razões, 
também não são faculdades, porquanto ninguém nos chama bons ou maus, nem nos 
louva ou censura pela simples capacidade de sentir as paixões. Acresce que possuímos 
as faculdades por natureza, mas não nos tornamos bons ou maus por natureza. (...) Por 
conseguinte, se as virtudes não são paixões nem faculdades, só resta uma alternativa: a 
de que sejam disposições de caráter. Mostramos, assim, o que é a virtude com respeito 
ao seu gênero.” (ARISTÓTELES, 1973, p. 272; negrito no original)

 
Ao definir virtude como uma disposição de caráter, Aristóteles indica um duplo 

movimento: 1) a virtude ou excelência condiciona o que lhe é próprio; e 2) executa 
bem uma função. O exemplo é o olho/o olhar: a virtude do olho é bem enxergar/
bem olhar. Para olhar/enxergar bem é preciso ter um olho “bom”. Esse olho 
alcança sua excelência, como um “em si” e como um resultado. A virtude possui 
algo de funcional. A regra vale para todas as coisas; vale também para as virtudes 
morais. Há no homem uma disposição para o bem; uma disposição de caráter que o 
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torna bom. Essa virtude permite ao homem praticar o bem, desempenhar bem sua 
função racional (ARISTÓTELES, 1973, p. 272 e ss.). Nesse sentido, Aristóteles 
não evita o jogo das paixões; ao contrário, sugere uma receita para o seu bom uso, 
por exemplo, no terreno tipicamente contingente/não apodítico da retórica. Ela, a 
dialética, a poética, a política e a ética compõem o que ele denomina de categorias 
do agir humano (deliberação/escolha). Por essa razão, o campo retórico é, também, 
um domínio destinado ou não à prática virtuosa.

No terreno das virtudes morais, daquilo que é propriamente humano, 
Aristóteles ensina – diferentemente de Platão, que condena os prazeres e o uso/
abuso das paixões em favor da ação moral, subordinando-a à razão – que o mundo 
das paixões e das ações é marcado pelo excesso, falta e meio-termo (termo médio; 
mediania); se a ciência (epistéme) é o lugar do necessário, a paixão é o lugar do 
contingente, do que nos faz oscilar/variar/deslocar. O topos (lugar) da virtude 
é o mesmo; o da paixão é o outro (o que nos faz ser diferentes do que somos):

“A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e 
consistente numa mediania, isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada 
por um princípio racional próprio do homem dotado de sabedoria prática. E é um 
meio-termo entre dois vícios, um por excesso e outro por falta; pois que, enquanto 
os vícios ou vão muito longe ou ficam aquém do que é conveniente no tocante 
às ações e paixões, a virtude encontra e escolhe o meio-termo. (...) Em suma, do 
excesso ou da falta não há meio-termo, como também não há excesso ou falta 
de meio-termo. (...) Fica bem claro, pois, que em todas as coisas o meio-termo 
é digno de ser louvado, mas que às vezes devemos inclinar-nos para o excesso e 
outras vezes para a deficiência. Efetivamente, essa é a maneira mais fácil de atingir 
o meio-termo e o que é certo.” (ARISTÓTELES, 1973, 274; grifos meus)

 
Uma disposição de caráter conforma uma atividade e um objeto. O homem 

justo (magnificente) não esbanja; não é perdulário, nem avarento ou mesquinho. 
Adquire visando a honra (que é o alvo principal da ação virtuosa). Seja em suas 
ações magnânimas, seja por objetos que o dignifiquem; homens virtuosos não 
fazem cálculos exatos, nem controlam seus gastos (o que não quer dizer que 
“esbanjem” ou desperdicem). Buscam em sua “liberalidade” produzir resultados 
compatíveis com sua honra e dignidade, mesmo que tais resultados excedam os 
custos imaginados de início. Não há utilitarismo nisso.

Num certo sentido (considerando que o domínio do contingente tem 
primazia sobre o necessário no mundo prático), é razoável supor que Aristóteles 
não condene, por exemplo, a ostentação em si, desde que ela esteja a serviço do 
que é honroso, grandioso, magnânimo. O dispêndio – por si só – não é bom nem 
mau; deve, sim, estar em consonância/conformidade (essa a expressão aristotélica) 
com seu resultado: a obra de arte é admirada porque duradoura e grandiosa. Um 
homem virtuoso age, então, como um artista da práxis? Sim; sem extravagância 
ou vulgaridade (ARISTÓTELES, 1973, p. 305 e ss).

Nossa alma é dotada de três instâncias (graus? Esferas? Sempre difícil a 
trama das palavras): as paixões, as faculdades e as disposições de caráter. Estas se 
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relacionam às primeiras, pois as faculdades expressam o ser capaz de sentir as paixões. 
É uma virtualidade/um poder sentir medo, raiva, cólera, ódio, amor, amizade 
etc. (mas não um “dever sentir”). É aí que entram as disposições de caráter: elas 
supõem escolhas que incidem ou podem incidir nas paixões (apetites e prazeres). 
Aquilo que agrada pode suscitar o transbordamento, a ausência ou a mediania, 
como observa Aristóteles. A riqueza, o lucro, a vitória e a honra integram a “lista” 
das boas escolhas de apetites e prazeres. Não se deve censurar um homem porque 
deseja apropriar-se de tais “objetos”. Mas pode-se censurá-lo por sua maneira de 
apropriar-se, por seu modo de proceder. Uma questão de método: menos o desejo 
“em si”; mais o modo de aquisição, fruição e gozo. 

Ora, o modo de aquisição, fruição e gozo diz respeito ao prazer e à dor. A 
virtude e o vício estão ligados às atividades e objetos tendentes a produzir o que 
Aristóteles chama de “felicidade” (cuja origem associa-se à noção de prazer). 
Noção muito importante para ele: felicidade é perfeição. Toda limitação à atividade 
e ao objeto gera imperfeição; gera infelicidade (insatisfação, pode-se dizer). Por 
esse motivo, não tem sentido limitar o acesso ou condenar a posse de bens materiais 
(corporais e exteriores):

“(...) Por essa mesma razão todos os homens pensam que a vida feliz é 
agradável e entremeiam o prazer no seu ideal da felicidade – o que, aliás, é bastante 
sensato, já que nenhuma atividade é perfeita quando impedida, e a felicidade é 
uma coisa perfeita. Eis aí por que o homem feliz necessita dos bens corporais 
e exteriores, isto é, os da fortuna, a fim de não ser impedido nesses campos.” 
(ARISTÓTELES, 1973, p. 373; grifos meus).

Se o homem (cidadão? Despotés?6) não buscasse a distinção em suas atividades 
e nos objetos visados, não haveria diferença entre dor e prazer e, por via de 
consequência, os sentimentos, os desejos e as paixões seriam iguais em todos os 
homens. A sabedoria prática de Aristóteles alinha diversas críticas (combatendo-as 
ou simplesmente discutindo-as) à associação entre prazer e virtude (ou bem). Em 
síntese, o que ele ensina? Alguns acreditam que o prazer não é um bem porque 
mesmo os animais visam-no; outros defendem a ideia de que os sábios buscam o 
que não lhes cause dor; por fim, há os que sustentam a tese de que os prazeres, 
em geral, são um mal (por exemplo, o prazer sexual, que turva o pensamento e, 
mesmo assim, nele nos deleitamos). Ora, diria Aristóteles, 

“é evidente, por outro lado, que se o prazer, isto é, a atividade de nossas 
faculdades, não é um bem, ninguém poderá dizer que o homem feliz tenha uma 
vida agradável; pois com que fim necessitaria ele do prazer se este não é um bem 
e o homem feliz pode até levar uma vida de sofrimentos? E a dor não é nem um 
mal, nem um bem, se o prazer não o é: por que, então, evitá-la? Por conseguinte, 
também a vida do homem bom não será mais agradável que a de qualquer outro, 
se as suas atividades não forem mais agradáveis.” (ARISTÓTELES, 1973, p. 373)

6 Despotés significa “senhor de escravos”.



19O trabalho que constrói, o ócio que cansa, Antonio Sergio Bichir, p. 7-34

É preciso vincar o conceito: aquilo que agrada é prazeroso; o que dá prazer é 
agradável. Porém, o prazer e o agradável não se limitam ao corporal ou ao exterior; 
são, antes, disposições do caráter (modulações das faculdades). Buscar o necessário 
é muito diferente de buscar o excesso. Epicuro endossaria. De novo, a ideia de 
que o repouso é melhor que o movimento. Para Platão, nesse tópico (repouso v. 
movimento), a questão não seria muito diferente; nada diferente, talvez: ele aposta 
num controle de intensidades. Menos tempestade e mais calmaria.

Deve-se, então, pensar no bem como excelência, repondo as noções de meio e 
fim. O prazer, sendo atividade, não pode ser um fim em si mesmo (nisso concorda 
com Platão, no Filebo, 60). Por esse motivo (não ser um fim em si mesmo), sendo 
o bem um fim, aí reside sua superioridade e sua nobreza. De algum modo – por sua 
leitura escolástica – Aristóteles fixa um princípio condutor na história da Filosofia 
Moral: a noção de que a virtude é uma excelência e um fim próprio de todas as coisas 
práticas, porque ela emerge da práxis. 

O homem sábio e virtuoso visa à realização de fins. Por essa razão, o ser 
moral não visa em sua conduta a alcançar simplesmente um meio como fim (por 
exemplo, dispor das pessoas com o simples intuito de alcançar prazer). Aristóteles 
é generoso com o homem. Caso contrário, como justificar e defender que toda 
função natural que realiza seu fim é uma areté, uma virtude? E que as virtudes são 
funções normais do homem, que atingem o pleno desenvolvimento, a perfeição de 
seu exercício, pois o que caracteriza propriamente o homem senão sua atividade 
racional? Ao que parece, aqui e ali, as forças em Platão e Aristóteles divergem 
menos em profundidade e mais em ênfases7.

Nessa ordem de ideias, se o prazer torna-se virtuoso pela adição de um bem, 
então o bem é o que deve ser visado, pois qualquer prazer acompanhado de um 
bem é superior e agradável (por exemplo, acompanhado de sabedoria). Como 
explicar, então, que ninguém esteja sempre contente8? Não parece uma indagação 
a ser explicada, mas uma descrição da natureza fraca e concupiscente do homem 
(HUISMAN; VERGEZ, 1984).

O prazer como interdição e liberação: uma Idade Média antitédio 

“Mais ávidos de volúpia do que de salvação eterna, a alma morta, eu não me 
preocupo senão com a carne (...) Como é duro domar a natureza! E, à vista de 
uma bela mulher, continuar puro de espírito. Os jovens não podem seguir uma 
lei tão dura e não ter cura para seu corpo disposto.” (Poema anônimo goliardo 
do século 13, apud LE GOFF, 1993, p. 34).

7 O tema da “instrumentalização” é caro à filosofia moral ocidental. O homem, escreveu Kant, não deve ser 
manejado como meio para alcançar um fim. Isso é imoral. Rousseau, por seu turno, lembra-nos em seu Discurso 
o quanto a propriedade privada e a alienação social produziram uma moral hipócrita que tem servido como 
fundamento da tirania e da opressão. Cf. HUISMAN; VERGEZ, 1984. 
8 ‘dum abest quod avemus, id exuperare videtur cetera: port aliud cum contigit illud avemus, et sitis aequa tenet’ 
Pendant qu’il est loin, l’objet de nos désirs semble l’emporter sur tout le reste: est-il en notre possession, nous désirons 
autre chose; notre soit est aussi grande. (“O bem que não temos parece preferível ao resto; quando o obtemos logo 
queremos outro, e nossa sede continua.” In: LUCRÉCIO. De Natura Rerum, canto III apud Montaigne, p. 376).
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Mais ou menos no terço final de O Poderoso Chefão 3, Michael Corleone – o 
capo dei capi e herdeiro da família Corleone – conversa com o cardeal Lamberto, 
que será eleito papa logo depois com o nome de João Paulo I. Na conversa (ou 
entrevista) marcada por seu velho amigo e protetor dom Tommasino, buscava o 
apoio do cardeal para a aprovação da compra de metade (?) das ações do Banco 
Vaticano. O negócio estava ameaçado, aparentemente, por conta de interesses 
obscuros ligados, principalmente, à máfia italiana e suas incestuosas conexões com 
industriais e banqueiros europeus. Num dado momento, o cardeal retira uma 
pedrinha de uma fontanella. Bate com força a pedrinha contra a fonte, quebrando-a 
em duas. Mostra-as a Michael e diz: “Veja, meu filho, esta pedrinha; está molhada 
por fora e totalmente seca por dentro. Assim acontece com os políticos europeus: 
a Igreja tocou neles, mas não penetrou em seus corações...” 

 
* * *

A atmosfera intelectual reinante nos séculos 12 e 13 d.e.c. agradaria a todos os 
gostos: santos e heróis; clérigos e loucos pregadores; curandeiros e reformadores. 
Idade das trevas? Numa superficial pincelada, pode-se considerar três amplos 
domínios para o debate político e teológico do período. 

No campo místico-religioso, em geral praticado pela militância mendicante 
(fraticelli, dulcinitas, bogomilos, albigenses/cátaros etc.): a pobreza de Cristo 
em contraste escandaloso com a exuberância “irracional” (que se me permita a 
licença verbal) de uma Igreja cada vez mais distanciada do “povo de Deus”, que 
já não representava havia muito “a verdade de Jesus e de sua mensagem”; 

No campo filosófico, teológico e político,
• um pensamento filiado à tradição patrística (Padres da Igreja; retores e 

comentadores do pensamento grego fazendo aproximações com o pensamento 
cristão, mas de caráter apologético do cristianismo) e agostiniana formulava os 
fundamentos da teologia e da política cristãs e firmava a noção de pecado original, 
associando-a a uma série encabeçada pela debochada luxúria: a série dos pecados 
capitais; sem dúvida, o desregramento, o transbordamento, a saciedade louca e 
incontrolada por sexo ocupam, aos olhos de Santo Agostinho, lugar especial no 
acervo do homem caído; 

• as figuras centrais de Siger de Brabante e Abelardo 9 ecoavam o pensamento 
herético de Averróis (sobretudo por sua leitura peculiar do “filósofo”; no caso, 
o filósofo era Aristóteles) e Maimônides (a linhagem árabe-judaica que penetra 
fundo no Ocidente Cristão a contar do século 12, graças especialmente à ação 
“civilizatória” de Frederico II de Nápoles). Objeto da controvérsia: A tese da 
Dupla Verdade (fé e razão não são contraditórias e ambas podem conduzir à 
verdade/sabedoria); 

• as teses dos franciscanos ingleses (Duns Scoto e Guilherme de Ockham) e 
dos teólogos imperiais (Marsílio de Pádua e Giovane de Gianduno) que pregavam, 
em apertada síntese, a limitação ou o fim do poder temporal dos papas.

9 Cf. LE GOFF, J. Os intelectuais na Idade Média; e LIBERA, A. Pensar na Idade Média. Sobre Pedro Abelardo, 
Cf. História de minhas calamidades e a biografia de Étienne Gilson (que trata do amor entre Heloisa e Abelardo).
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Bem, o que se quer com esse preâmbulo? Continuar a perseguir o tema do luxo 
em seus diferentes matizes e cruzamentos, como se disse na introdução. Quem, dentre 
os Padres da Igreja, firmou os temas para meditação e reflexão? Santo Agostinho. 

A narração de Agostinho é um libelo contra toda sorte de veleidades humanas por 
meio das quais ele próprio fora conspurcado e contaminado. Em suas Confissões – obra 
densa e de estilo catártico e rico em imagens que transitam entre o “maravilhamento” 
(da contemplação de Deus) e o mergulho diabólico no subterrâneo da “culpa” e da 
“má consciência” –, o principal “pai da Igreja” não hesita em oferecer-se no altar 
sacrificial de uma cristandade degenerada; uma sucessão escabrosa de devassidão, 
leniência, medo e insegurança que ele associa à ausência de Deus; vida lacunar e 
errante, o cristão (o homem?) é alguém de quem se tem pena. A ausência/falta de 
Deus cobra um preço muito alto para a redenção e a graça: uma condenação cujo 
fulcro terá sido o “medo por ter-me afastado de ti, Senhor...” 

“Durante esse período de nove anos, desde os 19 até aos 28, cercado de 
muitas paixões, era seduzido e seduziu, era enganado e enganava: às claras, com 
as ciências a que chamam liberais, e às ocultas, sob o falso nome de religião. 
Aqui ostentava-me soberbo, além de supersticioso, e em toda a parte vaidoso.” 
(AGOSTINHO, 1984, p. 55)

Nesse excerto, Agostinho introduz parte de seu infortúnio: eu trilhava o 
caminho da ignorância, da profanação e da perfídia.

Em toda a obra, um discurso rebuscado, tortuoso – como índice de uma alma 
“em brasa”, mas, quem sabe, já tocada pelo arrependimento e pela consternação. 
É um texto persuasivo; é um chamamento à fé: argumenta-se para persuadir, mais 
do que para convencer. Sua “terapia originária” convida à emoção e abre a porta ao 
devaneio, à imaginação, à fantasia, a um tipo de acerto de contas teológico (porque 
Agostinho não recorre, apenas, ao “coração”; mas esse é seu principal alvo). Ele 
– no discurso – trata do mal e do pecado com eloquência e sabedoria prática, pois 
conhecedor de ambos. E isso sempre faz muita diferença: Santo Agostinho não é 
um teórico do bem; antes, é um prático do vício e do mal e do pecado que busca 
a sincera conversão; um encontro com data certa e fim previsto com o divino. 

Texto de persuasão, então, porque construído sobre um autêntico querer agir de 
modo diferente. Cuidado, porém, aos que quiserem ler em suas palavras o que ele não 
escreveu: Santo Agostinho escreve com sangue e franqueza e não é um mero retor. 

Santo Agostinho como leitor de Platão? Sim e não. Mas não será essa a linha 
adotada. Enfatizo o que o bispo de Hipona repudia e condena, em contraste 
com aquilo que “outra” Idade Média abraça/acolhe e aprova. Dois mundos em 
colisão; duas visões da Natureza e do Divino; um tom grave de culpa e comiseração 
versus certo deboche contra as imposturas solenes. É o caso dos goliardos10, 

10 Os goliardos são, por assim dizer, outsiders; boêmios, andarilhos, vagabundos, discutidores, estudantes 
maltrapilhos e críticos das mentalidades camponesa e religiosa medievais. São profanadores de crenças e certezas; 
poetas malditos e marginais; alvos da intolerância dos sínodos e concílios; intelectuais fogosos e irreverentes; eram 
chamados de “vermelhos, rebeldes...”, Abelardo era um deles e Paris, sua “academia” (a Sorbonne, claro!). O nome 
derivava de uma maldosa associação a Golias ou à figura do glutão (goelas fortes). Esses clérigos representam/
protagonizam outra Idade Média. Desapareceram no século 13, por falta de “disciplina” e organização; não 
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principalmente, aos quais esteve ligado Pedro Abelardo, o castrado; e de uma 
verdadeira torrente intelectual inspirada na tese da Dupla Razão de Averróis (Ibn 
Ruxd, filósofo andaluz, estadista, leitor e tradutor dos gregos).

Dor, insônia, ânsias, noites mal dormidas; peito apertado, banhos que não 
relaxavam ou aplacavam a aflição. Agostinho enfrentou seu demônio: ele contra ele 
mesmo; ele fraquejava e parecia incapaz de reagir; tudo resultava inútil e frustrante. 
Nietzsche afirma em algum lugar que se deve reter o essencial nesse “processo” de 
autoconhecimento ou de “autodestruição” de um “eu” corrupto e corrompido: 
Agostinho, em linha direta com Platão – via Plotino, filósofo neoplatônico –, 
aposta no “envenenamento do espírito” e na “condenação do corpo e dos sentidos”.

“A alma tinha medo, como da morte, de ser desviada da corrente de vício 
em que ia apodrecendo mortalmente. (...) Eu rangia em espírito, irando-me com 
turbulentíssima indignação, por não poder seguir o vosso agrado e aliança, ó meu 
Deus, pela qual todos os meus ossos clamavam, erguendo-Vos louvores até o céu. 
Para lá chegar não se vai de navio, de carro ou a pé, nem sequer para andar o 
caminho que tinha percorrido desde casa ao lugar onde estávamos sentados. Com 
efeito, não só o ir ao céu, mas também o atingi-lo não são mais que o querer ir, mas 
um querer forte e total, não uma vontade tíbia que anda e desanda daqui para ali, 
que luta consigo mesma, erguendo-se num lado e caindo no outro. Enfim, naquelas 
hesitações causadas pela dúvida, fazia os gestos que costumam fazer os homens 
que querem e não podem, ou porque não possuem membros ou porque os têm 
ligados com cadeias, debilitados pela fraqueza, ou de qualquer modo impedidos. 
Agarrei o cabelo, feri a fronte, apertei os joelhos entre os dedos entrelaçados. Fiz 
todos estes gestos porque quis.” (AGOSTINHO, 1984, p. 139; grifos do autor)

Não esquecer que, para Platão, “a alma se serve de um corpo”. Este perece, 
aquela é eterna. Mas sua alma estava infectada pelo mal (expressão forte, mas 
adequada). Essa é, possivelmente, a base do ideal ascético (assim como Nietzsche 
o constrói). Mas o que é interessante: para Agostinho, “o homem não tem razão 
para filosofar, exceto para atingir a felicidade”. A ascese agostiniana, assim como 
a platônica – de certa forma –, conduz à contemplação do belo, do bem e da 
verdade. A beatitude é um encontro do homem com Deus, síntese de tudo que 
é bom, belo e verdadeiro.

E o que quer dizer felicidade? Uma vida dedicada à beatitude; ato puro de fé 
que ele encontra na verdade revelada pelos textos doutrinais, mas não exatamente 
no ato de filosofar:

“Assim falava e chorava, oprimido pela mais amarga dor do coração. Eis 
que, de súbito, ouço uma voz vinda da casa próxima. Não sei se era de menino, 
se de menina. Cantava e repetia frequentes vezes: ‘Toma e lê; toma e lê.’ (...) 
reprimi o ímpeto das lágrimas, e levantei-me, persuadindo-me de que Deus só 
me mandava uma coisa: abrir o códice (a Epístola aos Romanos, 13, 13). ‘Não 

conseguiram forjar uma “escola”, mas uma tendência; rupturas e fricções. Seu legado resistiu e resiste. Cf. LE 
GOFF (1993) e LIBERA (1999).
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caminheis em glutonarias e embriaguez, nem em desonestidades e dissoluções, 
nem em contendas e rixas; mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não procureis 
a satisfação da carne com seus apetites’.” (AGOSTINHO, 1984, p.144)

Somente em Deus é lícito pensar na ordem do mundo, porque Deus é 
o próprio tempo; Ele, a morada eterna, imperturbável e perene. O homem é 
transitoriedade e corrupção. O pecado original fixa a linha da história: estamos 
destinados a construir uma cidade terrena conspícua. Não há no homem ser, mas 
mudança. Em Deus reside todo o esplendor, toda a obra e todo o Ser:

“Deus das virtudes, convertei-nos, mostrai-nos a vossa face, e seremos salvos. 
Para qualquer parte que se volte a alma humana, é à dor que se agarra, se não se 
fixa em Vós, ainda mesmo que se agarre às belezas existentes fora de Vós e de si 
mesma. Estas nada teriam de belo, se não proviessem de Vós. Nascem e morrem. 
Nascendo, começam a existir; crescem para se aperfeiçoarem; e, quando perfeitas, 
envelhecem e morrem. Nem tudo envelhece, mas tudo morre. Por isso, os seres, 
quando nascem e se esforçam por existir, quanto mais depressa crescem para 
existir tanto mais se apressam a não existir. (...) Que minha alma Vos louve por 
tudo isso, ó meu Deus, Criador de todas as coisas. Que não se agarre a elas pelo 
visco do amor que entra pelos sentidos do corpo. Também as coisas caminham 
para não existirem, e dilaceram a alma com desejos pestilenciais, porque ela quer 
existir e gosta de descansar no que ama. Mas não tem onde, porque as coisas não 
são estáveis; fogem (...).” (AGOSTINHO, 1984, p. 62)

Esse Agostinho teólogo e retor – mais que filósofo, talvez – lançará sua semente 
na posteridade ocidental. Ele representa o marco inicial do que se convencionou 
designar por “filosofia cristã”. Seus herdeiros – e foram muitos – fomentaram 
essa visão “quase” pessoal de Deus. O encontro do pecador com a divindade; a 
luz que cega ou turva o mal e o vício servirá de bússola para as ordens religiosas, 
especialmente a beneditina, inspirada nas regras de Bento de Núrsia (São Bento). 

Embora O nome da rosa seja uma obra de ficção – como gosta de ressaltar 
seu autor –, Umberto Eco sabe do que fala e conhece o debate político-teológico 
que constitui a trama principal do livro (e não marginal, como sugerido no belo 
filme de Jean-Jacques Annaud). Qual? A disputa fratricida entre os militantes da 
pobreza de Cristo (intérpretes radicais da palavra de Deus e de seu filho Jesus) e 
os setores ligados ao papado de Avignon, no sul da França (naquela época agitada, 
Roma deixara temporariamente de ser a sede da cristandade). 

Bastaria recordar o número de seitas (ditas heréticas) que proliferavam 
naqueles dias. A ordem era direta: combater pela pobreza de Cristo significa 
combater a opulência de uma Igreja corrupta; o que, por sua vez, implicava 
reconhecer suas limitações como poder terreno (o papa governa os corações e não 
as cidades). Esses “vermelhos” contagiam o campo e a cidade; espalham a morte de 
bispos e padres e o roubo e a destruição de propriedades. São “radicais”! Acusados 
e perseguidos como heréticos, retorcem a condenação: eles estão combatendo 
os heresiarcas de uma Igreja alienada de seu rebanho, envolvida em escândalos, 
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orgias e simonia (tráfico de indulgências). Como se vê, a luta da miséria contra o 
“luxo” é tão antiga quanto é possível ser (é o que sugere a historiografia).

É no campo universitário, quem sabe, que essa dissensão e embate ganham cores 
mais intensas e luminares, de um ponto de vista filosófico (mas não exclusivamente). 
Os goliardos abraçam esse radicalismo dando-lhe contornos mais provocativos; 
criticam asperamente a corrupção da Igreja e também o mundo rural em toda a 
sua naiveté e ignorância paroquiais. Já se discutia, por exemplo, se aqueles que se 
dedicavam à atividade teorética (os clérigos) deviam respeitar o celibato ou não.

Como pensar a Paris dos séculos 12 e 13? Sua universidade é, ao mesmo 
tempo, um lugar de “bate-boca” e de orgia. Uma cidade que inspira/transpira 
uma vívida Idade Média; nome cruel que lhe atribuiu a soberba renascentista. 
São os diferentes olhares que demarcam o território. Para um cronista da época, 
“se Paris é um paraíso para os ricos, é para os pobres um pântano ávido por presas”. 
Estamos falando da Paris do século 13 ou da do século 21?

Há outras vozes, menos mundanas e mais doutrinárias, como a de Bernardo 
de Claraval: “Fujam do meio da Babilônia, fujam e salvem suas almas. Apressem-
se todos juntos em direção às cidades do recolhimento (...). Vocês encontrarão 
muito mais nas florestas que nos livros. A madeira e as pedras ensinarão mais que 
qualquer mestre”11.

É nessa conjuntura que se situa a edição do famoso Sillabio do bispo Tempier, 
levantando e fazendo circular 219 proposições tidas como heréticas. E poucos 
ficaram fora desse peculiar codex. Nele estavam presentes teses de Aristóteles, 
Averróis, Tomás de Aquino etc. Curiosamente, não firmaram “doutrina” e foram 
combatidas por doutos da época. Mas causaram muito estrago nas hostes “liberais”. 
Eis algumas das teses condenadas (LIBERA, 1999, p. 186 e ss): 

“166: Ainda que seja contrário à natureza da espécie, o pecado contra a natureza, 
também chamado o mau uso do coito, não é contrário à natureza do indivíduo.

168: A continência não é essencialmente uma virtude.
169: A completa abstinência de todo ato carnal destrói tanto a virtude 

quanto a espécie.
174: Há tantas fábulas e erros no cristianismo quanto em qualquer outra religião.
176: É nesta vida que se encontra a felicidade, e não na outra.
177: Não há outras virtudes além das virtudes adquiridas e as virtudes inatas.
179: Não devemos nos confessar senão por formalidade.
180: A prece é inútil.
182: Não se pode afastar a possibilidade de uma destruição natural do 

universo sob um dilúvio de fogo.
183: A fornicação pura e simples, a de um solteiro com uma solteira, não é 

um pecado.”

Os filósofos rebeldes são os responsáveis por algumas das proposições 
veementemente condenadas pelo bispo Tempier? Para Libera (1999), não é tão 
fácil enunciar a base da enunciação. Talvez, mais do que um receituário de felicidade 
11 Ambas as passagens foram extraídas de LE GOFF, J. op. cit.
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e liberdade sexuais, o verdadeiro quadro de enunciados vise, principalmente, 
um filosofar, um pensamento devotado à própria filosofia, pois somente ela (e 
não a vontade) é capaz de elevar o espírito (essa uma tese condenada e de lavra 
averroista). Nada além do humano pode redimir o homem. Os filósofos da Idade 
Média procuravam a filosofia e o sinecura da moral e dos bons costumes deu-lhes 
“isso” graciosamente:

“Nosso preconceito mais nefasto é tomar os textos medievais como a 
exposição de doutrinas prontas, recitadas por compiladores. É preciso admitir que 
um ‘artista’ medieval não sabia mais do que nós o que era a filosofia medieval – e 
isto por uma razão simples: além de ignorar viver na Idade Média (ele pensava, 
como nós, ser ‘moderno’), ele ignorava como nós o que poderia ser uma 
formulação integral do propriamente filosófico. Ao compor sua lista improvável, 
Étienne Tempier conseguiu, em torno do sexo, dar corpo ao impalpável: inventou 
o projeto filosófico do século 13.” (LIBERA, 1999, p. 192)

Deu-lhes uma nova filosofia? Uma nova moral? Talvez. Mais do que um 
sentimento anticristão, as “vis” proposições denunciam um caráter antimonástico. 
Sua condenação não só lançou as bases para outra filosofia. A condenação serviu 
de pretexto para fazer renascer a ascese agostiniana: um novo filósofo desenha-
se no rastro do ascetismo moral, um novo (?) bem. O que sucedeu não foi, 
aparentemente, um triunfo da “libertinagem” sexual e dos apetites em geral. 
Muito pelo contrário: os filósofos do século 13 recuperam o tema agostiniano 
por excelência: o reencontro com o bem moral por meio da ascese filosófica. Há 
suspeitas de que algumas das teses condenadas foram inventadas para justificar/
legitimar os propósitos do Sílabo (Sillabio). Ali onde se pode ver o que se quiser 
ver (luta dos “populares” contra os “nobres”, por exemplo), Libera (p. 193) vê 
a gestação nova de algo velho:

“(...) mas seria um erro reduzir esse antagonismo ao simples combate de dois 
ideais: a cidade contra o mosteiro, a razão contra a fábula, a natureza contra a lei 
divina. Seria igualmente um erro colocar a mora filosófica nascente no século 13 
sob o signo da vagabundagem sexual e da fornicação, assimilar, em suma, a figura 
do goliardo à do filósofo, envolvendo tudo num hipotético ‘averroísmo popular’ 
que, através dos artistae, teria se apoderado de uma parte da sociedade. A novidade 
(...) é a propagação social de um mal filosófico inesperado: o ascetismo. Foi pela 
moral que a filosofia ressuscitou na Idade Média, primeiro pela moral sexual, 
a seguir pela moral em sentido estrito. Os filósofos voltaram a apresentar aos 
teólogos, à sociedade cristã, ao magistério da Igreja o argumento que Agostinho 
havia apresentado aos filósofos da Antiguidade tardia: eles retomaram ‘o ouro 
dos egípcios’ que os cristãos, outrora, foram os primeiros a confiscar. Em uma 
palavra, os filósofos retomaram seu bem.”

Não chega a estranhar tal constatação: a filosofia como ascese/elevação e 
refúgio desse mundo para outro, o das ideias. O modelo socrático-platônico do 
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filosofar é um método de procura de um inefável e seguro mundo espiritual, onde 
se encontram as verdades eternas/imutáveis. No entanto, essa filosofia que surge 
no século 13 desmente uma visão e um projeto “monásticos”? Não; enquadra-o, na 
melhor tradição pagã. A verdadeira questão da Idade Média tardia foi a laicização 
do ascetismo; a perda de seu caráter místico e religioso, movida por uma diferente 
noção de natureza e de sua função e finalidade. O ascetismo filosófico é, dos pés à 
cabeça, aristotélico e árabe; ele advoga a temperança, a moderação. O que fazer 
com o beber, comer e fornicar? Deter, suprimir ou regular (LIBERA,1999, p. 194). 
O que quer dizer? Depende do filósofo a escolha do que fazer. É precisamente 
isso – certa ordem e disciplina do pensar – que é censurado pelo bispo de Paris. 
Onde muitos viam sexo, o bispo via subversão filosófica e teológica.

No seu âmago, um reencontro com a tese aristotélica (sempre, de fato, 
combatida pela teologia “oficial”) de que tudo depende das disposições de 
caráter e das modulações das paixões. Por essa razão, Tomás de Aquino condena 
a anarquia do pecado contra a natureza, uma quebra na hierarquia das leis e da 
ordem natural, uma violação contra os princípios da identidade e da diferença nas 
coisas humanas – que devem refletir as coisas divinas (LIBERA, 1999, p.196), 
embora tenha se servido do Filósofo (Aristóteles) para seus propósitos teológicos 
(mas essa é outra história).

Como não sentir nessa estranha e rica Idade Média, em seus mais variados 
aspectos, nossa “modernidade” em gestação? Seus sinais e vestígios estão bem 
presentes em nosso tema.

A contenção é o dique que deve impedir a emoção que arrasta e arrebata; as 
paixões cavam fundo o leito do rio. A imagem é de Kant. Há uma profissão de fé 
e uma aposta na virtude humana; uma disposição para a virtude, diz Aristóteles. 
Seu ilustre intérprete escolástico, Tomás de Aquino, insiste igualmente nessa 
disposição. Seja para discutir a elaboração de leis humanas, seja para administrar 
os apetites e prazeres. Em ambos os casos, a chave para a compreensão são as 
noções de hierarquia e a disciplina. A ordem reflete o encadeamento das causas e 
das categorias (à moda aristotélica). Para o que nos interessa, por ora, a disciplina. 
Ela não é natural, nem pertence às faculdades do homem. Ele – o homem – possui 
os instrumentos para essa tarefa (graças à sua ação sobre a natureza pelo trabalho), 
a inteligência e a força física. Contudo, tais princípios não são suficientes:

“(...) mas não tem um complemento como outros animais, para os quais a 
natureza fornece sustento abundante e proteção. Bem, para adquirir tal disciplina 
nem sempre é o homem capaz, pois a perfeição da virtude consiste principalmente 
no retraimento dos prazeres ilegítimos, a que os homens são muito propensos, 
especialmente os jovens, para quem disciplina é o mais eficaz. Por isso é mais 
necessário que alguém imponha a disciplina aos homens, para atraí-los para a 
virtude. Para aqueles jovens que, por disposição natural, por costume, ou até 
mais, por um dom divino, são inclinados para a virtude, é a disciplina dos pais 
suficiente, baseada nos conselhos. Mas existem alguns maus, inclinados ao vício, 
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que não se impressionam facilmente com palavras; para afastá-los do mal é preciso 
recorrer à força ou ao medo.” (TOMÁS DE AQUINO, 1980, p. 638-639)12

No capítulo sobre o mal (“De Malo”, extraído das Quaestiones Disputatae II), 
a argumentação de Tomás de Aquino retoma os ensinamentos de Aristóteles – que 
define o Bem como aquilo que a todos agrada. Ora, diz Tomás de Aquino, se o bem 
se opõe ao mal, significa que ele – o mal –, enquanto tal, opõe-se ao agradável. Logo, 
prossegue Santo Tomás, o mal não pode ser uma realidade, mas uma privação. 
Há um antagonismo entre mal e bem: se o bem é o que a todos apetece, o mal é 
seu contrário absoluto: aquilo que a todos desagrada, não apetece. Assim, pode-se 
conceder que o mal fosse uma ausência; uma privação, uma negação do prazer. 

Na oposição dessas duas forças a tese agostiniana é revigorada: Deus 
concedeu-nos o livre arbítrio para seguir o bem ou escolher o mal; não se pode 
culpar Deus pelo pecado, assim como não se faz uma aposta com Deus para não 
pecar. É uma questão que diz respeito fundamentalmente ao homem: ele escolhe 
seguir o caminho do bem (do ser) ou do mal (do não ser). Nós somos responsáveis 
por nossas escolhas e ações. O bem é uma disposição para a virtude e seu agente 
(seu veículo) é nobre e elevado; como tudo deve proceder de uma causa primeira 
e universal (no caso, o bem maior e primordial, que é Deus) e aquilo que apetece/
agrada visa sempre a um fim, tanto mais o fim alcançado será elogiável, pois está 
colocado a serviço do bem. 

Para uma ordem (hierarquia) do universal e do particular, vale uma 
comparação: aquele que visa a um bem maior e universal é superior àquele que 
visa a um bem menor e particular. Tomás de Aquino explica: um governador edita 
leis que beneficiam e/ou protegem a cidade; um rei ou imperador visa a um bem 
maior, isto é, a paz de todo o reino. 

Como se nota, a associação entre o prazer e o mal não está dada; antes, 
dependerá do fim contemplado no objeto visado; o mal pode causar prazer e 
vice-versa. Todavia, a reta razão de Tomás de Aquino nem parece considerar a 
hipótese. O que é certo? A vontade e a razão (intellectus e voluntas) relacionam-
se de tal forma que a ordem sempre deverá conter a predominância do universal 
sobre o particular. A razão indica o caminho; a vontade escolhe. Ninguém poderia 
escolher (irracionalmente) o mal e ele, por arranjos mundanos, converter-se em 
bem? Ressoa o polêmico catálogo do bispo de Paris. É o amor ou a razão que 
permitirá, inclusive, o descobrir-se a si mesmo? Um conhecer a si mesmo que nos 
remete à tese do ascetismo filosófico? 

“No limiar do século 12 opera-se, assim, na escola, a passagem da lição magistral 
ao ‘debate’: uma justa, um duelo, um combate singular, duas pessoas em confronto que 
12 Em espanhol: “(...) Pero no tiene su complemento como los demás animales, a los cuales la naturaleza suministra 
abundante sustento y vestido. Pues bien, para la adquisición de esta disciplina no siempre se encuentra capacitado el 
hombre; porque la perfección de la virtud consiste principalmente en el retraimento de los deleites ilegítimos, hacia 
los cuales están muy inclinados los hombres, sobre todo los jóvenes, para quienes la disciplina es más eficaz. Por eso 
es más necesario que alguien imponga esa disciplina a los hombres, para atraerlos a la virtud. Para aquellos jóvenes 
que, por una disposición natural, por la costumbre, o más aún, por un don divino, están inclinados a la virtud, es 
suficiente la disciplina paterna, que se basa en los consejos. Pero hay algunos protervos, propensos al vício, que no 
se conmueven fácilmente con las palabras; a esos es necesario apartarlos del mal mediante la fuerza o el temor.”
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rivalizam entre si como no torneio. No mesmo momento, enquanto a vida penetra o 
rosto das estátuas-colunas, toma corpo, entre os sábios que meditam sobre o texto da 
Escritura, a ideia perturbadora de que a salvação não é alcançada apenas pela participação 
em ritos, numa passividade submissa, mas se ‘ganha’ por uma transformação de si 
mesmo. É um convite à introspecção, à exploração da própria consciência, pois que a 
falta já não parece residir no ato, mas na intenção, pois se considera que ela se refugia 
na intimidade da alma. Para o interior do ser, em um espaço privado que não tem mais 
nada de comunitário, transportam-se os procedimentos da regulação moral. Lava-se a 
mácula por contrição, pelo desejo sobretudo de se renovar, por um esforço sobre si, de 
razão, diz Abelardo; de amor, diz São Bernardo, ambos de acordo sobre a necessidade 
de uma emenda pessoal.” (DUBY, 1997, p. 506-507; grifos meus)

De quem é o reino de Deus?

O problema: a mentalidade conspícua é um bem? Não. Até quando as abelhas 
trabalharão para as cigarras? Difícil dizer. Afinal, de quem se trata nesse artigo? 
O que é a classe ociosa quando falamos “deles”? Os que contam (nos anos 1970, 
Delfim Netto falava de umas 5 mil pessoas no Brasil...). E os que contam na 
roda da fortuna não são muitos – fisicamente falando. Bem entendido: os que 
estão acima do bem e do mal pouco se importam com justiça, ética, paraíso ou 
demônios; vivem para si mesmos; contemplam a si mesmos; destinam-se a si 
mesmos. Um narcisismo ridículo e agressivo; um traço singular de sobranceria 
social. Sua hegemonia atiça o dispêndio excessivo e a abundância. 

De fato, eles são muitos, pois conseguem aderentes e combatentes para sua 
causa: por aspirar à universalidade e à hegemonia (condução moral e intelectual da 
sociedade), moldam a realidade como extensão de si mesmos (de si mesma, classe 
ociosa). Apoderar-se do excedente é, historicamente, condição de possibilidade 
para as desigualdades sociais e para a apropriação do poder político:

“Assim, são nobres os cargos que de direito constituem o emprego apropriado 
da classe ociosa, tais como o governo, a guerra, a caça, o cuidado das armas e 
aparelhamentos guerreiros, e outros semelhantes, isto é, os que se classificam como 
empregos ostensivamente predatórios. De outro lado, são ignóbeis os empregos 
próprios da classe industrial, tais como os ofícios manuais e outros trabalhos 
produtivos, as tarefas servis, e outros semelhantes. A primitiva ascendência do ócio 
como veículo de boa reputação é atribuível à distinção arcaica entre empregos 
nobres e ignóbeis. (...) O ócio é honorífico e se torna imperativo, em parte porque 
demonstra isenção do trabalho ignóbil.” (VEBLEN, 1962, p. 83 e 94)

O que escolher? O nostálgico Mais où sont les neiges d’antan? Ou o frívolo 
Gaudeamus igitur?13 

Não é na hostil transgressão do equilíbrio na ordem das coisas que se pode 
localizar as entranhas da violência social e econômica? O dispêndio do homem 

13 “Mas, onde estão as neves de outrora?” e “Aproveitemos, pois!” Cada uma, a seu modo, são figuras retóricas 
ou topoi (lugares virtuais que dão sustentação ao discurso) de qualidade e de ordem (primazia do presente sobre 
o passado ou o futuro; preferência ao futuro em relação ao presente ou ao passado).



29O trabalho que constrói, o ócio que cansa, Antonio Sergio Bichir, p. 7-34

burguês (da mentalidade burguesa) antagoniza ferozmente o não consumo, a 
pobreza e a indigência (por mais “natural” que possa parecer):

“Assim, o dispêndio, embora seja uma função social, desemboca imediatamente 
em um ato agonístico de separação, de aparência antissocial. O homem rico 
consome a perda do homem pobre, criando para este uma categoria de desgraça e 
de abjeção que abre o caminho para a escravidão. (...) O fim da atividade operária 
é produzir para viver, mas o da atividade patronal é produzir para destinar os 
produtores operários a uma horrível degradação.” (BATAILLE, 2013, p. 29)

Os goliardos do século 21 estão à espreita! O excesso que provoca; o 
dispêndio, o consumo, o desperdício fazem tanto ou mais estragos que um ataque 
terrorista. Entretanto, as condenações filosóficas e históricas ao dispêndio, ao gasto 
e ao consumo improdutivos e suntuosos beiram – quase sempre – o ressentimento 
de almas envenenadas pela inveja e pela impotência. Esse o outro lado da moeda. 
Condenar o supérfluo costuma equivaler a propor a extirpação pura e simples do 
desejo, do prazer ou do outro que é “a causa de minha desgraça”. Ao que parece, 
contudo, Deus escolheu sua trincheira:

“Com o cristianismo a alternância de exaltação e de angústia, de suplícios e 
de orgias, constituindo a vida religiosa, é levada a se conjugar por um tema mais 
trágico, a se confundir com uma estrutura social doente, dilacerando-se com a mais 
suja crueldade. O canto de triunfo dos cristãos exalta Deus porque ele entrou no 
jogo sanguinolento da guerra social, porque ele ‘precipitou as potências do alto 
de sua grandeza e exaltou os miseráveis’ (...). O sentido do cristianismo é dado no 
desenvolvimento das consequências delirantes do dispêndio de classes, em uma orgia 
agonística mental praticada às expensas da luta real.” (BATAILLE, 2013, p. 31)

O poder converteu-se em relação mais sutil e branda, como também diminuiu 
sua visibilidade e sua teatralidade. Ele, o poder, tribalizou-se e a seus adversários. 
É mais árdua a luta contra ele e ainda mais onerosa a luta contra os “baderneiros”. 

O fato, para começar a terminar: estão nas Confissões, no Sílabo e nos 
Concílios as condenações do que não pode ser condenado. Toda a pregação 
cristã dos primeiros tempos voltou-se basicamente para um homem que jamais 
existiu a não ser na imaginação dos sinecuras eclesiásticos e dos padres da Igreja. 
O ascetismo moral celebra o sobre-humano e conspurca o mundano. 

A censura e a severidade moral; a condenação da riqueza e da suntuosidade 
como ofensas à palavra de Deus (seja o “Deus” que for), são imprecações que 
transformam o desejo em devassidão e ruína; a ambição em vilania; o amor ao 
visível e excessivo em pecado. 

O que é condenável nesse jogo sem fim do desejo, de acumulação? A busca 
da riqueza em si e por si mesma. A ascese protestante (cuja ancestral é a cristã) 
prega uma riqueza fundada na poupança e não no gasto. A virtude econômica visa 
à “secularidade utilitária”. Só que os apetites da carne e do mundo alimentam-se 
na ascese religiosa (antinatural por definição). A religião favorece timidamente a 
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riqueza, mas não aprova suas consequências: “Devemos exortar todos os cristãos a 
ganhar tudo o que for possível, e a economizar o máximo possível; isto é, em outras 
palavras, a se enriquecerem” (WEBER, 1967, p. 122).

Weber escreve que a desonestidade e a ganância são, juntas, forças combatidas 
pela ascese, pela ideia de renúncia e promessa, mas o bem praticado pode criar um mal:

“Desde que o ascetismo começou a remodelar o mundo e a nele se 
desenvolver, os bens materiais foram assumindo uma crescente e, finalmente, 
uma inexorável força sobre os homens, como nunca antes na história. Hoje em 
dia – ou definitivamente, quem sabe – seu espírito religioso safou-se da prisão. 
O capitalismo vencedor, apoiado numa base mecânica, não carece mais de seu 
abrigo (...). No setor de seu mais alto desenvolvimento, nos Estados Unidos, a 
procura da riqueza, despida de sua roupagem ético-religiosa, tende cada vez mais 
a associar-se com paixões puramente mundanas, que frequentemente lhe dão o 
caráter de esporte.” (WEBER, 1967, p. 131)

Não há uma aguda contradição entre a busca pelo sublime e o fausto e a 
suntuosidade dos palácios e discursos que o abrigam e difundem? Mais do que 
um fraudulento instrumento de opressão, a hipocrisia moral dos poderosos não 
será o ingrediente de conformismo que alimenta os “puros de coração”? 

Desconfio dos anacoretas e sibaritas, pregadores de pureza moral (cada qual 
a seu modo): a negação doentia pelo mundano e a apologia da indolência e da 
vadiagem intelectual e material. Em geral, são impostores e impotentes. Outra 
coisa bem diferente, porém, é aceitar a exclusão e o gap entre o ócio que cansa 
e o trabalho que constrói. Não há cinismo moral que resista a essa realidade; ou 
melhor, existe, mas não compraria suas ações. 

É evidente: há outros lados nessa moeda, nessa história. Contra o excesso que 
condena ou exalta o suntuoso, os “novos goliardos” pregam o inútil, o absurdo, a 
esbórnia do anti/contra discurso: uma “fala para nada”; uma força, uma paixão, um 
desejo que quer “estar aí”; a “parte maldita” de que tratam Bataille e tantos outros 
que pensaram a violência como motor obsceno do social e do político. A vida social/
coletiva ergue-se sobre a circulação e a troca de alimento, amor, inteligência, afeto, 
conflitos; não há como estruturar uma sociedade fundada na repressão do indivíduo 
e do desejo, senão à base da institucionalização da violência e da determinação de 
suas regras de convívio: é a medida do injusto social que fixa o crime e o criminoso. 

Como é e sempre foi tormentoso aceitar a incontinência do “não”; de uma 
“outra visão”, de um “outro mundo”. Esse ocioso, dispendioso, suntuoso e 
perdulário dizer não ao poder! Uma produtividade que se recusa a ser “produtiva”; 
uma fala “para nada” que institui e estrutura relações mais intensas e afetivas porque 
se reconhece na imperfeição do desejo humano: troca material; troca simbólica, 
cruel (MAFFESOLI, 1987). São de Francisco Goya14 e Carlos Saura15 as imagens: 
o sonho da razão cria monstros; cria cuervos...
14 Francisco Goya y Lucientes, pintor espanhol do século 18 (1746-1828). Deixou cerca de 500 pinturas a óleo 
e quase 300 gravuras e litografias. 
15 Carlos Saura é um premiado cineasta espanhol. Seu filme Cria Cuervos é um exercício sobre o poder e o 
fascismo.
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Os idólatras do desperdício e da insensatez são os piores inimigos da burguesia 
e do capitalismo, pois agem em seu interior como sabotadores e antimodelos morais. 
Por quê? Do mesmo modo que a dominação instaura-se e os homens aceitam-na 
porque, no fundo, desejam-na, o suntuoso e o opulento também não estão exilados 
ou proscritos da vida social, pois acentuam algo que é produzido pelo homem em 
condições históricas concretas: “Os homens asseguram sua subsistência ou evitam o 
sofrimento, não porque essas funções determinem por si mesmas um resultado suficiente, 
mas para ter acesso à função insubordinada do dispêndio livre” (BATAILLE, 2013, 
p. 33). Insubordinação, nesse caso, remete a uma ação amoral.

Palavras ao léu 

A razão suserana e, ao mesmo tempo, vassala, para onde nos conduz? Para 
o campo da liberdade ou do cativeiro? Segundo Nietzsche, a partir do momento 
em que se consuma a vida gregária (unificar segundo os propósitos do grupo), 
a eticidade que daí decorre é responsável por práticas, linguagens e mitos que 
se desenvolvem no sentido de fixar e impor designações obrigatórias, aleatórias 
e uniformes para as coisas. Assim teria surgido a ideia de verdade. É mentiroso 
aquele que não se submete ao imperativo do rebanho; é verdadeiro quem a ele se 
conforma. O poder e sua mais sutil expressão – a linguagem – são instituintes da 
homogeneidade. Ou melhor: visam-na. O campo das singularidades e diferenças 
é, por sua natureza, transgressor. Deve ser combatido.

O Estado, na figura de suas instituições (polícia, exército, poderes organizados, 
escolas, hospitais, universidades, repartições, práticas), procura moldar os que se 
acham sob sua proteção/tutela, incutindo-lhes noções abstratas de obediência, 
nação e pátria e de respeito à lei; a educação cívica. O partido político tenta 
moldar os que a ele filiam-se com infusões de disciplina, deveres de militância e 
defesa do programa; a educação político-partidária. A Igreja (como instituição) 
deseja preparar os que nela buscam o ideal ascético, impondo-lhes a aceitação 
de regras, rituais dogmáticos e os mistérios da fé; a educação místico-religiosa. 

As instituições educacionais não tendem para a igualdade; asseguram a 
perpetuação de desigualdades (no comportamento e nas ideias). Os bons cidadãos, 
os partidários incondicionais, os fiéis convictos e os jovens servis limitam-se a 
cumprir ordens, executar tarefas, a submeterem-se à organização burocrática. 
Os subversivos são perseguidos, assassinados ou condenados ao ostracismo; os 
dissidentes são jogados no limbo da indiferença; os hereges são excomungados; 
os rebeldes e contestadores, isolados e abatidos. São atitudes geradoras de 
violência. O que destrói o herege, o burguês, o proletário, o nobre, o padre, o 
homossexual, o menino de rua é uma doença conhecida: a peste alegoriza o medo 
da morte; a revolução, o medo da mudança; o diferente, o sentimento de culpa 
primordial; a certeza, o medo da impostura. Quem se dispõe a enfrentar o não 
familiar, o inesperado? Inventar e criar para quebrar ou reordenar?

Se porventura houve uma luta pela vida, ela terminou com a vitória dos fracos, 
escreveu Nietzsche alhures. Desde então o paradigma moral é pendular: da 
repressão pura e simples dos prazeres à sua racionalização. A verdade: noção 
de equilíbrio de forças que regula as ações humanas. Os adversários – grupos, 



32 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.14(24), 2014

indivíduos, nações ou classes –, desde que tenham forças equivalentes, firmam 
pactos entre si. A regra moral: qualquer costume é melhor do que costume algum. 
Moral e verdade. Uma sobreviveria à outra?

A capacidade de conviver com a diferença parece ser – para esses tempos de 
hedonismo banal e estéril e de pasteurização ética – o principal problema que 
se anuncia, ainda no frescor do século 21. A démesure social é muito mais nociva 
e destrutiva do que o arrebatamento e a embriaguez orgíacos. Ela sempre causa 
furor nos espíritos ordenadores. O Poder não tolera máscaras e burcas. O eu sitiado 
e a solidão germinam numa organização social marcada pela impessoalidade e pelo 
narcisismo. As democracias liberais do século 19 consolidaram as bases morais 
para o funcionamento de instituições: uma esfera pública (partidos, associações, 
clubes, parlamento, escolas, constituição etc.) de interesses e relações sociais; uma 
esfera privada (ambiente familiar). 

O espaço público é o lugar para a realização de interesses que – igualmente – 
deixaram de ser relevantes, desde um ponto de vista individual, passando para um 
plano secundário da existência – já que os afazeres particulares impedem/dificultam 
uma vida pública intensa. No entanto, já não é possível pensar a política como autêntica 
realização individual na vida social: a busca incessante e obsessiva por satisfação em 
uma sociedade por natureza insatisfeita (porque não freia a mercantilização do desejo) 
não encoraja o debate, mas a agressão. E tal reação é compreensível.

O reformismo liberal e a utopia socialista coincidiam em dois pontos: a) a 
crença na destruição ou no desaparecimento do Estado; b) a promessa de felicidade 
geral ao alcance de todos. Nos dois casos recuperam heresias cristãs primitivas. Mas 
ambos devem ser compreendidos no interior do século 19, um século otimista. 
Esse otimismo orgânico preconizava uma ordem social e política estável, de 
acordo com uma visão de mundo igualmente harmônica e fixa; a consolidação 
da vida familiar, um mundo regrado e determinado pela clara demarcação do 
público e do privado. Mais que demarcação, a aceitação de limites éticos que a 
identidade pública impunha aos indivíduos era a crença na autorrealização, aurora 
do pensamento burguês triunfante (SENNET, 1988). 

O século 20 assistiu à emergência de uma crise sem precedentes: o aparecimento 
e a ascensão das massas; a violência simbólica lado a lado com a brutalidade real; 
a generalizada perda de confiança nas instituições públicas. O nutriente dessa 
crise parece ter sido a própria crise política, econômica e cultural da economia 
orientada ao mercado: o coup de grâce da burocracia; o Estado do Welfare, as 
grandes corporações estatais ou privadas, o ocaso do campo socialista, o impacto 
das revoluções tecnológicas em curso; a caridade dos governos com gângsteres 
financeiros; o assalto do terror e o assalto ao terror; o ascenso xenófobo; a destruição 
do planeta; a banalização e a mercantilização de sentimentos, valores e crenças. 

Para onde vamos (onde estamos)? Convertendo indivíduos em espectadores, um 
conjunto de interesses em uma multidão ainda mais isolada e febrilmente ansiosa por 
alguma coisa... A anomia expressa-se como medo, solidão, isolamento e anonimato; 
a falta de perspectivas num mercado de trabalho ultracompetitivo empurra os jovens 
para inserções cada vez mais performáticas. Tribaliza-se o social e o político, reflexo 
de uma sociedade cada vez mais distante de si mesma; esgotam-se as possibilidades 
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de pensar e falar do mundo e de exercitar o campo ideológico e simbólico; a vivência 
social cede lugar a guerras/lutas individuais cujos louros já não são os do respeito às 
regras sociais, mas os de uma vitória a qualquer custo/preço. 

A relação do ego com o meio social deixa de ser um investimento ou 
crença em “maneiras de agir, sentir e pensar” e torna-se figadal. É legítimo o 
que atemoriza! É ético o que causa espanto! O mundo é imagem e, assim, deve 
transformar a si mesmo em imagem. Não existe “melhor” imagem do que aquela 
que desejamos e inventamos (fantasmas): a reposição permanente do desejo; 
símbolo mais intenso e assustador do capitalismo.

Um pensamento final: segundo Maffesoli (1987, p.15), Empédocles 
(pensador pré-socrático) pensa a figura da neikos (distância, inimizade) como 
complementar e não oposta à philia (proximidade; amizade). O heterogêneo gera 
violência e é fonte de vida. O homogêneo e o idêntico – sinais de apaziguamento 
– amputam, oprimem e são letais. 

Inveja e ressentimento são forças reativas e preparam a capitulação. Desejo e 
indignação são forças ativas e forjam a história. As palavras, os gestos, as posturas, 
os jogos, os combates, a violência que destrói e constrói tanto aproximam quanto 
afastam, pois todo o bem e todo o mal estão em nós. Esse o nosso destino; essa a 
nossa permanente angústia: ser o que não somos; querer ser um em si (uma coisa 
opaca e sem “fissuras”, como diz Sartre). Quoi faire, em tempos sombrios e de 
permanente exceção? Faites vos jeux, Messieurs!
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Brazil and the world
Alan Charlton*

Abstract: Brazil has developed positively over the last 20 years. It 
is a maturing if still imperfect democracy; it has eradicated extreme 
poverty and created a new consuming middle class; its economy has 
stable fundamentals which have shown it can withstand global shocks. 
The future looks promising and even more so if it can over time tackle 
the key issues of poor infrastructure, tax and labour laws which hold 
back the economy and the political class tackle the key issues which 
interest the electors – health, education, corruption and security. The 
world needs an active Brazil to engage more and promote increased 
world trade, economic development of the world’s poor and climate 
change and sustainable development. The UK is ready for a stronger 
partnership with Brazil on this agenda. Since greater competitiveness 
comes from welcoming competition and not protecting from it, Brazil 
stands to benefit from greater interaction with the world to develop 
its science and turn this into innovation. The world needs Brazil; 
Brazil needs the world.

Keywords: Brazil in world development, Brazil and the 2008 world 
economic crisis, the march of civil society in Brazil, Brazil-UK relations. 

I started as British ambassador to Brazil on 1 December 2008 giving a 
lecture in the city of São Paulo. I’m delighted to be speaking again in São Paulo 
as I come to the end of my ambassadorship. When the late Mrs. Thatcher flew 
over São Paulo she asked the then British ambassador why no one had told her 
about the city before. São Paulo is a city and state of huge importance in Brazil, 
in the region and the world. The UK has extended the manpower and functions 
of the British Consulate-General in Sao Paulo, housed at the Brazilian-British 
Centre. We have just inaugurated in Campinas and Ribeirao Preto new honorary 
consuls to build our relations with these important cities and regions. São Paulo 
is the centre of Brazil.

This is a good place to speak about why the world needs Brazil and why 
Brazil needs the world.

I feel at home in FAAP. I have enjoyed your hospitality several times and 
hope to keep up the connection. You have hosted senior British guests, including 
Prime Minister Gordon Brown in March 2009. In March 2013, you were the first 
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Brazilian institution to give a platform to the First and Deputy First Ministers of 
Northern Ireland – whose co-operation across the centuries-old divide there is a 
shining example of the possibilities of peace even in protracted conflicts. Thank 
you professor Marcus Vinicius dos Anjos Goncalves for helping us make possible 
that visit. Thank you to all today for coming and devoting the time to this event 
as part of your busy schedules in this pulsating city.

My purpose is to give a personal view drawing on the impressions gained 
during my time here of Brazil over the last four-and-a-half years and how it might 
become an ever more prominent player in the world. 

Brazil and the world economic crisis

A principal source of a country’s strength is its economy. Margaret Thatcher 
was key to turning the UK economy around in the 1980s. For Brazil, the Plano 
Real and the presidencies since then have turned a crisis and inflation-ridden 
country into one of the most stable in the world.

But I recall vividly in the weeks leading up to and after December 2008 fears 
in Brazil about the impact of the unfolding international financial and economic 
crisis. I heard from business people concerns about particular companies and 
worries about payments.

The crisis was born in North America and Europe but no country could be 
immune from its impact. It was a worrying moment and the future was not at all 
clear. How could the world leaders deal with it? Ever since five emerging powers, 
including Brazil, were invited by Prime Minister Tony Blair to the G8 summit in 
Gleneagles in 2005, there have been questions whether a new voluntary Group 
could be formed expanding the G8 to take account of the shift of economic 
power east and south and help steer international policy. This did not work out. 
When the crisis hit in 2008-9, the G20 was the best available forum to pursue 
international coordination and seek to prevent the crisis turning into a crash of 
1929 proportions with all the further human misery that would entail. The UK 
had chairmanship of the G20 in 2009. Gordon Brown (on the visit to Brazil which 
included his talk at FAAP) conferred with president Lula in Brasília. I remember 
president Lula saying to Gordon Brown, whom he had come to know well over 
the years, that the upcoming April G20 Summit needed to show the world that 
leaders were working together and had a plan to deal with the situation. That 
Summit meeting in London did indeed help to calm nerves and point the way 
ahead, thanks to the G20 acting cohesively together.

The world economy took a big knock but it did not fall into an abyss in 2009. 
Yet the impact of the crisis was and is serious and is still with us. I do not need to 
tell you about the continuing reverberations within the Eurozone for example. 
It has affected the UK:  employment is at record levels but economic growth is 
only now beginning a slow recovery looking at around 1% for 2013. The UK still 
has a long road ahead to eliminate the structural deficit and reduce debt.

For Brazil, it became clear in 2009 that the solid foundations of its economy 
were enabling it to weather the storm. Whereas in past decades Brazil’s economy 
might have been very badly hit by an international crisis, on this occasion it stood 



37Brazil and the world, Alan Charlton, p. 35-43

firm and bounced back with strong growth in 2010. This generated increased 
confidence abroad in the Brazilian economy, so much so that Brazil is nowadays 
a major recipient of investment from the UK.

This watershed moment strengthened the belief of many people that the 
move towards a middle-class consumer economy, with high employment and 
enjoying foreign holidays was entrenched. This strengthening of the middle class 
is having political consequences too.

The march of civil society

I am struck by how this advance in affluence has been accompanied by a 
strengthening of civil society in Brazil. With increasing use of internet, it is making 
its voice heard ever more on important issues. Some examples of this. 

2009 was the year leading up to the Copenhagen Climate Change Summit. 
Brazilian scientists, the media, business people, Brazilians of all ages made clear 
their strong attachment to the international effort to limit global warming and 
to Brazil’s responsibility both in slowing the high emissions in this country and 
as a key player in the global debate. The government of president Lula acted 
accordingly. In the weeks before Copenhagen, Brazil adopted voluntary measures 
to reduce Brazilian emissions 36%-38% on business as usual by 2020. Congress 
then moved with speed to pass these targets into law. Unfortunately, not all 
countries were ready at Copenhagen for a global deal. But Brazilian leadership 
gave the negotiations a push from which we continue to benefit as the world 
edges towards an agreement encompassing effort from all – this is not a problem 
which will be dealt with effectively without greater South-North co-operation. 

In 2010, there was the conclusion of an impressive campaign petitioning Congress 
supporting “ficha limpa” so that only politicians unconnected with corruption could 
be elected to public office. Again, Congress enacted legislation. With respect to the 
2010 elections, there was legal challenge to the applicability of the law retrospectively. 
The full impact of this legislation, if not watered down by Congress, should be seen 
in the candidatures for the 2014 presidential and general elections.

In 2011, it was remarkable to see how the president Dilma Rousseff ’s 
popularity was enhanced, including with people who had not voted for her in 2010, 
when she removed ministers from her government suspected of corruption. In 
March that year she hosted in Brasília the first summit of the Open Government 
Partnership, an initiative which the UK will carry on with a summit in London 
later this year – further evidence of commitment to fighting corruption and 
operating government transparently so that citizens have the information they 
need to hold it to account. The Brazilian law on freedom of information gives 
citizens new access – with the prospect that in time the default views will be to 
make all information available unless there are strong reasons not to do so rather 
than protect information unless forced to reveal it. There was great excitement at 
the Brasília meeting, not least because of the contributions from members of new 
North African governments following the Arab Spring who said their revolutions 
were about enabling the people to share power. The world is moving ahead on 
this agenda.
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In 2012, the public accompanied Trial Number 470 every day on television. 
Supreme Court Justices became instantly recognisable figures, especially the 
president of the Court. It is not for me to comment on the rights and wrongs of 
the trial and judgement. What was remarkable was the public expectation that the 
powerful too should be held to account. The issue is not yet over. Yet whatever 
happens in the coming months something important has changed in Brazil with 
that judgement late last year. As Brazil continues its development from a newly 
urbanised country – and professor Ricupero has written eloquently on the political 
consequences of this process in Latin America – towards a society of increasingly 
well-informed and engaged middle-class citizens I can only imagine ever higher 
expectations of combating corruption, transparency in government and business, 
and rule of law applying to all and implemented for all.  

Expectations of better public services

There are also expectations not only of rooting out corruption but also 
of providing effective modern public services commensurate with the high taxes 
collected here. Brazil has started from a long way back on its health, education and 
public-security systems. It has excellence in all areas but not excellence throughout 
or for all. The outcomes are not as good as in some developing economies in Asia.

Health often comes out as top among public concerns in opinion polls in 
Brazil. There are world-class private hospitals here in São Paulo. Around the 
country there is healthcare for all through the SUS, itself modelled on the UK 
National Health Service. I hope the UK can work with Brazil to help deliver the 
services the Brazilians now expect.

On education, it took Brazil longer than most developing countries to get 
all children into school. It’s been a great achievement. But quality is uneven. My 
first career was as a teacher in UK and German schools. I think it’s important to 
value teachers: only excellent teachers will deliver excellent education.

On public security, again public opinion is having its say. There was 
tremendous public support for the pacification of favelas in Rio de Janeiro even 
using the armed forces and heavy weapons in the first wave, bringing these areas 
and people into the city and state for the first time as normal citizens with rights 
and responsibilities. In all cities, security is a top concern for mayors. The death 
rate in this country through homicides and road accidents overtakes anything we 
shall see in conflicts in Africa or the Middle East.

Brazil and the world

Brazilians are impressively quick to point out where their country still has 
progress to make. But Brazilians at the same time feel their situation is much better 
than 10 years or 20 years ago since the Plano Real. They are optimistic about the 
direction of travel and are right to be so. As Brazil continues to develop, more 
and more of its people naturally take an interest in world beyond Brazil. The rest 
of the world is taking an ever greater interest in Brazil, wondering how it will 
work with the world in the decades to come.
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In the past, Brazil has perhaps been mostly known for football and samba. 
While other large countries are recognised by large or fearsome animals – the 
bear, the dragon, the tiger –, Brazil is seen abroad as a macaw or parrot: colourful, 
exotic, fun. But Brazil is already much more than that and will become even 
more in the future. Brazilian leaders have always had high aspirations that Brazil 
would become increasingly influential. That has already happened and can develop 
further. This is not because it plays a key role in the great regional crises of the 
day in the Middle East and Asia – so far, it does not. It does play a key role in 
Haiti and chairs the UN Peace Building council on Guinea Bissau.

Brazil’s current influence is much more related to key global issues.  I have 
already mentioned Brazilian leadership on climate change. Linked with that is its 
role on sustainable development. The Rio+20 conference last year was a moment 
to start setting a path towards a world which can support 9 billion plus people by 
2050 without destroying the planet. Brazil will be a leading player as the UN seeks 
to build an effective plan based on the Rio outcomes in the coming years. Brazil is 
influential in the issues of food security and management of agriculture. Embrapa 
is a world-class organisation, which attracts partners from around the world.

Brazil’s greater connection with the world is supported by its increased 
network of embassies around the world and the opening of new foreign embassies 
in Brasília. Regionally, Brazil is the key player in Mercosur and Unasur, seeing 
these organisations as contexts for greater regional integration.

I believe the world needs more Brazilian engagement. The UK would like to 
see Brazil on the UN Security Council as a permanent member as part of a wider 
reform. That may, unfortunately, take some time. Meanwhile, we would like to see 
Brazil engage ever more in a constructive spirit on the great issues of international 
security – on the NPT, bringing the ATT into force, on regional issues such as the 
Mepp, Syria, Iran and North Korea, on key themes such as preventing sexual violence 
in conflict. I don’t expect Brazil will always agree with the UK view but we do hope 
it will propagate the values of fairness, co-operation, non-tolerance of corruption 
and violations of human rights, which are central to the Brazilian self-image.

Everyone supports the peaceful settlement of problems. But sometimes 
peace and security can only be served by including a muscular approach, just as 
in the favelas of Rio. We learned in the UK the hard way in the late 1930s that 
appeasement can lead to huge loss of life and liberty, which only intervention 
can forestall. The lesson I took from the years I worked on the Bosnia issue in 
the 1990s was not that the approach of the UK and international community 
had been wrong – seeking a negotiated settlement between the parties of former 
Yugoslavia and meanwhile doing everything possible to alleviate the humanitarian 
crisis. What I learned was that our failure to intervene militarily sooner than the 
UK and France did intervene cost the lives of thousands and thousands of civilians 
who would not have died if we have moved earlier. Another terrible example of 
the consequences of inaction, failure to intervene, was Rwanda in the 1990s.

I am not seeking to draw parallels with current crises in the world.  What I 
want to say is that intervention should not be ruled out ideologically at all times 
and under all circumstances. Each case is different and in many cases intervention 
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is not the right approach. I drew from my years in Germany, particularly in Berlin 
before and during the time of the fall of the Berlin Wall, that sometimes you need 
to win the battle of ideas and values as well as show political and military resolve: 
the German Democratic Republic, which curiously despite its abuse of human 
rights attracted some admirers around the world, collapsed because of its moral 
bankruptcy. It was sobering to hear at a seminar on the 20th anniversary of the fall 
of the wall in 2009 in Brasília the stories from ambassadors in Central and Eastern 
Europe about the terrible situation in their countries before the fall of the Wall.

The multipolar world of the 21st century

The multipolar world of the 21st century can only progress if there is 
partnership and burden-sharing. Some examples:

• The planet will only be saved from disastrous global warming if all countries 
play a big part. The developed countries have a historical responsibility. The UK is 
doing its bit: our national law requires government to ensure reductions in emissions 
up to 80% by 2050. But while responsibilities for the past vary and underline the 
justice of requiring a special effort from those who developed first, the fact is that 
we shall ruin the planet for all our descendants if the emerging countries do not 
also take drastic action as they are increasingly causing the bulk of emissions. Let 
us remember that it is the poorest in the world who will suffer first and most from 
climate change. This is a test for a world where strength is increasingly spread among 
more countries, where the economic order is changing fast. Can we all, including 
the emerging powers, work together? Is this multipolar world capable of producing 
a global deal in the global interest? Brazil’s role will be crucial.

• A second example is combating poverty. The UN Secretary-General’s High-
Level Panel has just reported with ideas on how to follow on the Millennium 
Development Goals after 2015 and in particular calling for a campaign to eradicate 
extreme poverty by 2030. There are still a billion and a half people in the world 
in extreme poverty. Again, developed countries have a special responsibility. The 
UK now gives the UN recommended figure of 0.7% of Gross National Income as 
Overseas Development Assistance. Brazil has a special role to play. It has historical 
and contemporary connections with Africa. The UK and other countries are 
developing with Brazil trilateral co-operation, for example through the support 
for agricultural projects in Africa and through supporting the trial of Embrapa 
Technological Research Units in African countries to determine the best use of 
land in particular locations. I hope Brazil will move forward from its excellent 
but modest programme of co-operation with poor countries to become a major 
player against extreme poverty. The Brazilian development experience is highly 
relevant to Africa. Brazil co-hosted a Hunger Summit with Prime Minister David 
Cameron in London during last year’s Olympics and will do so again in London 
tomorrow. It has an opportunity with the World Cup and Olympics in Brazil to 
generate further international momentum to attack poverty. 

• A third area is international trade. There is a risk of a slide to greater 
protectionism in the world in response to the economic difficulties countries are 
facing. This is not the answer. In fact it is a road to lower growth. The world 
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needs more trade to promote more growth and that means fewer barriers. To 
have a strong multilateral trade system in a multipolar is key for all – developed 
countries, emerging economies and the poorer countries. Let us not forget that 
the Doha Round was seen as a way to support development. We do have to give 
poorer countries a chance to enter our markets in goods where they have strength. 
To take an example: is it fair to limit textiles from poor countries entering our 
countries by subsidising our own textile industries? 2013 is an important year. 
Can the new Brazilian director-general Roberto Azevedo help the world to a trade 
facilitation deal in Bali? Meanwhile, the world trading system is increasingly defined 
by regional agreements. The EU has long had agreements with Africa allowing 
free access. It has concluded agreements with many other regions and countries. 
It is negotiating with Japan, India, Canada and the US. It has agreements with 
other parts of Latin America and is attracted by the principles of the nascent Pacific 
Alliance. The EU is interested too in a deal with Brazil and Mercosur ; this year 
will show whether Mercosur is ready for this.

Brazil needs the world

The world needs Brazil for the global challenges of this century. Brazil needs 
the world too. We all need to get ourselves fit for a global race in the multipolar 
world. This is the thought behind the UK call for change in the EU on which 
Prime Minister David Cameron wants to give the British electorate an opportunity 
to express an opinion in a referendum in 2017. It is why making the multilateral 
system work to tackle global warming, promote sustainable development, eradicate 
poverty, increase trade is so important.  In order to achieve our goals at home, 
we need to be open to the world.

I have been privileged to see Brazil move forward in my time here as 
Ambassador. The economy has become the sixth in the world; millions have moved 
out of poverty; Brazil’s democracy is gaining an ever more active civil society.

Brazil has a bright future. It has fabulous natural resources, world-beating 
agriculture, hard-working and creative people.

But Brazil will have to internationalise more to ensure it realises its full 
potential over the next 20 years. It has sometimes been said that countries of 
continental size do not need to be as open as small countries such as the UK 
because of its large domestic market. I do not think that will hold true if Brazil 
has high ambition for the 21st century. We live in a networked and interdependent 
world. Success requires international vision and co-operation. It is interesting to 
see how China has developed in this regard from a closed country to one pressing, 
unlike Brazil, for the declaration against protection in the G20 to be renewed. 
China is now investing in UK in a way we saw start from Japan a generation ago.

It is important to build industry and services and ensure employment: 
protection and local-content regulations can play a role for a transitional period. 
Yet this can lead to a high-cost and not in all areas high-tech economy. Embraer, 
a great Brazilian success story and highly competitive, does not have to meet the 
stringent local-content rules in other sectors: it has the best components from 
anywhere in the world in order to be the best company it can be internationally. 
Some foreign companies based in Brazil may like protection as it means that once 
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they are established in Brazil they are screened from competition from outside 
Brazil. This helps them do good business in the growing Brazil market. It does 
not encourage them to become more efficient, productive or technologically 
advanced or increase exports from Brazil.

It would not be straightforward for Brazil to open up immediately to 
international competition while it has to deal with inflation and a high exchange 
rate. Yet there should be clarity about the importance of being competitive, both 
on price and technology, and to chart a course towards this. It also requires give 
and take in trade negotiations – the EU needs to show flexibility on agriculture, 
for example. The bottom line: it is difficult to develop innovation and become 
competitive if you are not open to the world and don’t welcome competition.

Exports will be important so that Brazil can reach its full potential. If we 
take away Brazil’s impressive exports of natural resources and food, its export 
performance is not as strong as it could be. When I asked a Brazilian recently where 
else Brazil was doing well in exports I was told Brazil is also exporting consumers! 
You can see this in the explosion of flights to the US and Europe and the heavy bags 
with which Brazilian travellers return. The other side of this coin is the very high 
prices imposed on consumers in Brazil owing to high taxes and limited competition.

When it was formed over 20 years ago Mercosur was envisaged as an 
organisation which would reach out to the whole region as the EU has done in 
Europe, freeing up trade and promoting integration for the benefit of all. The 
idea was that more countries would join. Venezuela has now done so and Bolivia, 
Surinam and perhaps Ecuador may do so. But other fast-improving regional 
economies and associate members such as Colombia and Chile are more open to the 
world; the Mercosur model may not be so relevant for them now. Mercosur, on its 
current path, may become an exclusive rather than the kind of inclusive association 
attracting all in the region as the expanding European Union has become.

President Dilma Rousseff has showed leadership in her inspirational 
programme Science Without Borders, looking to place an additional 101,000 
Brazilian students overseas studying Science, Maths and Technology during her 
current term of office. This has made a huge difference in educational exchanges 
with the UK – 1,000 in the first year, likely to be 2,000 in the second year. I have 
met Brazilian students around the UK: they are benefitting from the experience 
and UK universities love hosting them. Stimulated by this programme, UK 
universities are redoubling their efforts to seek out Brazilian universities for new 
partnerships beyond this programme. But it is more difficult for our universities to 
form partnerships with Brazil than with Asian countries. My home-town university, 
Nottingham, for example, has campuses in Shanghai and Kuala Lumpur; it is not 
so straightforward to forge such partnerships with Brazil.

Even so, UK institutions are developing more research collaboration, 
including with Fapesp in São Paulo – Research Without Borders. We want to 
conclude a scheme with the Brazilian government on the lines of Science Without 
Borders for vocational training, which we are calling Skills Without Borders.

Brazilians are showing ever more interest in studying International Relations 
at university. They are also showing a keen interest in making up Brazil’s deficiency 
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in English-language competence. I hope the UK will be able to help ever more in 
this – English Without Borders. We are already including extended opportunities for 
Science Without Borders students to get their English up to the required level through 
pre-sessional courses at their UK universities as well as tuition before they leave Brazil.

The coming years are an opportunity for Brazil to make a leap forward in 
its international engagement. The World Cup and Olympics will be wonderful 
sporting events, on which the UK is seeking to help through its London Olympics 
experience and leading role of the English Premier League. As well as great stadia 
and better infrastructure their legacy could be greater internationalisation of Brazil.

Conclusion

I hope there will be ever more debate among Brazil’s strengthening civil 
society on both how Brazil can help the world and how the world can help Brazil. 
Openness at home and internationally seems to me the obvious way for a country 
with the values of Brazil to go. Opening up not always easy and popular with 
everyone. But Brazil has so much to offer and also so much to gain in the long 
term. The world needs Brazil; Brazil needs the world.

I am delighted that the UK has re-engaged strongly with Brazil in recent 
years. We have strengthened our embassy in Brasilia, our consulates in São 
Paulo and Rio and opened a new Consulate in Recife. We are appointing new 
honorary consuls in other cities and regions. We can play a role in the debate in 
Brazil. We shall make a greater effort to reach out from our embassy, especially 
digitally. With other countries, the UK has Annual Bilateral Colloques in which 
civil society debates the key issues. Two famous ones are Pontignano with Italy 
and Konigswinter with Germany.  How about one between the UK and Brazil – 
perhaps the São Paulo Dialogue?

I have been privileged to live and work in Brazil for four and a half years and 
to represent the UK here. It has been a fantastic experience to visit so much of 
this amazing country and to see how Brazil is developing so fast and so well. It is 
inspiring to be with people who have such optimism, creativity and readiness to 
co-operate. I admire Brazil and am confident about its future. There are so many 
Brazilians to whom I owe so much – I shall not mention them all now except 
to remember Roberto Civita, who passed away recently, from whom I learned 
a great deal. I salute you all and look forward to seeing Brazil go forward ever 
more impressively. Thank you FAAP for giving me this opportunity to speak and 
thank you all so much for listening. 
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Fome mundial: uma análise de 
suas causas e da atuação da FAO
Claudia Vieira Costa e Heron Sergio Moreira Begnis*

Resumo: Este artigo tem por objetivos buscar averiguar quais são as 
principais causas da permanência da fome e da insegurança alimentar 
na atualidade e analisar a forma como a Organização das Nações 
Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) tem agido no intuito 
de reduzir estas mazelas. Busca-se explanar o desempenho dos atores 
internacionais, com foco especial para a atuação das agroindústrias e 
dos conglomerados multinacionais que, ativamente, interagem no 
dinâmico cenário internacional. Para finalizar, coloca-se a questão da 
dicotomia ideológica transmitida no discurso da Organização, com o 
intuito de salientar a possível contradição existente em suas proposições.

Palavras-chave: FAO, Fome, Segurança Alimentar, Sustentabilidade.

1. Introdução

A fome é um problema de ordem mundial, e nenhuma nação é imune a 
esta mazela, nem mesmo os países mais ricos. Só os Estados Unidos da América 
(EUA) chegaram a ter 50 milhões de pessoas lutando contra a fome em 2008 
(GOLDSTEIN, 2009).

Devido à emergência alimentar do pós-Segunda Guerra e pensando na 
necessidade de um órgão superior que realizasse projetos de desenvolvimento alimentar 
em âmbito mundial, foi fundada, em 16 de outubro de 1945, a Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO). Hoje, a FAO é a maior agência 
especializada no Sistema das Nações Unidas e a agência que lidera na agricultura, 
silvicultura, pesca e desenvolvimento rural. Esta agência intergovernamental possui 
191 nações-membros e uma organização-membro, a União Europeia. 

Antes de analisar as formas como a FAO tem enfrentado o problema da 
fome no mundo, é importante buscar compreender quais são os fatores que 
são tomados como suas causas. De acordo com Malthus (1986), o ritmo de 
crescimento populacional se daria em progressão geométrica enquanto o ritmo 
de crescimento da produção de alimentos seria em progressão aritmética, o que 
ocasionaria, consequentemente, a fome (MOSER, 1978). No entanto, esta 
questão já foi superada pelas possibilidades que o presente nos apresenta, como a 
alternativa do emprego de tecnologia nos meios de produção agrícola, o controle 
de natalidade pelos métodos contraceptivos e todo um leque de estruturas criadas 
pela globalização. 
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Quanto à produção de alimentos, primeiramente, a Primeira Revolução Verde 
surgiu com o propósito de alimentar os famintos emergidos da Segunda Guerra 
Mundial, trazendo evoluções tecnológicas que mecanizaram e modernizaram 
o processo produtivo agrícola. Em um segundo momento surge a Segunda 
Revolução Verde (SRV), propondo simultaneamente maior produtividade agrícola 
e sustentabilidade ambiental, combinando-as com uma configuração social realista.

Um dos problemas que a SRV pode vir a atenuar é a inelasticidade da oferta 
de terras agriculturáveis resultante da diminuição das fronteiras agrícolas. De 
acordo com Norman Ernest Borlaug, o pai da Revolução Verde, cerca de 85% do 
aumento da produção de alimentos no mundo terão de vir das áreas já cultivadas, 
o que reforça a importância do fator tecnológico (KISS, 2009). Além disso, a 
condição dos solos também é algo alarmante. Canto (2011) expõe dados de um 
relatório da FAO que aponta que 25% das terras do planeta já estão seriamente 
degradadas, outros 8% estão “moderadamente degradados”, 36% estão “estáveis 
ou ligeiramente degradados” e em torno de 10% estão “melhorando”. O estudo 
estima que para alimentar o mundo será preciso produzir, até 2050, 70% mais 
do que hoje (CANTO, 2011). Ainda de acordo com o representante da FAO no 
Brasil no ano de 2009, Hélder Muteia, um novo período de expansão agrícola é 
fundamental e a expansão da produção agrícola é uma questão central para garantir 
a segurança alimentar das populações carentes (FAO, 2009a).

Com o avanço científico e tecnológico nos meios de produção, o problema 
deixa de ser a produção insuficiente e passa a se concentrar na má distribuição, 
na sonegação alimentar e no desperdício. Em junho de 2009, após o aumento 
dos preços dos alimentos e da crise internacional de 2007-08, foi anunciado que 
o número de pessoas com fome no mundo chegou ao recorde histórico de 1,02 
bilhão de pessoas, o que significa um aumento de 100 milhões de pessoas em 
relação a 2008. A fome mundial está concentrada em países da Ásia e do Pacífico 
(642 milhões de pessoas), na África Subsaariana (265 milhões), na América Latina 
e Caribe (53 milhões), no Leste Europeu e no norte da África (42 milhões). Na 
América Latina e Caribe (ALC), o aumento foi de 12,8% em relação a 2007 e 
2008; com este aumento retornamos aos patamares de 1980 (FAO, 2009b).

Outro problema é o fato de que a cadeia alimentar humana está nas mãos 
de grandes corporações que dominam o destino dos recursos gerados. Com o 
monopólio das sementes e a necessidade do pagamento de royalties, a produção 
agrícola fica mais cara e o acesso dos pobres aos alimentos é ainda mais difícil 
(ANDRIOLI, 2003).

A fome é um problema cujas causas devem ser estudadas em sua estrutura, 
para a melhor observação da razão de sua ocorrência e melhor desenvolvimento de 
planos para combatê-la. Assim sendo, este trabalho se dá no intuito de investigar os 
determinantes estruturais do problema da fome, e a forma como a FAO, enquanto 
representante dos interesses da comunidade internacional, está enfrentando este 
problema. Primeiramente, será enfocado o papel representado pelas organizações 
internacionais no cenário mundial. Em segundo lugar, será feito um comparativo 
entre a importância da agricultura familiar e a monocultura, buscando revelar 
as engrenagens do agronegócio mundial e a realidade gerada pela concentração 
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agroindustrial. Em terceiro lugar, será analisada a relação existente entre a FAO 
e seu compromisso com a agricultura e a alimentação.

 
2. As organizações internacionais

Observa-se, com a chegada do novo século, o fortalecimento das novas 
formas de organização de poder. Atualmente, os Estados ainda possuem grande 
significância em sua singularidade, mas é por meio de organizações, parcerias e 
alianças que adquirem maior representatividade. Esta nova configuração do sistema 
internacional admite o surgimento de outras formas de poder, e neste contexto 
as organizações internacionais representam parte central em questões de política 
internacional, direitos humanos, economia e segurança, entre tantas outras áreas. 
Atualmente são cerca de 240 organizações internacionais intergovernamentais 
(OIGs) espalhadas pelo mundo (HERZ e HOFF MANN, 2004).

Existem OIGs que buscam objetivos políticos e há outras que objetivam 
cooperação técnica. As primeiras tratam questões essencialmente conflitivas e as 
segundas tratam de questões relacionadas à cooperação funcional (SEITENFUS, 
1997). As organizações internacionais de natureza política são dotadas de 
capacidade de influência sobre questões vitais dos Estados-membros, das quais se 
pode citar a soberania e a independência nacional. Já as organizações de cooperação 
técnica costumam ficar restritas a aproximar posições e tomar iniciativas conjuntas 
em áreas específicas (SEITENFUS, 1997).

A criação de uma OIG depende do interesse e do desejo estatal, o qual 
delimita sua área de atuação inicial com base no interesse ou na representação 
política desta (CARVALHO, 2007). Foi no interesse de buscar manter a paz entre 
os países que se deu a criação da ONU e de uma rede de agências especializadas 
(sobretudo após 1945) que refletissem o interesse norte-americano em promover 
o comércio global (HERZ e HOFFMANN, 2004).

As OIGs são atores, uma vez que adquirem relativa autonomia em relação 
aos Estados-membros, e elaboram política e projetos próprios, além de poder ter 
personalidade jurídica, de acordo com o direito internacional público (HERZ 
e HOFFMANN, 2004). Além disso, são estruturadas de forma permanente e 
institucionalizadas, dotadas de estatutos e com organização interna que divide tarefas 
e funções. São ainda instituições capazes de agir legitimamente (CARVALHO, 2007). 

As organizações internacionais enfrentam um conjunto de desafios. Entre 
eles se destacam as dificuldades de financiamento, os problemas de coordenação 
entre agências, e o fato de existirem diferentes organizações lidando com o 
mesmo problema de legitimidade democrática. Outra questão muito discutida 
é a efetividade das decisões tomadas pelas organizações devido ao princípio da 
soberania estatal ainda ser preponderante (HERZ e HOFFMANN, 2004).

É preciso que, ao fazer parte de uma organização internacional, o Estado 
esteja adequado ao fim a que esta representa e, de mesmo modo, esteja ele mesmo 
adequado aos seus interesses. 

“Se os interesses dos Estados estão em conflito, não haverá cooperação, e isso 
será verdade com ou sem instituições. Mas quando a cooperação é difícil porque há 
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um potencial de conflito, as instituições podem fazer com que o comportamento 
se torne cooperativo.” (NOGUEIRA, 2003, p. 30) 

Durante anos, particularmente no que tange aos países menos desenvolvidos, 
a defesa do multilateralismo se baseou nos altos custos de oportunidade da não 
participação destes (NOGUEIRA, 2003). Quando se trata das incertezas futuras como 
variável, a chance de cooperação tende a ser maior. Sennes (2003) lembra Axelrod e 
Keohane (1986) ao afirmar que quanto maiores forem as expectativas de ganho no 
futuro em relação aos benefícios presentes, maiores serão os incentivos para cooperação. 
Geralmente, pertencem ao mesmo grupo de atores responsáveis pela instituição, 
fortalecimento e vigência dos regimes os responsáveis por sua crise e desagregação. 
Sennes (2003) faz essa afirmativa citando uma gama significativa de autores como 
Keohane (1998 e 1989), Gilpin (1981), Martin (1993), Ikemberry (1998) e Lima 
(1986), os quais condicionam o surgimento e efetividade de um regime à presença 
dos atores dominantes; da mesma forma ocorre em relação à sua crise e decadência. 

A agenda múltipla da ONU reflete um padrão duplo de seus propósitos, pois 
revela que esta é tanto uma organização-fórum como uma organização de serviço, capaz 
de favorecer a participação da sociedade civil (TUSSIE e RIGGIOROZZI, 2003). 
Não se pode negar a importância e a abrangência da ONU no arranjo da composição 
universal. A maior parte da problemática internacional está ligada à responsabilidade 
de seus departamentos e suas secretarias especializadas (CARVALHO, 2007).

Em sua grande maioria, são os grupos econômicos os grupos de interesse legítimos 
que atuam no ambiente internacional, onde são encontrados os conglomerados 
multimidiáticos, os grupos industriais e financeiros, as empresas transnacionais, os 
agentes político-ideológicos, e os aglomerados sociais baseados em certos interesses. 
Tais atores geralmente agem de forma adequada. Entretanto, não é raro encontrar na 
literatura informações que atestem seu comportamento irregular (CARVALHO, 2007).

3. O agronegócio mundial e concentração agroindustrial

A partir do início da década de 1960, após a chegada da chamada industrialização 
da agricultura, a concepção do que seria a agricultura mudou radicalmente (MENDES 
e PADILHA JÚNIOR, 2007). O conceito de agribusiness, por exemplo, foi proposto 
pela primeira vez em 1957, pelos pesquisadores da Universidade de Harvard Davis e 
Goldberg, como a “soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 
agrícolas, processamentos e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos 
a partir deles”, o que descreveria e conceituaria mais adequadamente algo que ia 
adquirindo maior complexidade (BATALHA, 1997, p.30). 

De acordo com o conceito de agronegócio, a agricultura passa a ser abordada 
de maneira associada aos outros agentes responsáveis por todas as atividades que 
garantem a produção, transformação, distribuição e consumo de alimentos. A 
agricultura é cada vez mais inter-relacionada aos processos que se dão posteriormente 
à produção, como armazenagem, infraestruturas diversas (estradas, portos etc.), 
agroindústrias, mercados atacadista e varejista, e exportação (ARAÚJO, 2005).

A análise de cadeias de produção é uma das ferramentas privilegiadas da 
escola francesa de economia industrial. Batalha (1997) cita Morvan, autor que, 



48 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.14(24), 2014

procurando sintetizar e sistematizar estas ideias, enumerou três séries de elementos 
que estariam implicitamente ligados a uma visão em termos de cadeia de produção, 
em que esta seria: uma sucessão de operações de transformação dissociáveis, capazes 
de serem separadas e ligadas entre si por um encadeamento técnico; seria também 
um conjunto de relações comerciais e financeiras que estabelecem, entre os estados 
de transformação, um fluxo de troca, de montante a jusante, entre fornecedores e 
clientes; e seria um conjunto de ações econômicas que presidem a valoração dos 
meios de produção e asseguram a articulação das operações.

De certo modo, uma cadeia de produção agroindustrial pode ser segmentada, 
de jusante a montante, em três macrossegmentos: (a) Comercialização – representa 
as empresas que estariam em contato com o cliente final; (b) Industrialização 
– representa as firmas transformadoras das matérias-primas em produtos finais 
destinados ao consumidor (família ou agroindústria); e (c) Produção de matérias-
primas – reúne as firmas que fornecem as matérias-primas iniciais para que outras 
empresas avancem no processo de produção do produto final (BATALHA, 1997). 

As CPA não são estanques entre si, pois determinado complexo agroindustrial 
pode apresentar operações ou estados intermediários de produção comuns a várias 
CPA que o compõem. Neste caso, pode ocorrer o que se chamaria de “operações-
nó”. Estas operações são importantes do ponto de vista estratégico, pois 
representariam lugares privilegiados para a obtenção de sinergias e diversificação 
dentro do sistema (BATALHA, 1997).

Uma cadeia agroindustrial pode ser entendida como um conjunto de redes 
de produção com fluxos multidirecionais de materiais e de informação, em que a 
manutenção de sua estrutura esta pautada nas relações criadas entre os agentes de 
um segmento, os agentes de outros segmentos e com o próprio ambiente em que 
está inserido (ZUIN e QUEIROZ, 2006). Uma cadeia de produção agroindustrial 
típica pode possuir no mínimo quatro mercados diferentes: (i) mercado entre os 
produtores de insumos e os produtores rurais; (ii) mercado entre produtores rurais 
e agroindústria; (iii) mercado entre agroindústria e distribuidores; (iv) mercado 
entre distribuidores e consumidores finais (BATALHA, 1997).

Ainda dentro da proposta de entendimento do conceito de agronegócio 
está a definição de Sistema Agroalimentar (SAG). Este se esquematiza a partir 
da interação de seus agentes, setores e instituições, denotando sua dinamicidade 
(ZYBERSZTAJN e NEVES, 2000). Os SAGs nada mais são que a soma de 
atividades que concorrem à formação e à distribuição dos produtos alimentares e, 
em consequência, o cumprimento da função de alimentação (MASSILON, 2005). 

Diferentemente da proposta de Goldberg, o SAG é visto como um conjunto de 
relações contratuais que se dão entre empresas e agentes na disputa do consumidor. Os 
agentes que atuam nos SAGs mantêm uma relação ao mesmo tempo de cooperação 
e de conflito (ZYBERSZTAJN e NEVES, 2000). Isso significa que é normal que 
esses agentes empresas, independentemente do setor ou área de atuação, adotem 
estratégias de ganhos (lucros) máximos, e essa estratégia passa, necessariamente, pela 
obtenção de ganhos a partir de perdas dos concorrentes (ZUIN e QUEIROZ, 2006).

Para as considerações acerca da concentração industrial, mormente nos 
estágios pós-porteira, pode-se tomar como referência a concentração dos sistemas 
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agroalimentares nos EUA e Europa. Cerca de 20% do PIB americano está no setor 
de manufaturas, e mediante dados históricos de seu censo observou-se uma queda 
progressiva do número de unidades industriais desde a década de 60 (de 37 mil 
estabelecimentos em 1963 para 21 mil em 1995). Já na União Europeia (UE), 
em 1992 existiam 3,3 milhões de equipamentos varejistas nos países integrantes 
da UE, sendo 1,05 milhão deles focado em alimentos. Após cinco anos (1997), 
houve uma redução do número de equipamentos para 2,9 milhões, sendo 940 
mil de alimentos. Praticamente 115 mil pontos de venda de alimentos fecharam 
no período (NEVES, CHADDAD e LAZZARINI, 2000).

O que a teoria econômica tradicional sugere é que a concentração leva ao 
poder de mercado das grandes empresas, as empresas dominantes, culminando 
em altos preços de alimentos aos consumidores e preços abaixo do “valor justo” 
aos produtores rurais. Fica evidente que processos como fusões e aquisições 
eventualmente agem negativamente sobre os preços pagos aos produtores 
agrícolas, devido ao maior poder de barganha e de mercado que empresas 
dominantes possuem (NEVES, CHADDAD e LAZZARINI, 2000).

Quanto aos agricultores, há possibilidade de estes conseguirem alguma 
vantagem competitiva por meio de associação de agricultores em cooperativas, 
o que seria também uma opção para estes se defenderem da opressão sofrida, de 
modo que as fusões, aquisições e alianças estratégicas passam a fazer parte destas 
formas de organização, não se restringindo apenas às grandes empresas (NEVES, 
CHADDAD e LAZZARINI, 2000).

4. Metodologia

Este trabalho caracteriza-se como descritivo-explicativo, cujo objeto de 
estudo é a FAO. Essa organização é tida como uma das principais colaboradoras 
no âmbito internacional no que se refere ao fomento e implantação de meios 
sustentáveis ao desenvolvimento alimentar voltado ao estabelecimento da 
segurança alimentar. O desenvolvimento da pesquisa ocorreu seguindo duas fases 
complementares. Primeiramente foi realizado um levantamento das possíveis causas 
que têm impedido que a fome mundial seja sanada. Para isso foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica e documental que busque trazer à tona as causas estruturais 
que persistem como entrave principal para a insolvência da condição de fome 
perpétua, à qual estão submetidas inúmeras pessoas em várias partes do mundo. 
Em segundo lugar, foi feito um levantamento de dados com relação à FAO, com 
vistas a averiguar a eficiência de suas metas propostas e seu real propósito de 
criação; para isso, foi necessário verificar a existência de possíveis desestabilidades 
e incongruências entre o modo como ela tem operado seus empreendimentos 
enquanto plano ideológico e seus empreendimentos quando colocados em ação 
de forma efetiva.

O levantamento de dados foi realizado por meio do site institucional da 
própria organização e por meio de sites de instituições como a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa); por meio da análise de artigos científicos, 
periódicos e por meio da exploração dos mais diversos materiais bibliográficos 
acerca do problema. Com base nestas distintas fontes, o desenvolvimento da 
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análise procurou levantar questões históricas que criaram as bases para os patamares 
da fome na atualidade. Ou seja, foi avaliada a estrutura histórica, colocando as 
principais ações que a FAO tem empregado no combate à fome, de forma que 
fosse possível estabelecer uma relação entre os objetivos das políticas e ações 
da FAO e as causas estruturais da fome. Ao se fazer esta associação, foi possível 
compreender como a FAO tem agido, como tem se atualizado e até mesmo como 
tem sido sua adaptação ao longo dos anos. 

5. Empresas transnacionais e o poder de monopólio agroindustrial

Disputas por espaço e por direitos são as principais responsáveis pelo 
estabelecimento da relação antagônica e dependente existente entre classes sociais. 
Neste sentido, se fazem questionáveis as estruturas que a mantêm: “é necessário 
saber em que medida são executáveis e legítimas as relações legais e de propriedade 
que medeiam os direitos e reconhecem que todos esses direitos sejam negociados 
e disputados. Tais lutas não são periféricas da fome, atingem o seu âmago” 
(DAVIS, 2002, p. 31). A realidade mostra que as empresas transnacionais, além 
de não se submeterem aos objetivos da política social dos países em que operam, 
monopolizam os meios de produção e exercem controle econômico sobre a vida 
dos pobres. 

O espaço agrário em meados do século 20 tornou-se bem mais complexo, 
gerando, no desenvolvimento proveniente da industrialização da agricultura, dois 
lados antagônicos. A renda produzida com a terra passa a ser monopolizada pelo 
poder corporativo e seus agentes do capital, que passam a subtrair os recursos 
econômicos anteriormente em poder dos produtores rurais. 

“Essa apropriação territorial no campo faz parte de uma tendência 
globalizatória das empresas e não se limita aos limites do espaço rural, como 
também do urbano. Isso porque, do ponto de vista institucional corporativo, as 
cadeias produtivas envolvem a apropriação parcial ou total do fornecimento de 
insumos, da produção, do processamento, do comércio atacadista e do comércio 
varejista, necessitando da cidade para arregimentar as relações de incorporação 
humana no trabalho” (CAVALCANTE e FERNANDES, 2008, p. 21).

As empresas transnacionais têm claramente dominado todos os elos da cadeia 
alimentar. A exemplificar este fato pode-se citar o monopólio exercido nas áreas 
de sementes, agroquímicos e fertilizantes. Na área de sementes, as dez maiores 
empresas possuem nada menos que 74% do market share global (Tabela 1); no 
mercado agroquímico, 89% (Tabela 2); e, no mercado de fertilizantes, somente 
a Cargill possui 55% (Tabela 3). 
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Tabela 1 – As 10 maiores empresas de sementes do mundo (2009)
 vendas (US$ milhões) market share (%)
1. Monsanto (EUA) 7.297 27
2. DuPont (EUA) 4.641 17
3. Syngenta (Suíça) 2.564 9
4. Group Limagrain (França) 1.252 5
5. Land O’ Lakes (EUA) 1.100 4
6. KWS AG (Alemanha) 997 4
7. Bayer CropScience (Alemanha) 700 3
8. Dow AgroSciences (EUA) 635 2
9. Sakata (Japão) 491 2
10. DLF-Trifolium (Denmark) 385 1
Top 10 total 20.062 74

Fonte: ETC Group apud War on Want (2011).

Os preços pagos por fertilizantes são elevados: o custo aumentou de US$ 
245 por tonelada em janeiro de 2007 para US$ 1,6 mil por tonelada em agosto 
de 2008 (ETC GROUP, 2008).

Tabela 2 – As 10 maiores empresas agroquímicas do mundo (2007)
 vendas (US$ milhões) market share (%)
1. Bayer (Alemanha) 7.458 19
2.  Syngenta (Suíça) 7.285 19
3. BASF (Alemanha) 4.297 11
4. Dow AgroSciences (EUA) 3.779 10
5. Monsanto (EUA) 3.599 9
6. DuPont (EUA) 2.369 6
7. Makhteshim Agan (Israel) 1.895 5
8. Nufarm (Austrália) 1.470 4
9. Sumitomo Chemical (Japão) 1.209 3
10. Arysta Lifescience (Japão) 2.035 3
Total 35.396 89

Fonte: Agrow World Crop Protection News (2008) apud War on Want (2011).

Tabela 3 – As 7 maiores empresas de fertilizantes do mundo (2007)
Company (US$ milhões)
1. PotashCorp (Canadá) 1,104
2. Yara (Noruega) 1,027
3. Mosaic (EUA) (a Cargill é dona de 55%) 944
4. Israel Chemicals Ltd. (Israel) 461
5.Agrium (Alemanha) 441
6. K + S Group (Alemanha) 303
7. Sociedad Quimica y Minera (Chile) 165

Fonte: PotashCorp (2007) apud ETC Group (2008).
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O final da cadeia produtiva possui grande significância mercadológica para as 
grandes empresas. Sendo assim, as dez maiores empresas de alimentos e bebidas 
controlam 26% (Tabela 4) do mercado mundial de produtos alimentares embalados 
(ETC GROUP, 2008).

 
Tabela 4 – As 10 maiores empresas de alimentos e bebidas (2007)

Companhia

Vendas de 
alimentos e 

bebidas em 2007 
(US$ milhões)

Vendas totais
(US$ milhões)

Alimentos 
e bebidas 

como % das 
vendas totais

1. Nestlé (Suíça) 83.600 89.700 93
2. PepsiCo, Inc. (EUA) 39.474 39.474 100
3. Kraft Foods (EUA) 37.241 37.241 100
4. The Coca-Cola Company (EUA) 28.857 28.857 100
5. Unilever (Holanda) 26.985 50.235 54
6. Tyson Foods (EUA) 26.900 26.900 100
7. Cargil (EUA) 26.500 88.266 30
8. Mars (EUA) 25.000 25.000 100
9. Archer Daniels Midland Company (EUA) 24.219 44.018 55
10. Danone (França) 19.975 19.975 100
Total Top 10 338.751 449.666

Fonte: Leatherhead Food International (2008) apud ETC Group (2008).

Das maiores empresas de sementes, somente a Monsanto controla 41% do 
mercado global de sementes de milho e 25% da semente de soja (MURPHY, 
2006). As 100 maiores empresas de alimentos e bebidas responderam por três 
quartos (74%) de todos os produtos alimentares embalados e vendidos no mundo 
em 2007 (ETC GROUP, 2008). Torna-se nítido que poucas empresas dominam 
os processos de montante a jusante da produção alimentar. Mandeley (2003) cita 
Kneen (1996) ao lembrar a Cargill, uma companhia que possui controle estrutural 
do sistema alimentar e, assim, representa uma ameaça à segurança alimentar. 

Outra questão que cabe lembrar é o destino dado à terra. A transferência de 
terra da produção de alimentos para as culturas de exportação vem aumentando 
rapidamente: todo ano, mais de 1 milhão de hectares são ocupados por plantações 
que visam os mercados de exportação (MADELEY, 2003). As pequenas 
propriedades têm um significativo papel na segurança alimentar. Elas ocupam 
cerca de 60% das terras aráveis no mundo inteiro e contribuem substancialmente 
para a produção agrícola global. Na África, 90% da produção agrícola deriva de 
pequenas propriedades (GREENPEACE, 2009). 

Nos anos 1950, países como Coreia, Japão, Taiwan, China, Vietnã, Laos e 
Indonésia conseguiram eliminar totalmente (em processos que envolviam guerras e 
revoluções) o latifúndio de suas áreas rurais e implantaram rapidamente o esquema 
da agricultura familiar (GUANZIROLI et al., 2001). No entanto, a realidade 
mostra que a baixa acessibilidade e o escasso poder de compra dos pequenos 
agricultores e suas comunidades, especialmente em áreas remotas, faz com que 
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estes se tornem parceiros pouco atraentes aos se comparar com os parceiros do 
moderno agronegócio, ficando assim à margem do sistema produtivo. 

“É possível argumentar que a discriminação contra os pequenos produtores 
tem história e, ainda, que ela traduz a capacidade do poder econômico de influenciar 
as políticas públicas em seu favor. Ou seja, de criar imperfeições de mercado que 
beneficiem os grandes empreendimentos. [...] O que se deve fazer é eliminar essas 
imperfeições e democratizar o acesso às políticas públicas.” (ALVES, 2001, p.19).

Bianchini (2001) observa que a agricultura familiar bem estruturada é um 
dos alicerces do desenvolvimento regional: 

“Existe uma interação entre uma região com um desenvolvimento econômico 
sustentável diversificado, com equilíbrio entre o rural e o urbano, a partir de uma 
agricultura familiar forte e com o reinvestimento da poupança dessa agricultura no 
fortalecimento da cadeia de produção dos principais produtos, agregando valor 
e riqueza na própria região.” (p.80)

Um exemplo histórico da exploração campesina que pode ilustrar bem as 
bases que estruturam o monopólio dos meios de produção de alimentos é o que 
ocorria na Índia, entre 1876 e 1878, quando a revolução ferroviária proporcionou 
o escoamento da produção agrícola para a Inglaterra (DAVIS, 2002). Além disso, 
as doutrinas de Thomas Malthus, unidas ao darwinismo social, exerciam grande 
influência sobre os governos: os governantes convenciam-se de que os esforços para 
conter as “leis naturais” poderiam ser piores que fazer esforço algum (DAVIS, 2002). 

Se fossem colocadas em uma balança as possíveis causas da fome, ficaria nítido 
que a fome se dá mais devido aos preços altos que à escassez de comida. Persiste 
mais pelo difícil acesso à alimentação pelos mais pobres do que por fatores que 
envolvam tecnologia na produção de alimentos.

“Portanto, a fome é uma catastrófica relação social entre grupos desigualmente 
dotados que pode ser ativada por guerra, depressão ou até mesmo por algo 
chamado ‘desenvolvimento’, assim como por fenômenos climáticos extremos. O 
mais provável, claro, é uma conjuntura de diversos fatores.” (DAVIS, p. 30, 2002).

A fome possui, portanto, em sua estrutura um emaranhado de relações de poder 
que a mantêm, que impedem que os patamares de redução da insegurança alimentar 
se reduzam de forma concisa e contínua. Um verdadeiro problema para o fim da fome 
está nas opções de desenvolvimento que são oferecidas aos pequenos produtores. 

6. A FAO e seu compromisso com a agricultura e a alimentação 

É por meio de relatórios expostos pela FAO, sobretudo aqueles sobre as 
realizações de suas comissões permanentes, das quais as mais pertinentes são o 
Comitê da Agricultura e o Comitê de Segurança Alimentar Mundial, que são 
levantadas as ações relevantes da organização. A reforma da FAO, apresentada 
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em 2005, também é considerada por representar a reformulação de mecanismos e 
processos pouco eficientes. Para a FAO, o combate à fome requer tanto a segurança 
no curto prazo, por intermédio de redes para fornecer alívio imediato, quanto 
investimentos de longo prazo, para aumentar a produção agrícola e melhorar o 
potencial de renda dos produtores. Esta dupla visão, lançada pela FAO em 2003, 
agora está incorporada em seu Quadro Geral de Ação, e foi útil na tarefa de suavizar 
o golpe gerado pela crise de 2007-08 nos preços dos alimentos (FAO, 2012).

Em nível de cooperação técnica regional, nos anos 1990 foi apresentada pela 
FAO a Cooperação Sul-Sul entre países em desenvolvimento. A principal proposta 
era facilitar o intercâmbio de conhecimentos e experiências e o compartilhamento 
de soluções para problemas semelhantes (FAO, 2012). Outro exemplo da interação 
da organização na comunidade internacional foram os acordos de dezembro de 
2011, em que a FAO assinou conjuntamente compromissos entre a República 
Popular da China e as repúblicas da Libéria e Senegal. A China se comprometeu 
a contribuir tanto com assistência técnica como financeira na implementação 
do Programa Nacional de Segurança Alimentar (PNSA) dos dois países. Até o 
momento, 51 acordos Sul-Sul foram assinados e mais de 1,6 mil especialistas e 
técnicos dos países em desenvolvimento foram mobilizados para apoiar as iniciativas 
de outros países (FAO, 2012).

Dentre os países beneficiados pela FAO, o México é um que sobressai por suas 
particularidades sociais. Com o apoio da FAO ao Programa Nacional do México para 
a Segurança Alimentar (Pesa), iniciado em 2002, o país melhorou no acesso a serviços 
de alimentação e de suporte nas áreas mais marginalizadas. O Pesa já ajudou 200 mil 
famílias em 18 estados a fugir da fome, e mobilizou US$ 650 milhões em investimentos 
agrícolas com potencial para melhorar a alimentação e a vida da população (FAO, 2012). 

Vários são os projetos que a FAO apresentou até então, e vários são os projetos 
que ainda estão em fase de testes, projetos-piloto. Um exemplo destes é a criação de 
um canal de irrigação, no alto dos Andes do Equador, que favorece os agricultores 
ao longo do caminho por que passa a água por meio da tecnologia de aspersão, a 
mais eficiente, dadas as circunstâncias. Os projetos-piloto são um bom exemplo de 
ajuda que pode ser oferecida aos governos para melhorar a situação dos agricultores, 
no que tange às questões estruturais ligadas ao problema da fome (FAO, 2012).

Um dos programas de grande relevância é o Farmer Field Schools, que começou 
em 2001 para melhorar as habilidades de produção de agricultores da África Ocidental 
e aumentar o seu conhecimento de alternativas aos agrotóxicos. O programa é, em sua 
essência, uma rede constituída por facilitadores treinados que estabelecem relações com 
agricultores locais, governos provinciais, com o governo nacional, com as organizações 
de agricultores, com as ONGs e com o setor privado. O Farmer Field School chegou 
a mais de 130 mil agricultores em suas duas primeiras fases. O projeto já se expandiu 
para oito países com projeções de alcançar 500 mil agricultores em sua terceira fase. 
Em Mali, por exemplo, alguns projetos recebem 30% de financiamento de parceiros 
cujos recursos vieram depois de o programa ser criado. Somente em Mali, o projeto já 
formou 884 facilitadores e trabalhou com 60 mil agricultores (FAO, 2012). Mais de 
5 milhões de agricultores na Ásia passaram pelo programa, aprendendo a monitorar 
seus campos e tomar medidas para reduzir a utilização de pesticidas (FAO, 2012).
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Quanto à China, o trabalho da FAO se deu de forma diferente. Quando 
o país começou a conceder a propriedade privada de suas florestas coletivas aos 
agricultores locais, foram transferidos títulos de 173 milhões de hectares de floresta. 
Tal reforma afetou meio bilhão de agricultores e levou à criação de mais de 100 
mil organizações florestais cooperativas (FAO, 2012). Atualmente a FAO trabalha 
em parceria com a Administração Florestal Chinesa (AFC), e tem estabelecido 
um Projeto de Posse da Floresta, que ensina conceitos de gestão florestal para 
agricultores em seis províncias-piloto, que incluem oito municípios, 16 aldeias 
e 300 mil agricultores. O usufruto da floresta está estipulado em 70 anos, com 
oportunidade de ampliação deste tempo (FAO, 2012). Ainda na China, devido às 
inúmeras pequenas propriedades criadas, a FAO introduziu o conceito de gestão 
participativa para os agricultores. Para os interessados em aderir, a FAO capacitou 
oficiais florestais locais para fornecer orientação às cooperativas na criação de 
atividades, tais como processamento de madeira e de comercialização (FAO, 2012). 

A FAO também conta com um sistema de estatísticas de largo espectro. 
Através de um banco de dados central, os tomadores de decisão política e os 
investidores podem agrupar dados através de áreas temáticas, como a produção, 
comércio e consumo, a fim de estudar as relações e processos. As informações 
prestadas dão conta de fornecer estatísticas de temas como culturas, pecuária, 
irrigação, uso da terra, fertilizantes e pesticidas, entre outros. 

Na Etiópia, a FAO uniu o Ministério da Estatística e o Ministério da 
Agricultura em um projeto conjunto que introduziu novas tecnologias, como GPS, 
assistência pessoal digital e um programa de imagens de satélite para melhorar a área 
de colheita, as estimativas de produção e o monitoramento dos preços de mercado 
(FAO, 2012). No Níger, o projeto da FAO introduziu uma nova metodologia para 
contar o gado em movimento. A partir disso, o censo agrícola revelou riquezas 
insuspeitas, mostrando que o Níger tinha 30% a mais de gado do que anteriormente 
havia assumido, e o maior estoque na África Ocidental. Com base nesses dados, o 
Níger elevou seu PIB em 2% e aumentou substancialmente o orçamento do setor 
bovino (FAO, 2012). No Paquistão, um sistema de monitoramento agrícola via 
satélite foi introduzido em primeiro plano para medir o rendimento das culturas, 
fornecendo dados mensais de produção; agora, também é utilizado para prever 
a produção em períodos de secas e inundações.

Os sistemas estatísticos são de grande valor, e a crise de 2007-08 gerou a 
necessidade de trazer à tona o projeto The Global Strategy, desenvolvido pela FAO 
e pelo Banco Mundial em 2010. As estatísticas usadas no projeto representam não 
só um melhor acompanhamento das políticas em que a pobreza e a fome são alvo, 
mas também para melhorar a compreensão das dimensões sociais, econômicas e 
ambientais da agricultura (FAO, 2012).

As medidas e projetos aqui colocados visam representar as mais relevantes ações 
que demonstrem a interação da organização com a comunidade internacional nos 
últimos anos, no quesito segurança alimentar e fome mundial. Tais ações exigem 
da FAO constantes adaptações a um mundo que permanentemente encontra-se em 
mutação quanto a suas ideologias, suas percepções de urgência e de necessidade, 
seus conflitos de interesse. A questão central em relação à fome está em saber se 
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as instituições que se propõem a uma causa tão nobre (a luta pela erradicação da 
fome) têm movido fundos e ações adequados para tratar desta questão tão delicada. 

Após sua reforma, a FAO passou a reconhecer a urgência em investir 
largamente no desenvolvimento rural sustentável. Não se manteve complacente 
frente à realidade que o meio rural oferece aos pequenos produtores: condições 
de trabalho inseguras com pouco ou nenhuma proteção social; dificuldade de 
obtenção de crédito e acesso aos recursos necessários à lida na terra; pouca oferta 
de programas políticos que venham a apoiar o desenvolvimento de competências; 
problemas de infraestrutura de toda ordem, entre outros.

Uma das iniciativas da FAO que vale salientar encontra-se em seu relatório The 
State of Food and Agriculture, cuja edição 2010-11 é focada no papel da mulher 
na agricultura. O setor agrícola é de baixo desempenho em muitos países em 
desenvolvimento, e uma das principais razões é o fato de as mulheres não terem 
igual acesso aos recursos de produção. Por meio de pesquisas, a FAO observou que 
a diferença média de rendimento entre homens e mulheres varia de 20% a 30%. Se 
os rendimentos sobre a terra cultivada por mulheres forem até os níveis atingidos por 
homens, a produção agrícola nesses países cresceria entre 2,5% e 4%, o que seria capaz 
de reduzir em 12% a 17% o número de pessoas subnutridas no mundo (FAO, 2011).

Fica evidente que a escolha da FAO por colocar o foco na mulher rural, na 
agricultora, é fundamental para a melhora nos níveis de produção e de segurança 
alimentar. De igual forma, o caso da reorganização logística de um canal de 
irrigação nos Andes do Equador representa um avanço significativo quando se 
trata de oferecer a maior eficiência dos recursos já existentes em prol da maior 
produtividade agrícola e manutenção de bons níveis de segurança alimentar. Ao 
que tudo indica, a organização tem demonstrado sucesso em seu ideal. Assim 
sendo, ainda que forneça informações e serviços aos setores privados, como 
aqueles que investem na monocultura, a FAO não apresenta em sua conduta geral 
desvios de função. Desta maneira, enquanto a organização mantiver como foco e 
prioridade a pequena propriedade rural, a melhora nos padrões e condições de vida 
e alimentação, ela estará honrando seu compromisso assumido internacionalmente.

Apesar de firmar sua causa – acabar com a fome no mundo, acreditando no poder 
da pequena propriedade para tanto –, em 6 de setembro de 2012 o diretor-geral 
da FAO, José Graziano da Silva, juntamente com Suma Chakrabarti, presidente do 
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, assina um documento 
cujo texto salienta a importância do setor privado para a segurança alimentar global, 
sua missão para alimentar o mundo e a sua necessidade de obter maiores investimentos 
(CHAKRABARTI e SILVA, 2012). Estas colocações são preocupantes, dada a 
tamanha contradição de propostas. Em uma organização deste porte, a credibilidade 
de suas ações não pode ser colocada em risco devido a inconsistências. Ou seja, não 
é possível que se sustente tamanha ambiguidade de discurso.

Estes indícios que revelam na FAO dois discursos divergentes quando se 
trata de sustentabilidade podem expor a fragilidade de seus propósitos. O discurso 
tendencioso é um dos artifícios utilizados para se posicionar firmemente frente a 
um ideal, e este não permite que o interlocutor se coloque com imparcialidade. 
O que se está buscando expor é o possível comportamento contraditório da FAO. 
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7. Conclusão

A solução da questão da fome no mundo é difícil e complexa. Suas causas 
podem ser consideradas variadas, dependendo do contexto que se observa. Mas, 
independentemente do contexto, seria correto afirmar que não será por falta de terras 
cultiváveis ou de alimentos que o mundo perecerá de fome. A premissa de que já há 
muitos habitantes, e serão muitos mais no futuro, é levantada continuamente pelas 
grandes instituições que investem na monocultura sob pretexto de estarem provendo 
de alimento o mundo. No entanto, esse grande montante alimentar raramente 
destina-se à alimentação dos mais pobres, e a própria produção de monoculturas 
para a exportação prejudica a implantação de formas de desenvolvimento endógeno.

A agricultura familiar é o tipo de agricultura que deve e merece receber 
melhores investimentos e os mais íntegros e honestos incentivos, pois é por meio do 
desenvolvimento sustentável dessas fontes de riqueza natural que se tornará possível 
alimentar o mundo. A monocultura, no momento em foi primeiramente ensejada, 
destinou-se a tranquilizar a fome de alimentos que se tinha. Atualmente ela quase 
só representa uma possibilidade de geração de divisas, uma fonte de especulação 
e um meio de maquiar a necessidade que o capital possui de se perpetuar em todo 
e qualquer recurso não renovável que gere demanda e, assim, lucro.

O surgimento da fome pode ter se dado por uma conjuntura de fatores como 
guerras e conflitos de toda a ordem, credo e razão; epidemias; colonialismo; e 
endividamento externo, entre outros fatores que não cabe aqui levar à exaustão. Já 
a persistência da fome na atualidade tem mostrado ser uma das consequências da 
priorização da monocultura em detrimento da agricultura familiar e do controle 
que as multinacionais exercem sobre o comércio internacional, circunstâncias 
que somente se fortalecem com as diferentes condições de troca existentes entre 
os países, o que, por sua vez, são as principais responsáveis pelas desigualdades 
sociais. Isto reforça o caráter estrutural do fenômeno da fome.

A fome de fato possui várias origens, e lidar com tantas variáveis é uma tarefa 
um tanto quanto pesada, que exige a criação de focos de atuação convergentes, 
tarefa que a FAO persegue em sua agenda. Mesmo assim, ao mesmo tempo em que 
incentiva e chama a atenção da comunidade internacional para temas que envolvem 
desenvolvimento de capacidades, também alerta que a fome é uma questão tão alarmante 
que não seria pertinente despender recursos em atividades que não geram grandes 
excedentes alimentares, como a agricultura familiar, o que representaria um conflito no 
que a FAO entende por prioridade. Um conflito, acima de tudo, de interesses, que faz 
com que a organização adote divergentes discursos em diferentes contextos. 

Pode-se acrescentar ainda que tudo no mundo se movimenta obedecendo 
a um jogo de interesses, muitas vezes divergentes, que precisam, uma hora ou 
outra, ser atendidos. Cabe aos que têm maior poder de escolha, de veto ou de 
abstenção, escolher a quais interesses devem atender e em que momento. Deste 
modo, a FAO, enquanto representante dos interesses da comunidade internacional 
como um todo, deve continuar honrando seu compromisso de reduzir os níveis 
de fome e de pobreza. Ações são fundamentais quando unem a teoria, o ideal e 
a prática; para que não haja prejuízo nos resultados, é preciso que a organização 
também se comprometa em transmitir, em suas decisões e alianças, um discurso 
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coeso e sustentável, sem brechas para contradições que possam colocar em dúvida 
seu próprio ideal e integridade de propósito.
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Resumo: O objetivo deste artigo é o de analisar impactos do comércio 
internacional da soja e do milho na economia do estado de Mato 
Grosso do Sul. Para tanto, foram utilizados dados das exportações e 
importações desses dois produtos, calculados seus índices de vantagens 
comparativas reveladas, e analisados seus impactos na composição do 
PIB estadual. Nessa linha, observou-se que os dois produtos revelam 
vantagens comparativas, e que o milho tem menor presença no valor 
das exportações do estado, mas vem ampliando-as com maior vigor 
que as da soja, configurando um quadro em que se recomenda a 
expansão conjunta das duas atividades e não a especialização numa 
delas. Verificou-se, também, que os períodos de maior competitividade 
são acompanhados por saldos comerciais mais positivos. 

Palavras-chave: comércio internacional, Mato Grosso do Sul, 
vantagens comparativas reveladas, soja e milho.

1. Introdução

O comércio internacional define-se nas relações de intercâmbio entre os 
países a partir de suas importações e exportações. Neste contexto existem diversas 
teorias que explicam essas relações. A primeira versa sobre a busca de vantagens 
absolutas admitidas por Smith (1776, 1976). Na sequência, vieram as vantagens 
comparativas de Ricardo (1820, 1982), em que mesmo não havendo vantagem 
absoluta os países se beneficiam de trocas em que se favorecem mutuamente; 
a contribuição de Schumpeter (1942, 1985), que enfatiza a importância das 
inovações tecnológicas, e a de Balassa (1965), que criou as vantagens comparativas 
reveladas, em que os países revelam suas vantagens na pauta de suas exportações. 
Mais recentemente, Porter (1979, 1989) redefiniu as vantagens comparativas 
em termos de vantagens competitivas e acrescentou outros ingredientes à análise 
do assunto. 
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No Brasil destacam-se as exportações do setor agropecuário. Dentre seus 
principais produtos, em 2011, estão carnes (US$ 5,7 bilhões1), complexo da 
soja (US$ 26,1 bilhões2), e milho (US$ 5,2 bilhões3). Exportações essas que 
contribuem com a representatividade do setor agropecuário, que responde 
por cerca de 5%4 da composição do PIB – mas, se a avaliação é estendida ao 
agronegócio, este alcança 22,2%5.

Ao destacar o milho e a soja, percebe-se que juntos contribuem com mais de 
80% do valor da produção total brasileira de grãos. A principal diferença entre essas 
culturas é que a soja possui alta liquidez no comércio internacional e o milho tem mais 
a função de abastecimento interno6. No Mato Grosso do Sul (MS), com a agropecuária 
tendo cerca de 15% do PIB estadual – portanto, acima da média nacional7 –, o estado 
posiciona-se como quinto maior produtor de soja em grão do país, atingindo na safra 
de 2011/2012 o total de 65,7 milhões de toneladas com uma área colhida de 24,9 
milhões de hectares8. No que se refere ao milho, apesar de o Mato Grosso do Sul não 
se apresentar entre os cinco maiores produtores nacionais, observa-se um crescimento 
das suas exportações, que de 2003 a 2011 cresceram cerca de 2.200%9.

O comércio dos dois produtos resulta dos encadeamentos produtivos que 
permitem relações intersetoriais, inter-regionais e com o resto do mundo. Da soja, 
pela sua utilização no consumo intermediário para o fornecimento de proteína à 
indústria animal, para a derivação de óleos e farelos a partir das indústrias regionais, 
nacionais e internacionais, atendendo também a outras atividades econômicas 
focadas no consumo final10.

No caso do milho, insumo básico para a avicultura e a suinocultura, da mesma 
forma que a soja ele passa pelo consumo intermediário e final, e as importações 
pelo Mato Grosso do Sul são consequência da necessidade de abastecimento 
interno, diante do encadeamento entre setores11.

Ao analisar as importações e as exportações de soja e milho desse estado, 
elas podem ser classificadas em interestaduais e para o resto do mundo. A maior 
parte das exportações de ambas as culturas tem destino internacional12. Por 
outro lado, parcela significativa das importações de soja e milho é proveniente 
de outros estados13. Uma das justificativas para a necessidade dessas transações 
interestaduais, apesar da posição de destaque do estado na produção, vem de 
questões relacionadas à logística, principalmente. 

Na Contabilidade Social, aumentos das exportações maiores que o das 
importações se refletem em benefícios para o crescimento econômico de uma nação 

1 Abiec, 2012.
2 Mapa, 2012.
3 Mapa, 2012.
4 IBGE, 2010.
5 Cepea, 2011.
6 Embrapa, 2011.
7 IBGE, 2010.
8 Richetti, 2012.
9 Richetti, 2012. 
10 Pinazza, 2007b.
11 Pinazza, 2007a.
12 UFMS, 2013.
13 UFMS, 2013.
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ou região. Assim, um saldo positivo na balança comercial implica no aumento 
da renda local, com emprego de mais fatores produtivos, como a mão de obra, 
em decorrência da maior produção e demanda correspondente. E ocorre maior 
geração de renda tanto para o empresário quanto para o trabalhador14. 

Diante da representatividade do comércio exterior para a agropecuária sul-
mato-grossense, buscou-se neste artigo pesquisar quais os efeitos do comércio 
internacional da soja e do milho sobre a economia do estado. E mais: qual das 
duas atividades vem tendo maior impacto sobre a economia estadual? 

Para responder a estas questões, o artigo utilizou índices de vantagens 
comparativas reveladas para medir a competitividade das duas culturas, além da 
análise sobre a importância desses produtos e seus impactos sobre a economia 
local por meio da observação do comportamento das exportações e importações. 

Os índices de vantagens comparativas reveladas de Balassa (1965) têm como 
pano de fundo as vantagens comparativas de Ricardo, já citadas, para mensurar 
o grau de especialização do comércio internacional, conforme fórmula que será 
apresentada na Seção 3. 

Foram três as hipóteses analisadas nesta pesquisa: a hipótese H0, de saber 
se o crescimento dos índices de vantagens comparativas reveladas da soja e do 
milho no MS está associado ao aumento das exportações e, consequentemente, 
da renda local; a H1, de que poderia existir vantagem comparativa do milho e 
da soja mesmo que as exportações de cada cultura fossem menores que as suas 
importações; e a H2, de que são vantajosas ao estado as vantagens comparativas 
conjuntas de soja e milho, mas não a especialização numa dessas culturas. 

Apesar de existir número considerável de estudos relacionados à agropecuária 
do país e do Mato Grosso do Sul, nenhum estudo foi realizado quanto à 
competitividade da soja e do milho do mesmo estado. Considerando a importância 
que essas culturas possuem dentro dele, isso inspirou o estudo que deu origem 
a este artigo. 

2. Revisão da literatura

Considerando-se dois países (Figura 1), um com excedentes de produção, 
dado o preço internacional, há a possibilidade de exportação no primeiro país, 
enquanto no outro há excedentes de demanda, dado o mesmo preço, e assim 
há a possibilidade de importações. Portanto, o equilíbrio do país exportador 
define a oferta do mercado internacional (S) e o equilíbrio do país importador 
define a demanda do mercado internacional (D), sendo vantajosa a troca para o 
ofertante quando o preço das exportações (Pe) for superior ao preço do mercado 
interno; e, ao demandante, quando o preço das importações (Pi) for inferior ao 
do mercado interno15.

14 Blanchard, 2008; Krugman e Obstefeld, 2007.
15 Krugman e Obstefeld, 2007; Castro, Teixeira e Lima, 2005.
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Fonte: Castro, Teixeira e Lima (2005, p. 424).

No mundo atual, o interesse pelas teorias do comércio internacional renovou-
se com os estudos estratégicos sobre o crescimento e comércio, principalmente a 
partir da intensificação deste, com maior abertura comercial e com o forte avanço 
da China no comércio, tanto como exportadora como importadora. A teoria do 
crescimento econômico surgiu com Smith (1776, 1976), ao considerá-lo como 
acúmulo de capital e aumento da produtividade do trabalho. 

De acordo com Matos e Rovella (2010), ao desenvolver a teoria do 
crescimento econômico Smith também forneceu dois dos principais elementos 
para a busca do crescimento econômico dos países mais pobres. Mas as discussões 
mais focadas nesse desenvolvimento só se iniciaram efetivamente com Schumpeter 
(1942, 1985, p. 55), ao considerá-lo a partir de pessoas e, por meio delas, 
considerar a possibilidade de inovações tecnológicas. Essas análises voltaram-se para 
o intercâmbio entre países e para questões do tipo: “quem constituiu a outra parte 
da transação? Quem tem nas mãos, antes das trocas, os bens de consumo para pagar 
pelos serviços?”16 A resposta foi de que foram as pessoas, mais especificamente os 
trabalhadores, pois seriam eles os responsáveis pela transformação dos fatores de 
produção e, assim, pela inovação tecnológica e pela produção.

Os principais pressupostos adotados tanto por Smith quanto por Ricardo são 
um único fator de produção, produtividade do trabalho diferente entre países, 
custos de produção constantes, mobilidade do trabalho entre indústrias, trabalho 
homogêneo, pleno emprego, livre comércio e concorrência perfeita, admitindo, 
assim, que os agentes econômicos são tomadores de preços.

Ao se admitir a existência de poder e falhas de mercado, veio a adaptação das 
vantagens comparativas ricardianas, com a proposição das vantagens competitivas, 
realizada por Porter (1979, 1989) ao incluir produtos diferenciados, tecnologia 
e economias de escala, de modo que a competitividade estaria centrada na 
produtividade e sendo determinante da renda per capita, em que nenhum país 
poderia ser competitivo em todos os produtos, pois os recursos são limitados. O 

16 Schumpeter (1942, 1985, p. 55).
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principal diferencial entre países seria a tecnologia já argumentada por Schumpeter, 
mas admitindo-se também que a competitividade também estaria influenciada 
pela sua infraestrutura, pela demanda interna, pela interdependência entre cadeias 
produtivas e fornecedoras, e pelas estratégias empresariais.

Nesse contexto, o interesse dos pesquisadores voltou-se para o exame de como 
os países revelavam suas vantagens por meio dos índices concebidos por Balassa 
(1965), sendo que essas vantagens continuaram a ser chamadas de comparativas 
mesmo depois da contribuição de Porter (1979, 1989), mas agora já se sabendo 
que emergiam da visão de competitividade num sentido mais amplo, incorporando 
outros fatores já mencionados.

Uma dessas análises foi realizada no Brasil por Piccinini e Puga (2001), que 
constataram que as maiores vantagens comparativas foram reveladas na indústria 
de transformação, responsável pela redução de déficits comerciais, apesar de a 
agropecuária e os recursos naturais serem significativos para o Brasil. Assim, é uma 
análise que não incorpora o boom nos preços das commodities na década passada 
e que tanto beneficiou nossas exportações. 

Holland e Xavier (2004) demonstraram, em pesquisa semelhante, que as 
exportações brasileiras revelavam vantagens comparativas e de tal forma que 
os setores que apresentavam vantagens crescentes, com exportações também 
crescentes, eram considerados os maiores responsáveis pelo saldo comercial. 
Caso as exportações crescessem contrariando suas vantagens comparativas, elas 
não seriam consideradas ótimas em termos de equilíbrio sustentável da balança 
comercial. Especificamente, vários autores citaram a agricultura como uma das 
áreas mais problemáticas, principalmente quando alguns países tendem a apresentar 
vantagens comparativas nesse setor, mas déficit nas suas balanças comerciais17. 

Nesse contexto, se as exportações de uma commodity de um país ou bloco 
são competitivas, o índice de vantagens comparativas regionais apresentar-se-ia 
como instrumento para a tomada de decisões nas formulações de políticas nacionais 
de comércio de acordo com suas características regionais18. Ou seja, índices de 
vantagens comparativas regionais permitem identificar políticas para ampliação 
das exportações brasileiras19. 

3. Metodologia e dados

Nos exercícios de quantificação, utilizou-se a teoria dedutivamente com o 
objetivo de testar ou verificar sua validade em lugar de desenvolvê-la. A teoria 
torna-se uma estrutura para todo o estudo, um modelo organizador das questões 
e hipóteses de pesquisas e do procedimento de coleta de dados. O pesquisador 
testa ou verifica uma teoria ao examinar hipóteses ou questões derivadas dela. Essas 
hipóteses ou questões contêm variáveis cuja forma de mensuração o pesquisador 
precisa definir.

Nesse sentido, a revisão bibliográfica baseou-se também em estudos na mesma 
linha, para aprender também com essa experiência. Vale mencionar, além das 

17 Barbosa e Waquil, 2001.
18 Coronel, Machado e Dutra, 2007.
19 Barbosa e Waquil, 2001.
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referências já feitas a Smith, Ricardo, Schumpeter e Porter, as análises de Azzoni e 
Ferreira (1997) sobre competitividade regional e reconstrução industrial; Holland 
e Xavier (2004), da dinâmica e competitividade setorial brasileira; Coutinho et al. 
(2005) e Souza (2003), sobre abertura comercial e crescimento dos estados; Piccinini 
e Puga (2001), um modelo de competitividade brasileira perante as vantagens 
comparativas reveladas; e Barbosa e Waquil (2001), sobre exportações agrícolas.

Os dados foram obtidos das fontes Funar, Famasul e Senar (2012) e Relatório 
UFMS (2013), em relação à agropecuária e à evolução do PIB em Mato Grosso do 
Sul; e Aliceweb (2012) e Agrostat (2012), quanto aos dados referentes às importações 
e exportações setoriais nacionais. No que se refere aos cálculos dos índices de vantagens 
comparativas reveladas e ao saldo comercial, os dados foram do Agrostat (2012) para 
o período de 1997 a 2012, mas com uma ruptura da série de importações do milho 
de 1997 até 2000, responsável pelo corte desse período neste caso. 

Na análise de dados, utilizaram-se os índices de vantagens comparativas 
reveladas (IVCR) conforme adaptados por  Han e Liesner (1971 apud SOUZA, 
2003), por meio da fórmula: 

IVCRij = (Xij / Xj) / (Xin / Xn)

Onde: 
IVCRij = Índice de vantagem comparativa de uma cultura i de um estado j brasileiro;
Xij = exportações da cultura i do estado j;
Xj = exportações totais do estado j;
Xin = exportações nacionais da cultura i;
Xn = exportações totais do país.

Quando VCRij > 1, o estado j apresenta vantagem comparativa na produção 
da cultura i, uma vez que sua participação nas exportações estaduais é maior que 
a participação dessa cultura nas exportações totais nacionais; se < 1, o estado 
apresentará desvantagem comparativa na produção e exportação da produção 
dessa cultura; e se =1, o estado está na condição de que é exportador, mas sem 
maiores possibilidades de avançar ou retroceder na sua participação no comércio 
internacional do produto dessa cultura. 

Para analisar a primeira hipótese, de que o crescimento das vantagens 
comparativas da soja e do milho seria vantajosa ao Mato Grosso do Sul quando 
considerado o aumento das exportações e, consequentemente, da renda local, 
houve o cálculo e a identificação dos seus resultados por meio da Tabela 1 e 
do Gráfico 1 a serem apresentados na seção seguinte. No período analisado, 
foram observados IVCRs e se eles se refletiram nos aumentos das exportações 
de soja e milho do Mato Grosso do Sul em maior proporção que os aumentos 
das importações. Ou seja, se resultaram em saldo positivo da balança comercial 
estadual, tendendo a aumentar os valores do PIB e, consequentemente, da renda 
local. Foi também analisada a segunda hipótese, de que poderia existir vantagem 
comparativa do milho e da soja no Mato Grosso do Sul mesmo que as exportações 
de cada cultura fossem menores que as suas importações. A partir desses resultados, 



67Impactos do comércio internacional..., Mayra Batista Bitencourt Fagundes, Juliana Ricardo Bispo de Almeida e Daniela Teixeira Dias, p. 61-72

examinou-se a terceira hipótese, de que é vantajoso ao estado recorrer às vantagens 
comparativas de soja e milho em conjunto, mas não à especialização.

 
4. Resultados e sua discussão 

De acordo com a Tabela 1, em média ambas as culturas revelaram vantagens 
comparativas, com a do milho superando a da soja principalmente nos anos 
de 2006 e 2007. Ano a ano, a soja superou o milho em cinco dos 11 anos da 
tabela, e assim o inverso aconteceu em seis anos, mostrando equilíbrio entre os 
dois produtos. Contudo, a soja não apresentou vantagens comparativas apenas 
em dois anos do período (2009 e 2011) e o milho, em cinco (2001-2, 2004-5 
e 2009), revelando assim maior volatilidade na sua competitividade, que só se 
firmou a partir de 2006, com exceção de 2009, quando foi prejudicada pela crise 
econômico-financeira mundial que eclodiu no fim de 2008. Os dados da Tabela 
1 são também apresentados no Gráfico 1.

Tabela 1 – Soja e milho: vantagens comparativas reveladas (Mato Grosso do Sul)
Ano Soja Milho
2001 1,74 0,51
2002 1,22 0,73
2003 1,16 1,89
2004 1,07 0,54
2005 1,68 0,16
2006 2,08 4,92
2007 2,02 3,73
2008 1,40 1,34
2009 0,89 0,96
2010 1,06 1,53
2011 0,95 1,28

Médias 1,38 1,59

Fonte: Dados da Agrostat (2012) e cálculos das autoras.
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Gráfico 1 – Soja e milho em MS:  
comportamento das vantagens comparativas de 1998 a 2011

Fonte: Dados da Agrostat (2012) e cálculos das autoras.

No detalhe, os dois produtos, particularmente a soja, beneficiaram-se da 
desvalorização do real iniciada em 1999 e que atingiu seu pico em meados de 
2003. Mesmo com o retrocesso dessa desvalorização, a partir de então a forte 
demanda internacional trouxe bom desempenho para as duas culturas entre 2006 
e 2008, mas ambas sofreram bastante com a queda da demanda internacional em 
2009 em decorrência da referida crise mundial. No caso do milho, houve naquele 
mesmo ano uma produção recorde no Brasil que contribuiu para reduzir preços.

Também houve mudanças estruturais do mercado dessas culturas, em que as 
produções foram alcançando sucessivos recordes e os preços recuavam, impondo 
baixa liquidez. Nesse sentido, a soja, tendo um comportamento mais ligado à 
liquidez do seu comércio internacional, sofria quedas na comercialização, fazendo 
com que as tradings multinacionais que operavam nas produções do complexo da 
soja ampliassem seus interesses pelo comércio internacional do milho20. Assim, de 
2001 a 2003 houve reduções da competitividade da soja e pequenos aumentos no 
caso do milho, fenômeno que voltou a se repetir nos três últimos anos do período. 

Ainda nesse período, as safras de 2001 a 2002, 2002 a 2003 e de 2003 a 2004 
do milho foram marcadas por ganhos inesperados para seus produtores, derivados 
dessas mudanças de comportamento do mercado internacional, uma vez que o 
milho passou a apresentar-se como uma cultura demandada mundialmente, mas 
com uma oferta mais restrita. Para o milho, várias regiões do Brasil, inclusive o 
Mato Grosso do Sul, apresentavam características semelhantes às que beneficiaram 
o cultivo da soja, e que assim viabilizavam a produção do milho. Nesse cenário, 
muitos produtores que produziam soja também optaram pela produção de milho21. 

Em 2001, em particular, as pressões da demanda mundial fizeram os preços do milho 
subir, fato que foi verificado rapidamente pelas tradings que estimularam a oferta, do que 
20 Mapa, SPA e Iica, 2007.
21 Brandão, Rezende e Marques, 2005.
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resultou uma safra extra. Durante os períodos de entressafra da soja, o milho “safrinha” 
passou a ser cultivado, compensando as quedas do cultivo e do comércio da soja.

Outro período que merece destaque foi o dos anos de 2007 e 2008, quando os 
preços do milho tiveram desempenho excepcional devido ao aumento da demanda dos 
EUA para a produção de etanol e enquanto substituto do trigo, que teve más safras22. 

Em outro detalhe interessante, em 2010 e 2011 os aumentos da competitividade 
do milho em relação à soja mostrados pela Tabela 1 e pelo Gráfico 1 se deveram à 
intensificação do uso das áreas cultivadas por meio de tecnologias modernas e de 
alto potencial produtivo. E, também, à ampliação dos parques industriais destinados 
internamente e externamente à criação e processamento de carnes de aves e suínos que 
usam o milho como insumo23. Tanto assim foi que as exportações de milho do Mato 
Grosso do Sul aumentaram cerca de 70% de 2009 a 201024. Com isso, a participação das 
exportações de milho nas exportações totais de Mato Grosso do Sul cresceram mais que 
as exportações nacionais do produto relativamente às exportações totais nacionais, fato 
que repercutiu no aumento da competitividade conforme medidas pelo índice adotado.

Nos períodos de maior competitividade tanto da soja quanto do milho, ambos 
apresentaram saldo positivo e crescente na balança comercial de Mato Grosso do 
Sul. No caso do milho, quando apresentou saldo negativo em 2005, a vantagem 
comparativa esteve próxima de zero conforme a Tabela 2, caracterizando a ausência 
de competitividade. Essas circunstâncias levaram à rejeição da hipótese H1, de 
que poderia existir competitividade do milho e da soja, mesmo que as exportações 
de cada cultura fossem menores que as suas importações, fato esse que só uma 
única vez se concretizou – em 2005 e no caso do milho, conforme já apontado. 

Tabela 2 – Mato Grosso do Sul: exportações e importações de soja e milho e 
saldo das respectivas balanças comerciais, 2001-2011 (em US$ milhões)

Ano
Exportação 

de soja
(1)

Importação 
de soja

(2)

Balança 
comercial
(1) – (2)

Exportação 
de milho

(3)

Importação 
de milho

(4)

Balança 
comercial
(3) – (4)

2001 182,6 ≈ 0 181,8 5,0 ≈ 0 5,0
2002 134,1 ≈ 0 133,4 3,4 0 3,5
2003 172,3 ≈ 0 170,1 12,7 0 12,8
2004 203,5 ≈ 0 203,5 5,9 ≈ 0 5,7
2005 419,9 ≈ 0 419,9 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0
2006 392,2 0 392,2 45,8 ≈ 0 44,9
2007 496,2 3,5 492,6 151,5 1,1 150,5
2008 730,3 1,9 728,3 51,4 1,3 50,1
2009 538,3 4,8 533,4 42,3 2,0 40,3
2010 741,5 4,1 737,3 134,3 600.270 133,8
2011 951,2 4,3 946,8 138,9 1,1 137,8

Fonte: Agrostat (2012).

22 Embrapa, 2011.
23 Embrapa, 2011.
24 Ver a Tabela 2 mais à frente. 
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Nota-se que, apesar do avanço das exportações de milho, a soja deteve 
preponderância nas exportações estaduais. As importações de soja e milho, 
mesmo sendo inferiores às exportações, têm sido frequentes, principalmente as 
interestaduais. Apesar da produção significativa25, o Mato Grosso do Sul ainda 
possui problemas relacionados ao armazenamento e transporte, principalmente 
de modo que os produtos acabam sendo destinados a outros estados para tentar 
solucionar essas questões. No entanto, quando retornam ao estado de origem, 
são registrados como importações interestaduais26.   

Os dados da Tabela 2 evidenciam que os resultados favoráveis da balança comercial 
tanto da soja como do milho têm efeitos claramente benéficos para o PIB e a renda 
do Mato Grosso do Sul. Além dessa contribuição, e sendo interessante pela teoria de 
alocação de investimentos a sua diversificação para amenizar os riscos derivados da 
volatilidade do mercado, isso também contribui para aceitar a hipótese H2.

5. Considerações finais

Este artigo procurou responder a duas questões básicas: quais os efeitos do 
comércio internacional da soja e do milho sobre a economia do Mato Grosso 
do Sul? E qual das duas atividades tem maior impacto sobre as variações do PIB 
estadual? Assim, verificou-se a partir dos próprios dados disponíveis que a soja e 
o milho são significativos na composição do PIB do estado, e que o milho vem 
crescendo suas exportações com maior rapidez que as da soja, ao mesmo tempo 
em que por boa parte do período analisado revelou-se mais competitivo que a 
soja, inclusive no triênio mais recente. 

Neste contexto, aceitou-se a hipótese H0, de que a competitividade da soja e do 
milho é vantajosa ao estado, uma vez que tende a aumentar as exportações do Mato 
Grosso do Sul e, consequentemente, a renda local, e que isso ocorre com maior vigor 
nos períodos de maior competitividade dessas duas culturas. Este fato permitiu rejeitar 
a hipótese H1, de que poderia existir vantagem comparativa do milho e da soja no 
Mato Grosso do Sul, coincidindo com balanças comerciais negativas em cada caso.

Os dados apresentados também apontam que são vantajosas para o estado 
as vantagens comparativas de ambas as culturas, mas não a especialização numa 
delas, principalmente levando-se em conta o crescimento mais recente do saldo 
comercial do milho. Em retrospecto, essa especialização também não se recomenda 
pela teoria da alocação de investimentos, que defende a sua diversificação para 
reduzir os riscos da concentração de recursos num número reduzido de atividades. 

Quanto a trabalhos futuros, a opção seria por incluir mais setores ou ramos 
de atividade na análise, de modo a explicar com maior amplitude e precisão as 
variações do PIB do Mato Grosso do Sul.
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Considerações sobre a 
Constituição egípcia de 2012

Luiz Eduardo Fonseca de Carvalho Gonçalves*

Resumo: A promulgação de uma nova Constituição egípcia, em 
dezembro de 2012, a primeira após a deposição de Hosni Mubarak, 
foi questão muito controversa do processo de transição política 
no mais populoso país árabe. O conflito sobre a elaboração da 
Carta Magna foi resultado de um distanciamento crescente entre 
islamitas e secularistas, em que estes últimos demonstravam limitada 
aceitação, quando não rejeição ostensiva, aos êxitos eleitorais dos 
primeiros. O texto constitucional propriamente dito foi um resultado 
positivo das divergências entre as forças políticas atuantes no Egito, 
em que, até a reviravolta promovida pela deposição do presidente 
Mohamed Morsi, em julho de 2013, islamitas se viam em posição 
predominante em virtude de sua capilaridade social e de vitórias em 
eleições livres, enquanto secularistas recorriam a meios não eleitorais, 
como processos judiciais, para neutralizar os sucessos eleitorais dos 
rivais. A Constituição promulgada em 2012, que teve sua vigência 
interrompida pela destituição de Mohamed Morsi, em julho de 2013, 
e pela promulgação de nova Carta constitucional em janeiro de 2014, 
não tinha a orientação liberal desejada por secularistas, nem constituía 
um retrocesso e um passo rumo a um regime teocrático.

Palavras-chave: Constituição, religião, gênero, liberdades individuais, 
representatividade.

Este trabalho realiza um exame político, não jurídico, da Constituição 
egípcia promulgada em 2012. Por exame político entende-se analisar o contexto 
institucional no qual foi redigida, caracterizado por processo de transição para 
um regime democrático no qual as forças políticas atuantes se destacavam por 
crescente distanciamento entre si e pouca disposição à conciliação. 

Para compreender esse contexto institucional, faz-se necessária breve 
retrospectiva do processo de redação da Constituição, para em seguida examinar 
detalhadamente os dispositivos da Carta Magna então promulgada.

A Assembleia Constituinte

A primeira Assembleia Constituinte do processo de transição pós-Mubarak 
foi eleita em 24 de março de 2012, em sessão conjunta da Assembleia do Povo 

* Luiz Eduardo Fonseca de Carvalho Gonçalves é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro e mestre em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco. Atualmente é diplomata do Ministério das 
Relações Exteriores; serviu na Embaixada do Brasil no Cairo de 2010 a 2012. As opiniões expressas neste texto 
são de inteira responsabilidade do autor e não correspondem a posições do Ministério das Relações Exteriores. 
E-mail: <luiz.goncalves@itamaraty.gov.br>.
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e do Conselho Shura (Câmaras baixa e alta do Parlamento): era composta por 
100 participantes, 50% dos quais parlamentares. Os 50 restantes se dividiam em 
25 representantes de entidades sindicais e 25 lideranças da sociedade civil. Foi 
o meio-termo possível entre a reivindicação salafista de 60% dos assentos para 
parlamentares e a posição dos partidos secularistas de que a Assembleia deveria 
ter o número mínimo possível de deputados entre seus integrantes1. 

Apesar da maioria islamita de cerca de 70% no Parlamento, os parlamentares 
islamitas na Assembleia Constituinte eram, ao todo, 36, assim distribuídos: 
25 do Partido da Liberdade e Justiça (PLJ, agremiação política da Irmandade 
Muçulmana) e 11 do Partido da Luz (agremiação salafista, de orientação 
tradicionalista e ultraconservadora)2.

Juristas de orientação liberal e anti-islamita decidiram reivindicar judicialmente 
a interrupção dos trabalhos da Assembleia, no que foram bem-sucedidos: em 10 de 
abril, a Suprema Corte Administrativa (SCA) determinou a dissolução da Assembleia, 
considerada insuficientemente representativa. Em duas semanas, a Assembleia 
mantivera apenas duas sessões e sofrera boicote de um quarto dos integrantes3. Foi 
uma decisão política sob roupagem jurídica, com base legal discutível. O Art. 60 
da Declaração Constitucional em vigor desde março de 20114 determinava que 
caberia ao Parlamento eleger os 100 membros da Assembleia. A Suprema Corte 
considerou que o Art. 60 da Declaração Constitucional não autorizava expressamente 
parlamentares a elegerem a si mesmos como integrantes da Assembleia5. Foi o 
primeiro ato do Poder Judiciário no período pós-Mubarak com motivação política.

Após semanas de indefinições e tentativas fracassadas de consenso, a seleção 
dos 100 membros da nova Assembleia Constituinte realizou-se em 12 de junho, 
com forte polêmica referente à eleição dos representantes da sociedade civil, aos 
quais caberiam, conforme o acordo alcançado, 61 cadeiras6.

A nova Assembleia Constituinte formada em 12 de junho contava com apenas 
22 parlamentares. Entretanto, partidos secularistas como o Wafd, o Tagammu e 
os Egípcios Livres, bem como formadores de opinião liberais, estimaram em 60 
o número de membros da nova Assembleia com filiação a partidos islamitas ou 
suposta “forte ligação” com eles7. As deserções de membros liberais da recém-
formada Assembleia começaram de imediato.

Dois dias mais tarde, em 14 de junho, a Suprema Corte Constitucional 
declarou inconstitucional a legislação eleitoral adotada em 2011. No mesmo dia, 
o Conselho Supremo das Forças Armadas (detentor do Poder Executivo após a 
renúncia de Hosni Mubarak) dissolveu a Câmara baixa do Parlamento, com apoio 
ostensivo dos partidos secularistas, ditos liberais8.

1 EL-DIN, G.E. Dubious addition. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.091, 29 mar 2012. Ver também: EL-DIN, 
G.E. Constitution by numbers. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.090, 22 mar 2012.
2 EL-DIN, G.E., op. cit.
3 EL-DIN, G.E. Tied up in knots. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.093, 12 abr 2012.
4 Em substituição à Constituição de 1971, suspensa logo após a renúncia de Hosni Mubarak, em 11 de fevereiro 
de 2011.
5 Idem.
6 EL-DIN, G.E. Divisions hit Constituent Assembly. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.102, 14 jun 2012.
7 Idem.
8 EL-MASRY, M.H. Egyptian undemocratic liberals. Egypt Independent, Cairo, 1 dez 2012.
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A segunda Assembleia Constituinte, todavia, deu continuidade a suas 
sessões, apesar do crescente boicote dos partidos secularistas e da permanente 
ameaça de dissolução pela mesma instância jurídica que encerrara os trabalhos 
da primeira Assembleia em 10 de abril: a Suprema Corte Administrativa. Foram 
impetradas mais de 40 ações judiciais que solicitavam a dissolução da nova 
Assembleia, sob alegações de que a “falta de representatividade” da primeira 
Assembleia se mantinha na segunda e que esta seria ilegítima por ter sido 
selecionada por um Parlamento cuja eleição havia sido declarada inconstitucional 
pela Suprema Corte Constitucional9. Sustentavam-se, perante a opinião pública 
doméstica e internacional, na defesa de uma peculiar interpretação do conceito de 
“representatividade”, independentemente de resultados eleitorais e da correlação 
de forças políticas deles decorrentes10. 

Conforme a Declaração Constitucional de março de 2011, em vigor até a 
promulgação de nova Carta Magna, a Assembleia Constituinte, uma vez formada, 
dispunha de prazo de seis meses para concluir seus trabalhos, ou seja, a nova 
Constituição precisaria estar finalizada até a primeira quinzena de dezembro. 
Versão preliminar da nova Constituição foi divulgada em 14 de outubro. De 
modo geral, salafistas rejeitavam referência ao povo, em vez de Deus, como 
fonte da soberania e da autoridade do Estado e não aceitavam menção ostensiva 
a discriminação de gênero. Secularistas, por sua vez, rejeitavam dispositivos que 
proibiriam insultos a profetas religiosos, que concederiam à Universidade de Al-
Azhar poder de influência (ainda que não vinculante) sobre o processo legislativo, 
e que salientariam serem fonte de legislação as escolas sunitas de Direito Islâmico. 
As Forças Armadas não aceitavam artigo com proibição de julgamento de civis 
por tribunais militares11. As divergências supracitadas não são exaustivas. São 
exemplo da falta de consenso e de disposição conciliatória entre as forças políticas 
representadas na Assembleia. 

Na primeira quinzena de novembro, as deserções secularistas da Assembleia 
se intensificaram: logo atingiram um quarto de toda a AC. Mantinham sua 
rejeição aos artigos relacionados e exigiam extensão do prazo de encerramento 
dos trabalhos da Assembleia, de modo a possibilitar consenso sobre o texto 
constitucional final12. 

Em 22 de novembro, o então presidente Mohamed Morsi imunizou, por 
decreto, a Assembleia Constituinte de qualquer possibilidade de dissolução por 
ordem judicial. Imunizou, adicionalmente, de qualquer recurso judicial todas 
as decisões presidenciais tomadas do dia de sua posse no cargo (30 de junho) 
até a promulgação da nova Constituição13. Morsi e assessores seus alegaram que 
os dispositivos do decreto, em particular o mais controverso, que habilitava o 

9 EL-DIN, G.E. A weight of contradiction. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.117, 4 out 2012.
10 EL-MASRY, op.cit.; OTTAWAY, M. Preventing politics in Egypt. Foreign Affairs, 10 dez 2012; Slow return 
to normal politics in Egypt. Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 26 out 2012.
11 EL-DIN, G.E. Egypt’s liberal forces take aim at draft constitutional articles. Ahram Online, Cairo, 16 out 
2012; Islamists vs secularists on Constitution. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.114, 13 set 2012; Articles of 
faith. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.118, 11 out 2012.
12 Idem.
13 EZZAT, D. Morsi rocks the boat. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.123, 23 nov 2012. Ver também: AHRAM 
ONLINE. Egypt’s President Morsi ed.s new “Revolution protection” Law. 22 nov 2012.
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presidente a “tomar todas as medidas necessárias para proteger o país e os objetivos 
da Revolução”, constituíam “ato de soberania”. Trata-se de conceito jurídico 
empregado desde os anos 1980 pelas mais altas instâncias da Justiça egípcia, 
como a própria Suprema Corte Constitucional, para classificar decisões do Poder 
Executivo tomadas com o objetivo de “preservar o Estado e sua segurança” e, por 
essa razão, não sujeitas a recurso judicial14. As forças políticas secularistas, porém, 
rejeitaram o prazo adicional para os trabalhos da Assembleia sob tais condições.

Numa situação de polarização absoluta, posturas maximalistas dos dois lados e 
sob receio de eventual intervenção das Forças Armadas caso a situação de impasse 
político perdurasse, Morsi decidiu acelerar os trabalhos de conclusão do texto 
constitucional, que se encerraram em 30 de novembro. Demonstrou, em seguida, 
um recuo parcial: em 8 de dezembro emitiu novo decreto que invalidava o de duas 
semanas antes; mantinha em vigor, porém, as decisões sob ele tomadas, como a 
conclusão dos trabalhos da Assembleia e a convocação de referendo popular sobre 
o texto constitucional para 15 e 22 de dezembro. O pleito foi dividido em dois 
dias de modo a possibilitar a mais ampla supervisão judicial possível num momento 
em que proporção significativa dos juízes egípcios decidiu boicotar o referendo15.

O resultado da votação foi favorável ao texto constitucional: 63,8% dos votos 
válidos diziam “sim” à nova Constituição, com comparecimento, todavia, de apenas 
32,9% dos eleitores16. Apesar das acusações de fraude levantadas por políticos 
anti-islamitas, a diferença registrada entre o “sim” e o “não”, de 4,5 milhões de 
votos, teria requerido fraude sistemática, impossibilitada pela utilização de urnas 
transparentes e pela contagem imediata dos votos, em cada zona eleitoral17.

Morsi promulgou a Constituição egípcia em 26 de dezembro de 2012, 
após oficialização dos resultados do referendo. Eleições para uma nova Câmara 
dos Deputados estavam preliminarmente previstas para o segundo semestre de 
2013. Momentaneamente o Poder Legislativo seguiria com o Conselho Shura, 
câmara alta do Parlamento, que também deveria, seis meses após a abertura da 
nova Câmara dos Deputados, ser renovado por via eleitoral. A destituição de 
Morsi pelas Forças Armadas, em julho de 2013, interrompeu esse processo. A 
nova Carta recém-promulgada em janeiro de 2014 determina convocação de 
eleições presidenciais até abril e parlamentares em momento a definir para um 
Poder Legislativo unicameral. 

A nova Constituição

A Constituição egípcia de 2012 constituía, de modo geral, uma evolução em 
relação à Carta Magna anterior (promulgada em 1971) no que diz respeito à garantia 
de liberdades individuais, defesa de direitos sociais e circunscrição dos poderes 
presidenciais. A acusação recorrente de que se tratava de texto com viés islamita – e, 
por essa razão, um retrocesso – não resiste a uma comparação com a Carta Magna 
14 BROWN, N.J. Morsi, the Judiciary and Acts of Sovereignty. Carnegie Endowment for International Peace. 
26 nov 2012. Ver também: RUTHERFORD, B. Egypt after Mubarak: liberalism, Islam and democracy in the 
Arab world. Princeton: Princeton University Press, 2008, p. 50-56.
15 ENEIN, A.A. Egypt judges to boycott referendum. Daily News Egypt, Cairo, 11 dez 2012. 
16 AHRAM ONLINE. Full unofficial results of Egypt’s Constitution referendum. 23 dez 2012.
17 KIRKPATRICK, D.D. Egypt opposition gears up after Constitution passes. The New York Times, New York, 23 dez 2012.
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anterior (origem de quase todas as referências de caráter religioso da nova Constituição) 
e ignora dois elementos fundamentais: a) o texto promulgado constituía o meio-termo 
político possível numa situação em que as forças mais tradicionalistas (ditas salafistas) 
mantiveram forte representação na Assembleia Constituinte, de modo correspondente 
ao resultado das eleições parlamentares de 2011; b) o Egito nunca foi um Estado laico 
ou secular: os códigos jurídicos egípcios estão repletos de dispositivos que discriminam 
conforme orientação confessional (em particular no Direito de Família)18. 

Examina-se, a seguir, os artigos da Constituição de 2012 à luz dos seguintes 
tópicos: i) Religião; ii) Gênero; iii) Liberdade de expressão; iv) Direitos individuais; 
v) Temas econômicos; vi) Forças Armadas; vii) Presidência da República, chefia 
de governo e relações com o Poder Legislativo.

Religião

No que diz respeito à questão religiosa, a Constituição de 2012 reproduzia 
o Art. 2 da Carta de 1971, segundo o qual “os princípios da Sharia [lei sagrada] 
islâmica são a principal fonte de legislação”. A Carta recém-promulgada em 2014 
manteve o texto inalterado.

A bancada secularista que permaneceu na Assembleia e, de modo geral, 
formadores de opinião liberais se resignaram cedo à manutenção daquele texto na nova 
Carta, desde que se mantivesse inalterado seu teor, em virtude da permanente pressão 
salafista para que o texto fosse modificado para “a Sharia islâmica é a única fonte de 
legislação”, sem referência a “princípios” nem a outras fontes19. Por reivindicação da 
bancada salafista, para que aceitasse manter inalterado o Art. 2 tal como constava na 
Carta anterior, foram introduzidos no texto constitucional promulgado em 2012 os 
artigos 4 e 219, ambos retirados da Carta promulgada em janeiro de 2014. O Art. 
4 determinava que um Conselho de Catedráticos Sêniores da Universidade de Al-
Azhar deveria ser “consultado” sobre questões referentes à jurisprudência islâmica. 
Em termos práticos, caberia a esse Conselho tomar posições sobre a conformidade 
à Sharia islâmica de cada projeto de lei em tramitação parlamentar. 

Críticos sublinharam que atribuir esse caráter “consultivo” à Al-Azhar resultaria 
em crescente politização daquela instituição e respaldaria projetos de lei controversos. 
Em março de 2012, por exemplo, durante a primeira legislatura pós-Mubarak 
(encerrada em junho), Al-Azhar deu parecer favorável a projeto de lei da bancada 
salafista que instituiria punições corporais – inclusive amputações – no Código 
Penal20. O projeto não veio a ser votado, em parte graças à rejeição do PLJ, mas 
permaneceu o receio compreensível de secularistas quanto a um papel expressamente 
constitucional para Al-Azhar no processo de elaboração e aplicação de leis. 

É importante sublinhar, todavia, que as posições eventualmente assumidas 
por Al-Azhar não seriam vinculantes nem exclusivas. Qualquer instância jurídica 
seria livre para discordar de um parecer de Al-Azhar ou para buscar, além 
daquela instituição, outras fontas de consulta sobre jurisprudência islâmica. 
Adicionalmente, a Constituição de 2012 manteve, no Art. 175, o papel exclusivo 

18 BERNARD-MAUGIRON, N. Personal status laws in Egypt. Cairo, German Technical Cooperation, 2010.
19 EL-DIN, G.E. Islamists vs Secularists on Constitution. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.114, 13 set 2012.
20 SHAHINE, G. Cut his hand off. Al-Ahram Weekly, Cairo, ed. 1.090, 22 mar 2012.
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da Suprema Corte Constitucional (SCC) no controle da constitucionalidade da 
legislação egípcia. 

O Art. 219 relacionou as fontes específicas dos “princípios da Sharia islâmica”, 
que incluíam, além do Corão e da Sunna (afirmações e atos do profeta Maomé), 
as escolas sunitas de pensamento jurídico21. Críticos do Art. 219 afirmavam 
que esse dispositivo possibilitaria elaboração e implementação de leis baseadas 
em escolas jurídicas sunitas mais tradicionalistas. A Carta anterior, porém, não 
estabelecia restrições claras ao uso qualquer escola jurídica islâmica como fonte 
dos princípios da Sharia.

Em termos práticos, a Constituição de 2012 criava uma situação em que 
Al-Azhar e especialistas em Direito Islâmico teriam participação maior, porém 
não necessariamente decisiva, no processo legislativo. Diante de um determinado 
projeto de lei em tramitação parlamentar, aqueles especialistas poderiam – e 
muito provavelmente deveriam – ter interpretações divergentes sobre o grau de 
conformidade do referido projeto com a Sharia (eventualmente baseando-se, por 
exemplo, em escolas jurídicas islâmicas diferentes)22. 

O parecer de Al-Azhar, embora consagrado no Art. 4 da Carta de 2012, não 
deveria ser o único a constituir ponto de referência para grupos islamitas, dada a 
existência de outras organizações, no âmbito da sociedade civil, como o Chamado 
Salafista, a quem nada impedia de exprimir opinião contrária à posição tomada 
por Al-Azhar. Interpretações dissonantes poderiam gerar divisões entre islamitas 
(opondo moderados a tradicionalistas), dentro e fora do Poder Legislativo. 

Desse modo, tinha pouco fundamento, por razões práticas, o receio secularista 
de que os Arts. 4 e 219 levassem islamitas a unir-se em defesa de projetos de lei 
controversos e que violassem convenções internacionais de direitos humanos já 
ratificadas pelo Egito. É mais provável que eventuais propostas legislativas nessa 
linha intensificassem clivagens internas aos islamitas. A evolução do processo 
legislativo egípcio dependeria, portanto, mais da correlação de forças políticas 
parlamentares que dos pareceres de Al-Azhar e de outras organizações islamitas. 
Uma maioria parlamentar islamita (o que era mais provável no curto prazo) 
conteria facções que não necessariamente acatariam as posições de Al-Azhar 
sobre um determinado projeto de lei. Adicionalmente, caberia à Suprema Corte 
Constitucional controle exclusivo sobre a constitucionalidade da legislação, 
exatamente como na Constituição de 1971. 

Por fim, é importante levar em consideração que o processo de elaboração 
de leis no Egito se concentra, tradicionalmente, no âmbito do Poder Executivo, 
não no Legislativo23.

A questão religiosa na Constituição egípcia de 2012 não se encerrava com 
os Arts. 2, 4 e 219. O Art. 3, ausente no texto constitucional de 1971 e mantido 
21 As escolas jurídicas sunitas são a Hanafita, a Malikita, a Shafiita e a Hambalita. A primeira, estabelecida por 
Abu Hanifa (699-767), é hoje a mais influente no Egito e foi a escola jurídica oficial do Império Otomano. 
É considerada a mais tolerante e flexível na aplicação da Sharia islâmica, no sentido de permitir ao juiz maior 
flexibilidade na aplicação da lei. A última é considerada a escola jurídica mais rigorosa e uma das bases intelectuais 
do wahabismo saudita. Ver KÜNG, H. Islam. Cairo: The American University in Cairo Press, p. 269-276.
22 BROWN, N.J.; LOMBARDI, C. Islam in Egypt’s new Constitution. Carnegie Endowment for International 
Peace, Washington, 13 dez 2012. 
23 Idem.
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na nova Carta de 2014, especificava que os princípios canônicos das comunidades 
cristã e judaica constituiriam a fonte principal de legislação para aplicação do 
Direito de Família e tratamento de questões religiosas no âmbito de ambas as 
congregações. Tratava-se de consolidação de situação já existente, uma vez que no 
Egito moderno o Direito de Família sempre foi aplicado conforme a orientação 
religiosa do indivíduo. Adicionalmente, o texto constituía reivindicação tradicional 
do clero copta (em particular nos anos finais do pontificado de Shenouda III), 
de modo a reforçar sua posição de influência sobre a congregação cristã egípcia, 
cuja elite se caracteriza por considerável tendência anticlerical24.

Entre os artigos da Constituição de 2012 referentes à questão religiosa, 
restavam os Arts. 43 e 44: o primeiro afirmava que o Estado garantia liberdade 
de culto e prática religiosa (conforme o Art. 46 da Carta de 1971) e o 
estabelecimento de locais de culto para as “religiões oriundas de revelação divina” 
(iniciativa salafista); o segundo proibia “insulto ou abuso contra todos os profetas 
religiosos” (fruto, também, da bancada tradicionalista na Assembleia). Ambos os 
artigos, conforme sua redação final, não foram contribuição positiva para uma 
Constituição que deveria ser marcada por tolerância absoluta a todas as religiões, 
sem a discriminação cimentada no Art. 43 para os cultos monoteístas e a limitação 
incontestável à liberdade de expressão firmada no Art. 44.

Por outro lado, os dispositivos, embora controversos, não criavam restrições 
previamente inexistentes; pelo contrário, reafirmavam uma situação já havia muito 
existente no plano jurídico egípcio: o Art. 98(f) do Código Penal criminalizava “desprezo 
ostensivo de qualquer religião oriunda de revelação divina ou de seus aderentes”, de 
forma vaga o suficiente para cercear consideravelmente a liberdade de expressão25. 

Em suma, os artigos da Constituição de 2012 referentes a temas religiosos 
reproduziam dispositivos da Carta  de 1971 ou reafirmavam limitações já existentes 
no Direito Positivo egípcio. O Art. 44 da Constituição de 2012, o mais controverso 
de ambos os dispositivos, foi excluído da nova Carta de 2014; o teor do Art. 43, 
porém, foi mantido no recém-promulgado texto constitucional, sob o Art. 64. 

Gênero

Sobre igualdade de gênero, a Constituição de 2012 não constituía uma 
evolução quanto ao texto de 1971; por outro lado, tampouco era um retrocesso: 
o controverso Art. 10, segundo o qual “o Estado garantirá coordenação 
adequada entre os deveres da mulher perante a família e seu trabalho perante a 
sociedade”, é uma reprodução do Art. 11 do texto constitucional de 1971 e foi 
mantido na Carta recém-promulgada (igualmente no Art. 11). A Constituição 
de 1971 condicionava, aliás, de modo ausente no texto promulgado em 2012, o 
“status igual [da mulher] com o homem” a “determinações da Sharia islâmica”. 
Representantes salafistas na Assembleia Constituinte fizeram forte pressão, em 
vão, para que aquela condicionalidade fosse mantida na nova Carta. 

Adicionalmente, a redação do Art. 33, referente à igualdade dos cidadãos 
perante a lei, foi igualmente criticada por não mencionar expressamente 
24 SEDRA, P. Copts and the power over personal status. Egypt Independent, Cairo, 6 dez 2012.
25 HUMAN RIGHTS WATCH. The road ahead: a human rights agenda for Egypt’s new Parliament. 16 jan 2012.
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discriminação de gênero. A redação da Carta de 1971, porém, era mais controversa 
nesse aspecto: seu Art. 40 se referia a “direitos e deveres iguais sem discriminação 
de raça, origem étnica, idioma, religião ou credo”, sem referência a gênero. Na 
Constituição de 1971 inexistia, aliás, qualquer referência à igualdade irrestrita de 
direitos e deveres para ambos os gêneros. 

Por fim, deve-se sublinhar o Art. 73 do texto constitucional de 2012, 
igualmente ausente da Carta anterior, que proibia e criminalizava “todas as formas 
de exploração forçada de pessoas”, resultante da iniciativa sem êxito de criminalizar, 
em nível constitucional, o tráfico de mulheres. Por mais imprecisa que fosse tal 
definição, era uma evolução em relação à Constituição de 1971, que ignorava o tema.

Liberdade de expressão

No que diz respeito à proteção da liberdade de expressão, a Carta Magna de 2012 
relacionava restrições inexistentes na Constituição anterior, porém constantes do Código 
Penal e, com exceção do Art. 44 (que proibia a ofensa a profetas das religiões reveladas), 
correspondentes a limitações previstas no Art. 19 da Convenção Internacional sobre os 
Direitos Civis e Políticos (ICCPR), ratificada pelo Egito em 1982. 

O Art. 45 afirmava que “todo indivíduo tem o direito de expressar uma 
opinião (...) e de disseminá-la por todos os meios”, exatamente como no Art. 47 
da Carta de 1971. Os limites à liberdade de expressão ficavam evidentes, porém, 
no Art. 44 (que proibia a ofensa a profetas das religiões baseadas em revelação 
divina) e, principalmente, nos Art. 31 (que proibia “insultar ou demonstrar 
desprezo por qualquer ser humano”) e 48, referente à liberdade de imprensa.

O Art. 48 garantia, em sua introdução, liberdade de “imprensa e publicação”; 
prosseguia com a ressalva, ausente na Carta de 1971, de que “a imprensa será 
independente para servir à comunidade (...) e moldá-la conforme os princípios 
básicos do Estado e da sociedade, respeitando a vida privada dos cidadãos e 
considerações de segurança nacional”. Críticos sublinharam que a redação deste 
artigo permitia interpretação demasiadamente flexível e, portanto, circunscrevia 
consideravelmente a liberdade de expressão. 

O texto consolidado na Constituição de 2012, todavia, não diferia do que 
já constava no Código Penal: dispositivos que criminalizavam difusão de notícias 
que afetassem, entre outros, a “dignidade nacional e os interesses do país” 
(Art. 80 do CP), a “ordem pública e o interesse público” (Arts. 102 e 188), a 
imagem de “qualquer instituição do Estado” (Art. 184) e a “dignidade e honra 
do indivíduo” (Art. 308)26. Tratava-se de normas que poderiam, eventualmente, 
ser reformuladas ou eliminadas no âmbito parlamentar. Adicionalmente, o texto 
da ICCPR especifica, em seu Art. 19, que os direitos referentes à liberdade de 
expressão podem estar sujeitos a restrições “previstas em lei” (como foi o caso), 
desde que sejam atinentes ao “respeito aos direitos e reputações de outros” e 
à “proteção da segurança nacional ou da ordem pública ou da moral pública”.

A Constituição de 2012 não impunha, portanto, restrições previamente 
inexistentes, em lei, às liberdades de expressão e imprensa. 

26 Idem.
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Direitos individuais

A Constituição de 2012 consolidava maior proteção do indivíduo contra 
violações de direitos humanos por parte das autoridades em comparação com a Carta 
de 1971. Os Arts. 35 e 36, que definiam as condições sob as quais um indivíduo 
pode ser mantido em detenção, eram mais específicos que os Arts. 41 e 42 da Carta 
de 1971, com destaque para a libertação obrigatória do detento quando a instância 
jurídica responsável pelo caso não se pronunciasse em prazo máximo de uma semana 
sobre pedido de habeas corpus (Art. 35, Par. 3). O Art. 35 também sublinhava que o 
detido seria interrogado somente na presença de advogado, o que não constava na 
Carta  de 1971. O teor de ambos os artigos foi mantido no Art. 54 da Carta de 2014.

O Art. 41 da Constituição de 2012 definia o corpo humano como “sagrado e 
inviolável”, dispositivo inexistente no texto de 1971, mantido no Art. 60 da Carta 
de 2014 e forte ressalva constitucional contra eventuais projetos de lei futuros 
semelhantes ao apresentado por deputado salafista na legislatura de 2012, que 
buscava instituir penalidades corporais. 

O Art. 51, sobre direito de livre associação, registrou progresso sobre o artigo 
correspondente na Constituição anterior: organizações da sociedade civil poderiam, 
doravante, ser constituídas por meio de simples registro junto às autoridades competentes 
e operar livremente, sem que pudessem ter suas atividades interrompidas por meio 
outro que não fosse mandado judicial. A Carta de 1971 limitava-se, nesse aspecto, a 
afirmar, em seu Art. 55, que aquelas organizações poderiam ser formadas “conforme a 
lei”, com proibição expressa – e pouco precisa – de organizações “cujas atividades sejam 
nocivas à sociedade”. A Constituição de 2014 restabelece essa restrição (Art. 75), porém 
sob linguagem mais específica (“instituições cuja estrutura seja secreta ou de caráter 
paramilitar”), alegadamente voltada contra movimentos políticos de orientação religiosa.

O Art. 63 da Carta de 2012 garantia o direito à greve, ausente da Constituição 
de 1971 e mantido na nova Carta de 2014 (Art. 15).

O Art. 81 da Carta de 2012, ausente da nova Constituição promulgada em 
2014, salientava que as liberdades individuais relacionadas no texto constitucional 
não poderiam contradizer os “princípios do Estado e da sociedade” elencados 
na Parte I da nova Carta. Entre estes, constavam dispositivos como os Arts. 10 
e 11 da Constituição de 2012, conforme os quais o Estado “protegerá o caráter 
genuíno da família (...) e seus valores morais” e “garantirá a moralidade pública”. 
Críticos liberais afirmaram que, pelo Art. 81, a proteção dos direitos individuais se 
dará a partir de uma perspectiva conservadora da sociedade. O teor dos Arts. 10 e 
11 já constava, porém, em termos literais, na Carta de 1971. Somente a evolução 
política do Egito no médio prazo, numa situação em que o islamismo político 
assumisse posição de liderança ou ao menos de forte influência, sem a interrupção 
da normalidade institucional ocorrida em julho de 2013, poderia demonstrar de 
que modo o Art. 81 realmente afetaria a interpretação dos direitos individuais.

Temas econômicos

Esta foi uma das questões menos examinadas da nova Constituição: a 
consolidação do Egito como economia baseada em modelo capitalista de livre 
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mercado, como se depreende por meio de comparação com a Carta de 1971 (na 
qual a referência ao país como “Estado socialista” somente havia sido subtraída 
por meio de emenda em 2007). 

O Art. 24 do texto promulgado em 2012 declarava a propriedade privada 
“inviolável”, enquanto a Carta anterior afirmava que aquela seria “resguardada” (Art. 
34). O mesmo dispositivo omitiu as referências à função social da propriedade e ao 
“capital não explorador” presentes no Art. 32 do texto de 1971; limitou-se a ressaltar 
que a propriedade “desempenha uma função a serviço da economia nacional”. 

Também foram eliminadas da nova Constituição as referências, no texto de 
1971, ao caráter “sagrado” da propriedade pública e ao “direito a emprego público 
para todos os cidadãos”, instituição da era Nasser gradualmente abandonada, na 
prática, por Sadat e Mubarak.

Movimentos de esquerda e lideranças da juventude revolucionária expressaram, 
com frequência, receios de que a Irmandade Muçulmana se comprometeria com o 
mesmo modelo econômico neoliberal de Mubarak. A organização, que contava com 
empresários em posições-chave de liderança (como o então Vice-Guia Supremo, 
Khairat El Shater) e pequenos empreendedores urbanos como uma das bases de sua 
militância política e social, nunca buscou dissuadir essa desconfiança. Ao contrário de 
grupos salafistas, a Irmandade não hesitou em adotar posição flexível, conforme as 
circunstâncias, diante de certos preceitos islâmicos: já em agosto de 2012, o movimento 
solicitou à Al-Azhar a emissão de fatwa segundo a qual o pagamento de juros no 
âmbito de um eventual pacote de ajuda financeira do FMI não constituiria usura27.

Forças Armadas

O Art. 195 especificava que o ministro da Defesa seria, obrigatoriamente, 
membro do corpo de oficiais das Forças Armadas. Os Arts. 197 e 198 da nova 
Constituição, que diziam respeito, respectivamente, às atribuições do Conselho de 
Defesa Nacional e ao Judiciário Militar, eram bastante controversos, principalmente 
o segundo. O Art. 197 relacionava as competências daquele Conselho, entre as 
quais uma ausente da Carta de 1971: a responsabilidade “por assuntos referentes ao 
orçamento das Forças Armadas”. Esse dispositivo não afirmava, porém (ao contrário 
do que declararam críticos), que o orçamento das Forças Armadas não estaria sujeito 
a escrutínio parlamentar (temor recorrente da oposição liberal durante o processo 
de transição). A esse respeito, o Art. 117 da nova Carta, referente ao Orçamento 
Federal, salientava que este “incluirá todas as receitas e despesas, sem exceção” e 
que seria submetido a votação “item por item”. A Constituição de 1971 silenciava 
por completo sobre esse procedimento. Pelas novas especificações, o Legislativo 
poderia, em teoria, rejeitar (porém não alterar) o orçamento das Forças Armadas28.

O Art. 198, um dos mais polêmicos da Carta de 2012, sublinhava que “civis 
somente serão levados a tribunal militar por crimes cometidos contra as Forças 
Armadas”. Versão preliminar desse artigo proibia que civis fossem submetidos a 

27 EGYPT INDEPENDENT. Brotherhood asks Al-Azhar to ed. fatwa on IMF loan. 29 ago 2012.
28 Zaid Al-Ali (2012) sublinha que o texto constitucional promulgado possibilitava escrutínio parlamentar do 
orçamento das Forças Armadas. Ver AL-ALI, Z. The new Egyptian Constitution: an initial assessment of its 
merits and flaws. openDemocracy, 26 dez 2012. 
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julgamento militar sob qualquer circunstância. Tendo em vista, porém, a objeção das 
Forças Armadas àquele texto inicial e a estratégia secularista de boicote à Assembleia 
Constituinte (o que reduziu a margem de manobra da bancada islamita e do governo 
Morsi perante os militares), a redação final do artigo manteve a possibilidade de 
prosseguimento daquela situação, ainda que de forma eventualmente branda. 

Fato é que o bloco islamita, em geral, e a Irmandade Muçulmana, em particular, 
à luz de sua convicção de transformação das instituições políticas no longo prazo, 
não tinham interesse, até a deposição de Morsi, em confrontar as Forças Armadas no 
curto e médio prazos29. A Carta de 2014 manteve inalterado o teor dos dispositivos 
supracitados, com o adendo (Art. 234) de que caberá às Forças Armadas (e não ao 
Presidente da República) designar o Ministro da Defesa por período de oito anos 
a partir da data da promulgação da Carta em vigor, ou seja, até janeiro de 2022. 

Presidência da República, chefia de governo e relações com o Poder Legis-
lativo

A Constituição de 2012 restringiu consideravelmente os poderes presidenciais, 
em comparação com os dispostos na Carta de 1971. O Art. 133 limitava o mandato 
presidencial a quatro anos, com uma única possibilidade de reeleição, contra 
mandato de seis anos sem limite de reeleição no texto de 1971. O teor do Art. 
133 da Carta de 2012 foi mantido no Art. 140 da nova Constituição de 2014.

Os poderes de implementação de um Estado de emergência e de dissolução 
do Parlamento  haviam sido significativamente reduzidos no texto de 2012. O Art. 
148 requeria aprovação parlamentar, dentro de no máximo sete dias, para instituir 
estado de emergência, limitado a um máximo de seis meses, renováveis uma única 
vez e somente por referendo popular. Pela Carta de 1971, a aprovação se daria apenas 
pela Assembleia do Povo (a antiga câmara baixa do Parlamento), sem restrições de 
tempo e renovação. Na prática, o estado de emergência, sob Mubarak, era renovado 
a cada dois anos, por uma câmara baixa na qual o partido governante nunca deteve 
menos de 80% dos assentos. A Constituição de 2014 elimina a exigência de referendo 
popular para prorrogação do estado de emergência, que se torna renovável – por 
uma única vez – por meio de aprovação parlamentar (Art. 154). 

A Carta de 2012 determinava que o Parlamento somente poderia ser 
dissolvido após referendo popular a respeito, a realizar-se até 20 dias após a 
suspensão das sessões parlamentares. Se o resultado do plebiscito não fosse 
favorável à dissolução, o presidente da República teria de renunciar ao cargo (Art. 
127). A Carta de 1971 não continha nenhuma restrição ao poder presidencial 
de dissolver a legislatura, à parte a inócua ressalva de que só poderia fazê-lo “em 
caso de necessidade”. A esta situação retorna a Constituição de 2014, em seu 
Art. 137, ao restabelecer aquela ressalva (“caso de necessidade”) que amplia os 
poderes do Executivo perante os do Legislativo.

O primeiro-ministro seria nomeado pelo presidente da República, como 
na Constituição  de 1971. Pela Carta de 2012 (Art. 139), porém, se o premiê 
nomeado (e seu respectivo gabinete) não fosse aprovado por maioria na Câmara 
29 EL SHATER, K., reunião com o autor, 16 fev 2012. Khairat El Shater era o Vice-Guia Supremo da Irmandade 
Muçulmana e um dos principais empresários e financistas do movimento.
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dos Deputados em no máximo 30 dias, o presidente teria de indicar novo premiê, 
desta vez obrigatoriamente membro do partido detentor da maior bancada na 
Câmara. Se este também não fosse aprovado pela Câmara, caberia aos deputados, 
por maioria simples, indicar o primeiro-ministro, que teria de ser aceito pelo 
presidente. Este poderia recorrer à dissolução do Parlamento, submetendo-se aos 
riscos relacionados no parágrafo anterior. A Carta de 1971 não exigia aprovação 
parlamentar de um novo gabinete. A Constituição de 2014 reduz os poderes 
do Legislativo ao definir, no Art. 146, que o Parlamento será dissolvido se o 
premiê indicado pelo presidente (conforme o processo acima) não for aprovado 
pelos deputados.  Não mais poderá o Parlamento impor um chefe de governo ao 
presidente da República.

Adicionalmente, o primeiro-ministro, pela Carta de 2012, teria de renunciar 
se a Câmara dos Deputados aprovasse moção de desconfiança por maioria simples 
(Art. 126). Assim permanece na Constituição de 2014 (Art. 131). Pela Carta 
de 1971 (Art. 127), uma moção semelhante requisitava maioria de dois terços e 
uma exposição prévia de motivos ao presidente da República.

Sobre a condução das relações internacionais, a nova Constituição salientava 
que tratados firmados pelo presidente da República que envolvessem “questões de 
soberania”, como “paz, aliança e comércio”, entre outros, teriam de ser aprovados 
por maioria de dois terços em ambas as câmaras do Parlamento. Pela Carta de 
1971, bastava aprovação por maioria simples da câmara baixa do Parlamento.

Por fim, o presidente somente poderia declarar guerra ou enviar efetivos 
militares em território estrangeiro após consulta ao Conselho de Defesa Nacional 
(órgão recém-estabelecido composto por oito lideranças militares e sete civis), 
seguida de aprovação por maioria simples da câmara baixa do Parlamento. A 
primeira restrição,  ausente da Carta de 1971 e mantida na Constituição de 2014, foi 
implementada de modo a manter controle castrense sobre decisões de um presidente 
civil (islamita ou secularista) que envolvessem mobilização de efetivos armados. 

Conclusão

A Constituição promulgada pelo então presidente Mohamed Morsi em 26 de 
dezembro de 2012 não era uma Carta que levaria o Egito a transformar-se numa 
teocracia islâmica, nem manteve intocados os superpoderes presidenciais da era 
Mubarak. Grande parte de seus dispositivos, inclusive alguns de teor controverso, 
foi mantida sem alterações significativas na Carta recém-promulgada em 2014 pelo 
presidente interino Adly Mansour. A Carta de 2012 constituiu o texto politicamente 
viável numa circunstância de ascensão, por meios democráticos e legítimos, de 
movimentos de orientação religiosa. Estes possuíam respaldo indiscutível de parcela 
significativa do eleitorado. As forças políticas secularistas, com limitada capilaridade 
e plataformas políticas de reduzido apelo popular, defendiam a formação de uma 
Assembleia Constituinte baseada não nos resultados do voto direto, mas em noção 
subjetiva e nunca claramente explicada de diversidade da sociedade egípcia. Os 
islamitas defendiam uma Assembleia formada, em maior número possível, por 
representantes eleitos por sufrágio universal. Os secularistas, por outro lado, 
apregoavam uma Assembleia com reduzida ou nenhuma representação diretamente 
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eleita. Aos islamitas interessava um processo curto de redação da nova Constituição, 
que encerrasse o mais brevemente possível a transição política e permitisse novas 
eleições parlamentares que os islamitas esperavam vencer. Aos secularistas apetecia 
um processo mais longo de elaboração da Carta Magna, que lhes permitisse ganhar 
tempo para ampliar sua base popular e adiar um novo confronto eleitoral com 
chances limitadas de êxito. A deposição, em julho de 2013, de um presidente 
democraticamente eleito não alterou esse distanciamento por parte daquelas 
correntes políticas, que em grande parte apoiaram a queda de Morsi.

Estender o prazo de deliberações da Assembleia Constituinte – como Morsi 
tentou fazer, inicialmente, por meio do decreto de 22 de novembro de 2012 – não 
faria diferença, pois se tratava de uma congregação que os secularistas nunca haviam 
aceito como legítima. Em um país onde o processo eleitoral era, até 2011, bastante 
restrito (praticamente sem eleição para cargos executivos) e com reduzida credibilidade 
e comparecimento (de 10% a 15% do eleitorado), as correntes políticas ditas liberais e 
ocidentalizadas estavam e continuavam pouco preparadas para internalizar plenamente 
a necessidade de desenvolver plataformas políticas com apelo junto a uma população 
que não partilha, em parte considerável, de suas convicções e visão de mundo.

A polarização política existente no Egito, intensificada após a destituição de 
Morsi, não é, portanto, um desenvolvimento do período pós-Mubarak em uma 
sociedade que anteriormente carecia de divisões internas; é o resultado de uma 
profunda clivagem característica há décadas da sociedade egípcia e que aflorou 
à superfície com o processo de transição política. O processo de elaboração da 
Constituição de 2012 acirrou os ânimos e expôs tendências autoritárias dos 
principais atores políticos: dos secularistas, por rejeitarem a Assembleia, a nova 
Carta Magna (mesmo após referendada por quase dois terços do eleitorado 
votante) e, de modo geral, a legitimidade do governo Morsi; dos islamitas, por 
imunizar a Assembleia Constituinte por meio de decreto que perigosamente 
colocava o presidente da República em situação de poder absoluto sobre todas 
as instâncias do Estado, ainda que em caráter temporário. 

Apenas ao longo dos próximos anos será possível analisar a evolução da divisão 
não só entre secularistas e islamitas, mas também das clivagens internas àqueles 
grupos.  A deposição de Mohamed Morsi resultou, até o momento corrente, em 
fortalecimento das alas militaristas entre as correntes políticas ditas liberais e dos 
grupos tradicionalistas e ultraconservadores (salafistas) entre as agremiações de 
orientação religiosa/islamita. Somente haverá estabilidade política no Egito no médio 
prazo se grupos moderados e pragmáticos entre secularistas e islamitas gradualmente 
se aproximarem e demonstrarem disposição de concessões mútuas que conduzam 
o Egito ao caminho da conciliação e de uma transição democrática bem-sucedida. 
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Uma análise empírica da Teoria 
da Modernização de Lipset

Adalberto de Lima*

Resumo: Este artigo procura identificar, através da estimação de 
funções de sobrevivências, conforme explicadas no texto, o impacto 
de variáveis econômicas sobre a duração dos regimes políticos. Busca 
evidências de que regimes democráticos têm maior sobrevivência em 
países mais modernos no sentido de Lipset, também explicado a seguir, 
e que os regimes ditatoriais teriam maior sobrevivência em países 
mais pobres. Os resultados indicam maior sobrevivência do regime 
democrático em países mais modernos, mas não maior sobrevivência 
dos regimes ditatoriais em países menos modernos, ou seja,  mais 
pobres, com menor escolaridade e menos urbanizados. 

Palavras chave: Democracia; Ditadura; Teoria da Modernização de 
Lipset; Modelos de Duração.

1. Introdução

Um regime democrático tem maior chance de sobrevivência quando instalado 
num país mais rico, mais industrializado e com população mais educada? E um 
regime ditatorial seria mais propenso ao colapso num país com estas características? 
São questões que emergem de uma das mais interessantes regularidades observadas 
dentro da economia política: todos os países ricos são democracias, ao passo 
que um grande número de países pobres são ou foram ditaduras. Além disso, 
a grande maioria dos países ricos, como os da OCDE, exibem longos períodos 
de democracia, ao passo que a maioria dos países pobres alternam períodos de 
democracia com ditaduras. Surge, então, a pergunta: existiria uma associação entre 
o desempenho econômico e a duração dos regimes políticos?

Embora ainda se mantenha controversa, esta discussão não é recente. Ela 
se inicia a partir do estudo de Lipset (1959), que considera a democracia como 
uma etapa de um processo de “modernização” social e política dos países, e se 
desenvolve num ativo campo de pesquisa. Nesse campo, a hipótese de Lipset 
ganhou status referencial, tornando-se conhecida como Teoria da Modernização. 
Esta modernização seria compreendida como um processo socioeconômico 
que inclui elevação da renda per capita, urbanização, industrialização e maiores 
níveis educacionais, culminando em um governo democrático. Esta abordagem 
justificaria, portanto, a associação estatística prevalecente entre renda e democracia.

* Adalberto de Lima é graduado em Economia pela Universidade de Sorocaba, mestre em Economia pela 
Universidade Federal do Ceará e doutor em Economia pela Universidade de São Paulo (USP). Atua como 
consultor econômico-financeiro. Foi consultor da Fundação do Desenvolvimento Administrativo e professor da 
Faculdade de Economia da FAAP entre 2012 e 2013. Este artigo é baseado em parte de sua tese de doutorado 
na USP, concluído em 2008. E-mail: <adalbertoeconomista@gmail.com.br>.
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O presente artigo propõe a aplicação de modelos não lineares para dados 
censurados. Em outras palavras, modelos estatísticos que avaliam a probabilidade 
de ocorrência de um evento, a partir de um conjunto de dados com observações 
truncadas, também conhecidos como “modelos de sobrevivência”, para avaliar 
o impacto de variáveis econômicas sobre a duração dos regimes democráticos e 
ditatoriais numa amostra de 189 países, no período de 1950 a 2005. O objetivo 
aqui é determinar se países mais modernos no sentido de Lipset ofereceriam um 
terreno mais fértil para regimes democráticos, ao passo que em países mais pobres 
e “atrasados” os regimes ditatoriais apresentariam maior resistência ao colapso. 

Os resultados sugerem apoio à teoria da modernização apenas se dentro 
do princípio da democratização exógena. Ou seja, uma vez instaurado o regime 
democrático em um país, tal regime terá maior sobrevivência em um país mais 
rico e com população mais educada. Voltaremos ao conceito de democratização 
exógena na subseção seguinte. Por outro lado, um regime ditatorial não apresenta 
maior sobrevivência num país menos “moderno”, contradizendo assim a hipótese 
de democratização endógena. Por esta hipótese, a democratização seria resultado 
de um processo de modernização, ou seja, à medida que um país se moderniza, 
elevando sua renda, seu nível de urbanização e de educação, ele converge para um 
regime democrático. Reciprocamente, ao se manter menos moderno, pela mesma 
hipótese, o país teria maior probabilidade de se manter sob regime ditatorial.

2. Bibliografia

Claramente, a referência fundamental deste trabalho é o artigo de Lipset já 
citado, a partir do qual o campo de pesquisa sobre o assunto se desdobra. Essa obra 
foi colocada por Diamond (1992) como “an essential reference point, typically the 
starting point, for all future work on the relationship between political systems and the 
level of economic development”. Porém, nessa esteira de pesquisa, outros trabalhos 
tornaram-se fundamentais por estender e aprofundar a questão. Przeworski e 
Limongi (1997), utilizando técnicas estatísticas mais aperfeiçoadas que Lipset, 
e focando exclusivamente no impacto do desenvolvimento econômico sobre a 
dinâmica dos regimes políticos, traz importantes contribuições. Uma delas é a 
distinção de duas possíveis razões para a relação entre o desempenho econômico 
e democracia: a chamada relação endógena, segundo a qual regimes democráticos 
tendem a surgir mais facilmente em países que apresentam maior desenvolvimento 
econômico, refletindo assim a teoria da modernização; e a exógena, segundo a 
qual a democracia, uma vez instaurada, sobrevive com mais facilidade em países 
economicamente mais desenvolvidos. Insistimos nesta distinção, pois ela será 
crucial na análise desenvolvida neste artigo. 

Em suas análises empíricas, tanto no artigo citado como em seu livro1, os autores 
citados refutam a hipótese da democratização endógena, confirmando, porém, que 
a democracia é mais propensa a sobreviver em um país com baixo PIB per capita e 
grande crescimento econômico que num país com PIB per capita médio, mas com 
baixo crescimento. Também chama atenção para o fato de que a democratização não 

1 Przeworski e Limongi (2000).
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se afigura como um processo dinâmico, sendo obtida descontínua e aleatoriamente 
através de vários eventos como golpes, revoluções, conflitos ou morte de líderes.

Tais resultados, porém, não foram capazes de anular a hipótese da 
modernidade como referência teórica em economia política. Boix e Stokes 
(2002), utilizando diferentes métodos de estimação, obtêm resultados que lhes 
permitem colocar o desenvolvimento econômico tanto como causa quanto como 
sustentador da democracia. Também Kennedy (2003), ao reconceitualizar a 
teoria da modernização, contesta os resultados de Przeworski e Limongi (1997) 
e afirma que, embora a transição de um país para um regime democrático possa 
ser determinada por uma miríade de fatores, o desenvolvimento econômico surge 
como elemento causador da democratização, uma vez que eleva a probabilidade 
condicional de um país se tornar democrático.

Noutra frente empírica de pesquisa, a busca de explicações para a relação 
entre desenvolvimento econômico e democracia é conduzida avaliando-se a relação 
estatística entre variáveis econômicas e indicadores de democracia. O trabalho 
pioneiro neste campo é Barro (1999), que encontra relações entre um conjunto 
de variáveis econômicas – renda per capita, desigualdade de renda, classe média, 
fração etnolinguística, nível e desigualdade educacional, fração religiosa e um índice 
de medida de liberdade política para uma amostra de 100 países. Seus resultados 
indicam uma correlação positiva entre o padrão de vida dos países e o índice de 
liberdade política. Também encontra evidências de que a propensão à democracia 
se reduz com a urbanização e com maior disponibilidade de recursos naturais.

A esse estudo seguiram-se outros textos, como os de Leblang (1997), Persson 
(2005) e Persson e Tabellini (2006), que atacaram os problemas tanto da possível 
relação entre desenvolvimento econômico e democracia como da relação entre 
as variações nas variáveis macroeconômicas e democracia. Em todos esses textos, 
a democracia é sempre medida por meio de índices de liberdade política, e seus 
resultados apontam sempre para uma relação positiva entre desenvolvimento 
econômico e democracia, sendo esta relação mais forte para países com sistemas 
eleitorais majoritários e governos parlamentares. Adicionalmente, encontram 
evidência de que a democracia está correlacionada com o crescimento econômico 
apenas nos países onde a democracia é persistente. Democratização não levaria, 
necessariamente, a uma trajetória de crescimento econômico.

Acemoglu et al. (2007a), numa reavaliação específica da hipótese da 
modernidade, ou seja, de que a modernização no sentido de Lipset levaria à 
democracia, demonstram que as evidências que apoiam tal hipótese são muito 
fracas, ao passo que há evidências mais consistentes com a hipótese da critical 
juncture, ou seja, de confluência de diversos acontecimentos socioeconômicos em 
um momento histórico específico e incomum para o país. Trabalhando com dois 
períodos de tempo, inicialmente o período padrão (1960-2000) e, posteriormente, 
um período mais longo (1875-2000), eles não encontram evidências significativas 
que apoiem uma relação causal entre renda per capita e democracia em modelos 
controlados por efeitos fixos, ou seja, controlando as idiossincrasias de cada país.

Já em Acemoglu et al. (2007b) a relação entre renda per capita e democracia 
é analisada com a utilização de estratégias distintas de estimação. Numa primeira 
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abordagem, eles utilizam estimadores de efeitos fixos para captar fatores 
específicos a cada país, buscando assim isolar o possível efeito causal da renda 
sobre a democracia. Com a inclusão desses efeitos fixos, a correlação positiva 
entre democracia e renda per capita desaparece para duas medidas de democracia 
utilizadas: o índice de liberdade política elaborado pela organização Freedom 
House2 e o indicador de regimes políticos Polity IV3. Estes efeitos fixos estariam, 
portanto, “roubando” o efeito da renda sobre a democracia.

É interessante ressaltar que a ausência da relação entre renda e democracia 
não é sugerida, no mesmo estudo, por coeficientes estatisticamente diferentes de 
zero, mas sim pelos valores dos coeficientes, que, muito pequenos, indicam um 
efeito insignificante. Este resultado se mantém mesmo com diferentes subamostras 
e controles. Na segunda abordagem, a estratégia de estimação consistiu na utilização 
do estimador de Variáveis Instrumentais. Nessa abordagem, duas variáveis são 
empregadas como instrumentos para avaliar o impacto da renda sobre a democracia: 
as taxas passadas de poupança dos países e as variações na renda de seus parceiros 
comerciais. A adoção de variáveis instrumentais não modifica o resultado anterior 
de ausência de relação causal entre renda e democracia.  Como principal resultado, 
tem-se a evidência de que elevações nos níveis de renda per capita dos países no 
pós-guerra não são estatisticamente relacionadas com maior democracia.

Na seção seguinte faremos uma descrição sucinta da metodologia empregada. 
Na Seção 4, apresentaremos a base de dados utilizada; e, na Seção 5, os resultados 
obtidos. O artigo é encerrado por algumas considerações finais.

3. Metodologia: a função sobrevivência e o estimador Kaplan-Méier

A análise estatística de sobrevivência procura modelar uma variável 
dependente que representa o tempo decorrido até a ocorrência de um evento 
de interesse. Este tempo costuma ser chamado de tempo de falha, e neste artigo 
representa o tempo em que um determinado país permanece sob um regime, seja 
democrático ou ditatorial, ou seja, o tempo decorrido até a mudança de regime. 
Uma característica central em dados deste tipo, que justifica inclusive a adoção de 
estratégias especiais de estimação econométrica, é a presença de dados censurados, 
que é a observação parcial da resposta. Aqui, isto se refere àquelas situações nas 
quais os países permanecem sob o mesmo regime político após 2005 ou estiveram 
sob o mesmo regime político antes de 1950. O período dos dados seria 1950-
2005? Sem menção deste tipo, a frase é incompreensível. 

Para formalização desta abordagem, considera-se uma variável aleatória 
T, representando o tempo de falha, que pode ser especificada pela função de 
sobrevivência, que representará a probabilidade de um país deixar o regime 
político no qual se encontra até um tempo t. Se, por exemplo, o país encontra-
se sob democracia, será a probabilidade de a democracia sobreviver até o tempo 
t. Esta função sobrevivência pode ser estimada de diversas maneiras, sendo a 
mais conhecida aquela que usa o estimador não paramétrico de Kaplan-Méier 
(COLOSIMO et al., 2006). Segundo essa abordagem, a função sobrevivência é 
2 <http://www.freedomhouse.org/>.
3 <http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>.
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estimada como o produto das razões entre o número de indivíduos (países) que não 
falharam, ou seja, não tiveram modificado seu regime político e o número total de 
países do estudo, em cada período analisado. Este estimador, conforme Colosimo e 
Giolo (2006), será não viesado, fracamente consistente e assintoticamente normal.

Assim, dispondo-se de k tempos distintos de falha t1<t2<...<tk, com dj falhas 
em cada tj, j =1,2,...k e nj o número de indivíduos sob risco em tj, o estimador de 
Kaplan – Meier será:

S(t) = P(T≥t)
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A maneira mais prática de interpretação dos resultados da função sobrevivência 
estimada dessa maneira é pela análise gráfica. Nesta são comparadas as curvas de 
sobrevivência para um valor constante de Ŝ(t) entre os tempos de falha, ou seja, 
os tempos durante os quais os países permanecem sob regime democrático ou 
ditatorial. Estas diferentes curvas de sobrevivência são obtidas a partir de uma 
estratificação da amostra.

4. Os dados 

Para selecionar os episódios de ditadura e democracia, foi utilizada a medida 
de liberdade política fornecida pelo índice Polity IV4. Optamos por não utilizar 
o índice fornecido pela Freedom House, pois a disponibilidade deste índice não 
cobria todo o período de tempo analisado. 

O índice Polity IV é composto por duas partes: uma medida de democracia 
e outra de autocracia. A combinação dessas duas medidas forma o índice 
composto Polity2. A medida de democracia é calculada a partir das avaliações de 
competitividade na participação política, abertura e competitividade na admissão 
ao cargo de chefe do Poder Executivo e restrição aos poderes deste cargo. É 
calculada aditivamente compondo uma escala de 0 a 10, sendo 0 para o país 
menos democrático e 10 para o mais democrático. A democracia é concebida a 
partir de três características essenciais: a existência de um processo para que os 
cidadãos revelem suas preferências a respeito de políticas e políticos, existência 
de restrições à ação do Poder Executivo e garantia de liberdades civis a todos os 
cidadãos tanto no cotidiano como em ações políticas.

A medida de autocracia, reciprocamente, mede a ausência de competitividade 
na participação política, mesmo quando os chefes de governo são eleitos. Também 
é construída aditivamente em um índice de 0 a 10, no qual 0 indica o regime 
menos autocrático e 10, o mais autocrático.

O índice composto Polity2 é, então, calculado subtraindo-se a medida de 
autocracia da de democracia, resultando num índice que varia de -10 para um 

4 <www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>.
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país fortemente autocrático a +10 para um país fortemente democrático. Para a 
presente análise, será considerado como episódio de ditadura o período durante 
o qual o país exibir um escore negativo no índice Polity2. Reciprocamente, será 
considerado democrático o período durante o qual o país apresentar escore positivo. 
Tal estratégia de seleção seguiu a abordagem de Persson e Tabellini (2008).

Aplicando esta abordagem, pode-se identificar um total de 140 episódios de 
ditadura e 157 episódios de democracia. Os casos de países que experimentaram 
vários episódios de ditadura ou de democracia foram considerados como 
observações independentes, seguindo a abordagem de Anderson e Gill (1982), 
apresentada em Colosimo et al. (2006).

Como covariáveis foram utilizadas o PIB per capita5, abertura econômica e 
crescimento econômico, com dados obtidos a partir da base de dados da Penn World 
Tables 6.1 (2006). As taxas de urbanização e participação da agricultura no PIB foram 
obtidas do banco de dados do Banco Mundial (2005) e os dados de educação (como 
anos de estudo) foram obtidos a partir da base de dados de Barro e Lee (2000). 

As estatísticas descritivas das variáveis são apresentadas nas Tabelas 1 e 2. O 
período de 1950 a 2005 foi escolhido por ser aquele com maior disponibilidade 
de dados. Os dados utilizados no modelo são médias aritméticas dos períodos 
durante os quais os países atravessaram os regimes especificados. Tem-se, assim, 
uma amostra para países sob democracia e sob ditadura.

Tabela 1 - Estatísticas descritivas: democracias

Variáveis Observações Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo

Crescimento (%) 145 2.18 2.95 -6.76 19.33
PIB per capita (US$1000) 146 5.95 5.69 0.48 28.79
Escolaridade (anos) 130 3.79 2.26 0.12 9.90
Urbanização (%) 156 45.96 22.23 3.10 100.00

Tabela 2 - Estatísticas descritivas: ditaduras

Variáveis Observações Média Desvio 
padrão Mínimo Máximo

Crescimento (%) 133 1.67 2.78 -7.49 12.02
PIB per capita (US$1000) 134 4.01 5.81 0.45 42.42
Escolaridade (anos) 100 4.06 4.59 0.39 9.79
Urbanização (%) 135 37.35 20.00 4.35 100.00

5. Os resultados

A estimação da função sobrevivência através do estimador de Kaplan-Méier foi 
feita separando as observações em grupos conforme  o interesse da pesquisa. Como o 
objetivo deste artigo é o de determinar o efeito de variáveis socioeconômicas sobre a 
duração dos regimes políticos, os países foram divididos em dois grupos: um composto 
por aqueles que apresentaram, durante todo o período estudado, os valores médios das 

5 Chain Method a preços de 1996.



95Uma análise empírica da Teoria da Modernização de Lipset, Adalberto de Lima, p. 89-103

variáveis acima da média mundial, e outro composto pelos países cujos valores ficaram 
abaixo da média mundial. Em cada país foram considerados PIB per capita, abertura 
econômica, crescimento econômico, porcentual de população urbana e anos de estudo.

Analisando primeiramente as funções de sobrevivência estimadas para os 
episódios de democracia, percebe-se, conforme o Gráfico 1, que a sobrevivência dos 
episódios de democracia é significativamente superior nos países que apresentaram 
PIB per capita acima da média mundial6  no período estudado. Nesse gráfico, o 
eixo vertical representa o valor da função de sobrevivência da democracia, ou seja, 
a probabilidade de o país se manter no regime democrático. No eixo horizontal, o 
período de tempo, em anos. A linha PIB=1, conforme dito, representa os países que 
apresentaram no período uma média de PIB per capita acima da média mundial. A 
linha PIB=0 representa os países cujos valores de PIB per capita ficaram abaixo da 
média mundial no período. O eixo horizontal corresponde ao período analisado, que 
vai de 1950 a 2005, totalizando 56 anos, e nesse eixo o zero corresponde a 1950.

Gráfico 1 – Democracia x PIB per capita

Nota-se que a curva de sobrevivência dos países que apresentaram desvios 
positivos em relação à média mundial, indicada por PIB=1, situa-se acima da 
curva de sobrevivência dos países que apresentaram PIB per capita abaixo da 
média mundial. Isto indica que a duração dos regimes democráticos é superior 
nos países com PIB per capita acima da média. A análise desse gráfico mostra 
que a probabilidade de uma democracia instaurada num país com PIB per capita 
acima da média durar 40 anos é de aproximadamente 75%, ao passo que, em uma 

6 US$ 7.091,88 a valores de 1996.
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democracia instaurada num país abaixo da média, a probabilidade de ela vigorar 
por 40 anos é de aproximadamente 40%.

Para o porcentual da população urbana, anos de estudo e crescimento 
econômico, o resultado é análogo, conforme mostram os Gráficos 2, 3 e 4. No 
caso do crescimento econômico, porém, o teste qui-quadrado de significância, 
apresentado na Tabela 3, não permite a rejeição da hipótese nula de ausência de 
diferença entre as funções de sobrevivência para estes grupos. Isso indica que o 
crescimento econômico de um país não está estatisticamente associado à duração 
do regime democrático neste país.

Gráfico 2 – Democracia x porcentual de população urbana
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Gráfico 3 – Democracia x anos de estudo

Gráfico 4 – Democracia x crescimento do PIB per capita
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A Tabela 3 traz os valores dos testes qui-quadrado de significância para todas 
as variáveis, conduzidos conforme Jenkins (2006). Pode-se observar que apenas o 
crescimento econômico não diferencia significantemente as funções sobrevivência, 
pois o valor-p associado a ele é superior a 5%. Estes resultados apontariam, portanto, 
na direção da democratização exógena, ou seja, países mais modernos permaneceriam 
mais tempo sob regime democrático, uma vez que este seja instaurado.

Tabela 3 - Teste log-rank para igualdade  
das funções sobrevivência das democracias

Variável  χ2 p-value
PIB per capita 6.93 0.01
Abertura econômica 5.40 0.02
Crescimento PIB per capita 3.14 0.08
Urbanização 4.50 0.03
Escolaridade 8.90 0.00

A fim de avaliar a hipótese de democratização endógena, a mesma análise foi 
feita com a amostra de países sob regime ditatorial. Se tal hipótese fosse verdadeira, 
uma “modernização” acima da média dos países reduziria a sobrevivência dos 
regimes ditatoriais, de forma que países mais modernos permaneçam menos tempo 
sob ditadura. Porém, ao se observar os gráficos 5 a 9, constata-se a ausência de 
diferenciação significante entre os grupos, para todas as variáveis. Apenas a variável 
“anos de estudo” indicaria, conforme o Gráfico 9, uma provável separação, com a 
ditadura sobrevivendo menos nos países com população mais educada. Porém, o valor 
de 1,64 para a estatística do teste qui-quadrado apresentado na Tabela 4 não permite 
a rejeição da hipótese nula de ausência de diferenças entre as funções de sobrevivência.
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Gráfico 5 – Ditaduras x PIB per capita

Gráfico 6 – Ditadura x abertura



100 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.14(24), 2014

Gráfico 7 – Ditadura x crescimento do PIB per capita

Gráfico 8 – Ditadura x porcentual da população urbana
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Gráfico 9 – Ditadura x anos de estudo

Estes resultados, embora frutos de uma análise extremamente simplificada, 
sugerem a rejeição da hipótese da democratização endógena. Ainda que a 
democracia tenha maior durabilidade em países mais modernos, a ditadura não 
apresenta maior “mortalidade” nesses países. Assim, um país que esteja sob regime 
ditatorial, ao tornar-se mais moderno, ou seja, mais rico, mais industrializado e 
com população mais educada, não necessariamente encurtará a duração desta 
ditadura. Por outro lado, um país democrático, ao contrário, prolongaria o tempo 
de democracia ao se tornar mais moderno no sentido de Lipset.

Tabela 4 – Teste log-rank para igualdade das funções sobrevivência das ditaduras

Variável  χ2 p-value
PIB per capita 0.03 0.87
Abertura econômica 1.79 0.18
Crescimento PIB per capita 0.78 0.38
Urbanização 0.07 0.80
Escolaridade 1.64 0.20
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6. Considerações finais

Estimando funções de sobrevivência para regimes políticos, este artigo 
encontrou evidências que confirmam a teoria da modernização, dentro do princípio 
de democratização exógena. Assim, o regime democrático, ao ser instaurado num 
país com maior PIB per capita e maior nível educacional, tem maior sobrevivência 
que se instaurado num país sem estas características. Rejeita, entretanto, o princípio 
de democratização endógena, pois não encontra evidência significativa de que a 
modernização do país tenha efeito sobre a duração dos períodos sob regime ditatorial.
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The United States in the  
early twenty-first century: 

decline or renewal?
Abraham F. Lowenthal*

Abstract: The United States in the early 21st century faces serious 
economic, social and political problems – domestic and international 
– that are increasingly evident and commented upon, giving rise to 
widespread speculation about its supposed national decline. Indicators 
of absolute and relative U.S. deterioration abound, but there are also 
signs of continuing demographic, educational, technological and 
institutional competitive advantages, and of a strong U.S. capacity for 
renewal. A core challenge for the United States in the coming years 
will not be the prowess and potential of its economy nor its relative 
external power and influence, but rather the capacity and flexibility 
of its political system to foster and implement public policies that 
respond effectively to contemporary challenges. This will require 
major reforms to the institutions of government. Adopting these will 
not be easy, but should not be impossible. 

Keywords: US decline; US renewal; US political system; integration 
of immigrants; US demography; industry-university collaboration; 
US polarization

The United States has been facing serious problems for several years. Major 
financial institutions became severely stressed in 2008; some collapsed and other 
required massive federal intervention. Unemployment rose sharply and has only 
very slowly been receding as the structural unemployment of the less educated 
becomes more evident. Even before the financial crisis, and continuing to date, 
median incomes have declined and income inequality has increased. Infrastructure 
has been deteriorating. Corrupt practices have proliferated: in the financial sector, 
pharmaceuticals and insurance and in government at all levels. Gridlock stymies 
the Congress, disrupting the management of economic and other issues. 

The international policies of the United States – in the Middle East, South 
Asia and elsewhere – have often been unsuccessful. During the past decade, the 
United States has waged two costly wars, and then turned to withdrawing from 
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both in what amounts, in many respects, to defeat. Pundits in the United States 
and around the world often proclaim that America is faltering. 

Is the United States in decline? An unanticipated question

Fifty or sixty years ago, no one imagined such a question. Skepticism about 
the United States and its fundamental interests certainly existed in Latin America, 
profound among those who believed that US policies hindered the growth and 
autonomy of developing nations. But few questioned the dynamism or achievements 
of the Northern Colossus: its economy, society, culture, politics and government.

The prevalent images of the United States and of the diverse countries of Latin 
America and the Caribbean contrasted vividly. The United States had a prosperous 
economy, accounting by itself in 1960 for a third of the world’s production. It 
was an “affluent society,” in the phrase of John Kenneth Galbraith, though there 
was an “other America” in poverty, and most African Americans were still second 
class citizens1. The United States was generally seen as a highly efficient society 
of hard-working people, committed to achieving results now, not mañana. Latin 
American workers were regarded, in turn, as much less disciplined and productive. 
The then brand-new interstate highway system of the United States contrasted 
sharply with the sorry state of Latin America’s infrastructure. Public services in 
the United States were envied by Latin American visitors.

The United States then usually had balanced budgets; pursued sound investment, 
fiscal and monetary policies; and achieved perpetual trade surpluses. Deficits, 
devaluations and defaults were all too common in Latin America, where people and 
governments habitually borrowed from tomorrow to pay for today. No one foresaw 
that these very same tendencies could eventually plague the United States.

Most people in the United States then saw their country – much too 
uncritically, it must be said – as a largely harmonious society, with an ever-
expanding middle class. Believing themselves in a society with great social mobility, 
Americans were “notoriously unresponsive to the concept of class warfare”2. The 
United States was thought to be committed to improving equality of opportunity 
and assuring equal treatment under the law, in contrast to the Latin American 
nations, which were sharply divided between a wealthy elite and large masses of 
the poor, with very small middle classes in most countries. It was finally beginning 
to deal with the corrosive legacy of slavery, institutionally expressed through racial 
segregation and systematic discrimination on the basis of race. Discrimination on 
the basis of gender and sexual orientation was as yet largely unchallenged.

The United States was then a model of liberal democracy, with two broad, 
inclusive and generally centrist political parties, an increasingly powerful presidency, 
a well-functioning Congress, a Judiciary most considered beyond reproach, and a 
unique system of separate institutions sharing powers and assuring accountability. 
The standard view of Latin America, in contrast, was of endemic political instability, 

1 See GALBRAITH, J.K. The Affluent Society (Boston: Houghton Mifflin, 1958) and HARRINGTON, M. The 
Other America (New York: Macmillan, 1962). 
2 See, for example, POTTER, D.M. People of plenty: economic abundance and the American character (Chicago: 
University of Chicago Press, 1954), 97 and passim. 
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low levels of electoral participation, institutionalization and civic trust, high levels 
of corruption and rapidly intensifying social demands.

The United States was self-confidently engaged around the world, ready – 
as John F. Kennedy stated in his 1961 inaugural address – to “bear any burden, 
pay any price” to advance its goals internationally. Latin American countries, by 
contrast, were mostly uninvolved in affairs beyond this hemisphere, and were 
focusing their economic development strategies inward, relying on Import 
Substitution Industrialization. How times have changed!

The case for decline

The economy of the United States, most dramatically since 2008 but actually 
for most of the past forty years, has registered low growth. GDP growth in the 
United States was more than 4% in the early 1960s, fell below 3% in the late 1970s, 
regained some strength in the late 1980s and early 1990s, but then dropped to 
its current level of less than 2%, with most forecasts suggesting that it will remain 
in that range for some time3. In recent years, the United States has experienced 
prolonged high unemployment, sharply reduced consumer confidence, and the 
specter of likely eventual inflation. With tax revenues down and high deficits but 
staunch resistance to tax increases, public services had been sharply cut back, even 
before the 2013 showdown over “sequestration” (across-the-board budget cuts 
throughout the federal government), caused by a Congressional impasse. 

America’s once-vaunted infrastructure is beginning to crumble, undercutting 
competitiveness4. Roads and bridges are in disrepair, and some are collapsing. The 
air traffic control system is dangerously antiquated. The energy grid sometimes 
malfunctions. Cellular and broadband systems are slow compared to those in 
many other advanced nations; the United States ranks twentieth in broadband 
penetration and thirty-third in broadband speed5. The United States has an 
antiquated railroad system, an economic and social disadvantage compared to 
the high-speed trains of Europe, Japan and China6.

The quality of education, especially at the primary and secondary levels, 
has been declining in comparison with other nations. The United States ranks 
28th in the world in the overall quality of the educational system and 38th in the 

3 See JACOBSON, M.; OCCHINO, F. Estimating Real GDP Growth. Federal Reserve Bank of Cleveland, 
October 9, 2012. <www.clevelandfed.org/research/trends/2012>. Some project a US growth rate below 1.5%. 
See, for example, SWEIG, J. US Stocks: Look Out Below. December 15, 2012.
4 The World Economic Forum ranked the US infrastructure 5th in the world ten years ago, but now ranks it 25th. 
US infrastructure nearly failed across the board according to the 2009 report card provided by the American 
Society of Civil Engineers: Ds and D minuses on transit, aviation, schools, roads, waste, with a D plus in energy and 
a C minus in rail. See SCHWAB, K. The Global Competitiveness Report 2012-2013 (Switzerland: World Economic 
Forum, 2012), 361, <http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.
pdf>, and AMERICAN SOCIETY OF ENGINEERS. Report Card for America’s Infrastructure. <www.
infrastructurereportcard.org>. See also BRZEZINSKI, Z. Strategic Vision: America and the Crisis of Global 
Power (New York: Basic Books), 51; and FRIEDMAN, T.L.; MANDELBAUM, M. That Used to Be Us: How 
America Fell Behind in the World It Invented and How We Can Come Back (New York: Farrar, Straus and 
Giroux, 2011), 224.
5 See FRY, E.H. Lament for America: Decline of the Superpower, Plan for Renewal (Toronto: University of 
Toronto Press, 2010), 54.
6 See FRIEDMAN and MANDELBAUM, That Used to Be Us, 3.
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quality of primary education7. These international achievement gaps abroad 
mirror problematic gaps at home between students from different social class and 
ethnic backgrounds. Educators must often “teach to the test”, and students are 
programmed to perform on multiple-choice tests, constraining creativity in learning 
and the teaching profession and undermining the development of important skills: 
critical thinking, effective oral and written communication, and collaboration8. 

Even higher education, long the forte of the United States, is now declining, 
at least by some measures, in relative terms. The United States ranks 14th among 32 
countries in the percentage of college graduates, for example9. Public universities across 
the nation are being severely weakened by budget cuts that burden students with steep 
tuition increases and mounting debts and thus discourage them from completing 
college degrees, and many private colleges and universities are similarly challenged. 
The US educational system is not adequately fostering the skills needed for working 
in a competitive, information technology-dominated, and globalized economy.

Poverty in the United States has worsened, especially for African Americans 
and Hispanic Americans. More than 46 million people today live in poverty, 
the highest number in more than fifty years. Income inequality has worsened 
significantly; the percentage of national income earned by the top one percent of 
Americans has risen from about 9% in 1980 to 23.5% in 2007 and more today10. 
The percentage of wealth owned by the top 1% is even higher, more than 34%11. 
This one percent obtained two-thirds of all income gains registered between 
2002 and 200712. One family, six descendants of Sam Walton of Walmart, owns 
more than the combined wealth of the bottom 30% of the entire US population13.

This has been in many respects a Lost Decade for the US economy. Median 
household disposable real income is 4% lower today than it was in 2000, though 
it has risen in most OECD countries. Unemployment is more than double what it 
was ten years ago. The percentage of Americans relying on food stamps to afford 
basic necessities has doubled14. The middle class dream of the single-family home 
has become problematic for millions of Americans. The housing bubble combined 
with irregular and sometimes criminal banking procedures to produce excessive 
mortgage debt that has left them unable to finance their homes. 

Meanwhile the federal government’s debt climbed from 36% of the GNP in 

7 See SCHWAB, K. The Global Competitiveness Report 2012-2013, 361. <www3.weforum.org/docs/WEF_
GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf>. Data from OECD Pisa (Programme for International Student 
Assessment) tests, which measure analytical and problem-solving skills and preparation for the future job market, 
show that the United States scores below average on math, average on reading (with almost half of 15-year-old 
students scoring below proficiency Level 3 in reading, and average on science). See OECD Pisa 2009 database 
in That Used to Be Us, 106; and United States-Country Note. Education at a Glance 2011: OECD Indicators, 
(OECD, 2011), 8. <www.oecd.org/unitedstates/48678896.pdf>.
8 See WAGNER, T., the Innovation Education Fellow at the Technology and Entrepreneurship Center at 
Harvard. In: FRIEDMAN and MANDELBAUM, That Used to Be Us, 139.
9 See United States-Country Note. Education at a Glance 2012: OECD Indicators, (OECD, 2012), 12. <http://
www.oecd.org/education>.
10 Share of the Nation’s Income Earned by the Top 1 Percent. New York Times, October 25, 2011.
11 See FRY, Lament for America, 44.
12 See LUCE, E. Time to Start Thinking: America in the Age of Descent, (New York: Atlantic Monthly Press, 2012), 31. 
13 See WORSTALL, T. Six Waltons Have More Wealth than the Bottom 30% of Americans. Forbes, December 14, 2011. 
<www.forbes.com/sites/timworstall/2011/12/14/six-waltons-have-more-wealth-than-the-bottom-30-of-americans>. 
14 See FRY, Lament for America, vii.
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1970 to 59% in 2000, 64% in 2007, and now exceeds 100%, although the US public 
debt as a fraction of national product is still lower than in many other countries15. The 
rapid growth of the federal deficit owed to waging two costly and extended wars off-
budget and adopting massive new benefit programs (particularly Medicare prescription 
drug coverage) without creating new sources of revenue to pay for them. Structural 
deficits at federal, state and municipal levels will likely be hard to reduce significantly for 
years to come. They will exacerbate policy struggles, as the political parties, branches 
of government and diverse interest groups clash over the relative priority of deficit 
reduction and spending needs, with one political party ever more identified with 
balanced budgets and reduced taxes as firm if not necessarily compatible commitments. 

Economic downturn, worsening inequity, and unraveling social cohesion 
have contributed to political deterioration. Political institutions of all kinds are 
increasingly in disrepute: parties, Congress, the presidency, even the courts. Special 
interest groups and single-issue constituencies press their views unrelentingly. 
Campaign finance considerations have become an ever-more powerful and 
pervasive aspect of the US political system, especially since the Supreme Court’s 
2010 decision in the Citizens United case that removed limits on what wealthy 
individuals, labor unions and corporations can spend to support political causes and 
candidates. Massive imbalances in campaign finance have thus been exacerbated. 
Policy distortions attributable to campaign contributions are pronounced.

Both media consolidation and the fragmentation of media markets under the 
new business model pioneered by Fox News (featuring constant recapitulation 
of partisan information, aimed at constructing and reinforcing the biases of its 
core constituency) have contributed to intense political polarization. Millions of 
Americans are exposed almost entirely to one partisan extreme or another. The 
bounds of public policy debate, historically mostly limited to broadly centrist 
alternatives and long pushed toward consensus by the nature of US political 
institutions, have been widening. Competing political camps today call, for example, 
for dismantling the Federal Reserve system, as former member of Congress and 
presidential aspirant Ron Paul and many Tea Party members favor, or else for 
nationalizing private banks, as many in the Occupy movement have advocated. 

Americans have been moving geographically to live with other like-minded 
people, forming homogeneous communities of lifestyles, values, beliefs, and 
ultimately politics. In 1976 fewer than 25% of Americans lived in “landslide” 
counties, those where the margin of victory in presidential election results is 
20 percent or higher; now almost half do16. According to legal scholar Cass 
15 THORNTON, D.L. The U.S. Deficit/Debt Problem: A Longer-Run Perspective. Federal Bank of St. Louis Review 
(November/December 2012) 94 (6): 441-55. Japan’s national debt is approximately 115% of GDP (most of it owned 
by Japanese themselves). Greece’s and Italy’s national debts are over 100% of GDP, according to OECD public debt/
net financial liabilities to GDP ratios. See: National debt and deficit data for every OECD country. The Guardian, 
May 27, 2010. <www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/may/27/debt-deficit-oecd-countries-data#data>; and 
BRZEZINSKI, Z. Strategic Vision: America and the Crisis of Global Power (New York: Basic Books, 2012), 46. For data 
on the costs of the wars in Iraq and Afghanistan, see: BELASCO, A. The Cost of Iraq, Afghanistan and Other Global 
War on Terror Operations since 9/11 (Washington, DC: Congressional Research Service, March 29, 2011), RL 33190.
16 See: BISHOP, B. with CUSHING, R.G. The Big Sort: Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart (New 
York: Houghton Mifflin Company: 2008); PEW RESEARCH SOCIAL AND DEMOGRAPHIC TRENDS. American 
Say they Like Diverse Communities; Election, Census Trends Suggest Otherwise, December 2, 2008. <www.pewsocialtrends.
org/2008/12/02/americans-say-they-like-diverse-communities-election-census-trends-suggest-otherwise>. 
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Sunstein, “enclaves of like-minded people are often a breeding ground for extreme 
movements”, and these jeopardize America’s possibilities for collective action17.

Economic and political divisions have been exacerbated by cleavages between 
the coasts and the heartland; rural and urban residents; immigrants and anti-
immigrants; homosexual and homophobic Americans; religious and secular; and 
among the well to do, the middle class and the poor. Civic discourse has descended 
to the level of confrontational rhetoric and competing bumper stickers.

The once admired political system of the United States, with its powerful 
concepts and institutions designed to provide checks and balances, is increasingly 
dysfunctional. The core problem today is not, as it was for the country’s founders, 
limiting the concentration of too much power in the hands of one individual, 
faction, party or branch of government. Rather it is the inability of the governance 
system consistently to fashion and implement coherent and effective public 
policies to confront the country’s major challenges. The games of “chicken” in 
2012 and 2103 about increasing the national debt limit, the 2013 spectacle of 
sequestration and the government shutdown of October 2013 have been the 
most dramatic instances of this gridlock. But the problem has been evident on 
many other issues, large and small. It has been impossible for President Barack 
Obama to fill important executive and judicial appointments, for instance, due 
to historically unprecedented obstructionist maneuvers in Congress18. Dozens of 
judicial nominees have awaited Senate confirmation for months, with filibusters 
and individual Senatorial “holds” preventing their approval, interfering with the 
justice system’s capacity to operate19. The filibuster, a parliamentary procedure 
by which 41 of the 100 Senators can prevent the full Senate from voting on a 
measure, was used more often in 2009 than in the entire decade of the 1950s20. 

All these trends feed a sense of stalemate, breeding public disillusion 
that is expressed by some as apathy and by others as anger. Nearly 80% of the 
American public in recent polls have said they are not satisfied with the country’s 
direction21. An even greater share has said that they disapprove of the performance 
of Congress22. The percentage of Americans who believe that the Federal 

17 See SUNSTEIN, C. Going to Extremes: How Like Minds Unite and Divide (New York: Oxford University 
Press, 2012), 6.
18 In 2012-2013, Senate Republicans blocked Judge Robert Bacharach to the United States Court of Appeals 
for the 10th Circuit in Oklahoma from a floor vote for 263 days. He had bipartisan support in the Senate 
Judiciary Committee and upon finally reaching the floor he was approved by a vote of 93-0. This wait time for 
nominees is commonplace for Obama’s nominees: the average wait time for Bush’s federal appellate judicial 
nominees was 35 days, in contrast to the 147 day wait-time for Obama’s nominees. See: PALMIERI, J. Senate 
Confirms Robert Bacharach to the United States Court of Appeals. The White House Blog, February 25, 2013. 
<www.whitehouse.gov/blog/2013/02/25/senate-confirms-robert-bacharach-united-states-court-appeals>.
19 See: EILPERIN, J. How controversial are President Obama’s judicial nominees? The Washington Post, April 
3, 2013. <www.washingtonpost.com/blogs/the-fix/wp/2013/04/03/how-controversial-are-president-
obamas-judicial-nominees>.
20 See: SKOCPOL, T. and JACOBS, L.R. Accomplished and Embattled: Understanding Obama’s Presidency. 
Political Science Quarterly, 127, no. 1 (Spring 2012): 1-24.
21 See: NEWPORT, F. US Satisfaction down to 21%. Gallup, March 19, 2013. <www.gallup.com/poll/161426/
satisfaction-down.aspx>. The percentage of Americans satisfied with the direction of the US was at an all-time 
low of 7% recorded in October 2008 (a month before 2008 presidential elections).
22 See NEWPORT, F. Congress Approval Holding Steady at 15%. Gallup, February 19, 2013. <www.gallup.
com/poll/160625/congress-approval-holding-steady.aspx>. The average approval rating for Congress since 
2000 has been 13% according to polling data from <realclearpolitics.com/polls>. 
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Government “can be trusted to do the right thing just about always or most of 
the time” has fallen to less than 20%23. 

The courts, exempt from serious political attack in most previous generations, 
are now rebuked by vociferous politicians who threaten wholesale impeachment 
of judges. Increasingly, issues that are eminently political and legislative – such 
as the provisions of the national health care insurance reforms, voter registration 
requirements and immigration laws – are challenged in the courts, where they 
are in turn often subject to street demonstrations and counter-demonstrations24. 
The incapacity of US political and judicial institutions to curb access to assault 
weapons, despite broad public support for measures to do so, epitomizes their 
troubled condition25. So does the assault on civil liberties and established legal 
procedures that characterize the “war on terror”, as well as the failure of Congress 
and the courts to provide consistent and adequate oversight26. Americans are 
more and more concerned about a broken system and international friends of 
the United States are deeply dismayed.

US decline in perspective

The case that the United States is in serious decline is not hard to make, with 
many examples and powerful data. Even if this case is accurate in its specific details, is 
this perhaps just a snapshot in time, a temporary situation accounted for by the financial 
crash of 2008 and its immediate consequences? Or is the United States experiencing 
longer term deterioration, likely to endure and perhaps even to accelerate? What are the 
prospects for a further descent of the United States or, on the contrary, for its recovery? 

Concerns about the supposed decline of the United States are by no means 
new. Samuel P. Huntington published an essay in Foreign Affairs in 1988, pointing 
out that then-current popular and policy-oriented writings, analyzing the loss of 
American economic hegemony and its consequences, marked the fifth wave of 
“declinism” since the 1950s, and there have been others since27. Each of these 
waves has been based on some observable data, but each has failed to take into 
account or to foresee contrary tendencies or potential that have reversed many of 

23 See: ZAKARIA, F. Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy. Foreign Affairs (January/February 2013), 23.
24 In a forthcoming manuscript, Francis Fukuyama persuasively argues that reforms designed to make the American system 
more democratic have actually led to the steady judicialization of administrative functions and the capture of legislatures 
by interest groups, thus undermining popular trust in government. This tendency has been exacerbated by the explosion 
of lawyers in the United States, more than doubling per person from 1960 to 1995, and by the expansion of the number 
of lobbyists from 175 registered in 1975 to 13,700 registered in 2009. See: FUKUYAMA, F. Ch. 32, July 2013.
25 86% of Americans in 2013 support background checks on purchasers of firearms and 56% favor outright bans 
on assault rifles, according to a Washington Post – ABC poll, April 13-16, reported on Daily KOS, April 16. See 
also: COLE, D. Facing the Real Gun Problem. New York Review of Books (June 20, 2013), 12-16.
26 See: ACKERMAN, B. Before The Next Attack: Preserving Civil Liberties in an Age of Terrorism (New Haven: 
Yale University Press, 2006), and HERMAN, S.H. Taking Liberties: The War on Terror and the Erosion of 
American Democracy (Oxford: Oxford University Press, 2011). 
27 See: HUNTINGTON, S.P. The U.S. – Decline or Renewal? Foreign Affairs (Winter, 1988), 76-96. Among 
the main examples of what Huntington termed the “Fifth Wave” of declinism were KENNEDY, P. The Rise 
and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000 (New York: Random 
House, 1987); CALLEO, D. Beyond American Hegemony (New York: Basic Books, 1987); and MEAD, W.R. 
Mortal Splendor (Boston: Houghton Mifflin, 1987). An early counter-argument was NAU, H. The Myth of 
American Decline: Leading the World Economy into the 1990s (New York: Oxford, 1990).
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the identified negative trends, as Huntington argued twenty-five years ago, and 
as Joseph S. Nye has recently reprised28.

The view that the United States is in rapid decline and that its international 
influence is fast waning, fashionable in some international intellectual circles, is 
tinged by some understandable local triumphalism in China, Brazil and elsewhere, 
and maybe by a bit of Schadenfreude. In part, the perception of American 
deterioration may derive from some time lag in fully recognizing that US 
dominance in the mid-twentieth century had already decades ago begun to give 
way to a more normal position of important regional and global power, without 
omnipotence or anything close to that. The stature of the United States in the 
mid-twentieth century was exceptional; it could not possibly last. In 1950, the 
United States actually accounted, for a brief period, for fully half of the world’s 
economic production. It had a near-monopoly of nuclear weapons and had 
built a dense network of military alliances, with hundreds of thousands of US 
troops stationed abroad. The United States exercised predominant influence in a 
host of international organizations, many of them (such as the World Bank, the 
International Monetary Fund and the United Nations) established after World 
War II with their headquarters in the United States. 

This overwhelming primacy owed largely to the fact that all the other 
significant international powers of the 1920s and 1930s, both the eventual victors 
and the vanquished in World War II, were severely weakened by that war; only 
the United States, unscathed in its own territory, emerged stronger than it had 
been. The international power of the United States has inevitably receded from 
that zenith over the past 60 years. 

But the United States still maintains very considerable global military, 
economic, political and cultural influence, more than that of any other nation or 
of any concerted group of nations. This influence is evident in many ways: military 
capacity, economic production and productivity; international agenda-setting; 
diplomatic initiatives and outcomes; leadership in international governance and 
financial institutions; and the preeminence of US “soft power” – institutions of 
higher education, communications media, the cultural influences facilitated by 
the use of English language, and the global demand for US popular culture in 
film, television, music and video/electronic games29. 

Those who suggest that the international influence of the United States is 
rapidly declining usually highlight its failure to stabilize Iraq and Afghanistan; 
its inability to secure other high priority objectives in Iran, North Korea, Syria 
and in the Israel-Palestine conflict; its evident uncertainty in the face of swirling 
new political currents in North Africa and the Middle East; the serious tainting 
of its international reputation arising from a variety of incidents, domestic and 
international, including human rights abuses at Abu Ghraib and Guantanamo; 
revelations about “rendition” of detainees to countries where they would be 
tortured; and the massive surveillance of private communications. They also 
28 See NYE, J.S. Declinist Pundits. Foreign Policy (November, 2012); NYE, J.S. The Future of Power (New 
York: PublicAffairs, 2011).
29 See: Table 6.1, Distribution of Power Resources in the Early Twenty-First Century, in NYE, The Future of 
Power, 159.
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emphasize the near-collapse of its financial institutions in 2008 and the consequent 
weakening of the American (and the world) economy and the absence of effective 
US leadership on global issues ranging from climate change to trade regimes, the 
law of the seas to international criminal justice.

These failures do demonstrate trouble and perhaps decline, but the idea that 
they amount to an unprecedented and irreversible deterioration in the global 
position of the United States requires some amnesia. Compare US problems 
today with those in the 1960s and 1970s, not to mention those of the 1930s or 
the 1860s. A US president (John F. Kennedy), a presidential candidate (Robert 
F. Kennedy), and two prominent civil rights leaders (Martin Luther King and 
Medgar Evars) were assassinated in the 1960s, as were several others championing 
social change. Two consecutive US presidents (Lyndon B. Johnson and Richard 
M. Nixon) left office in disgrace, Johnson hounded out by popular opposition 
to the Vietnam War and Nixon in the face of impeachment for the Watergate 
scandal and cover-up. The United States was forced to retreat ignominiously from 
Vietnam and suffered the humiliation of the Iran hostage episode. Opec enforced 
a successful petroleum embargo that temporarily disrupted the US economy. The 
United States suffered recurrent economic recessions, sometimes combined with 
high inflation, which reached 13.5% in 198030.

Throughout these challenging years, the United States faced domestic and 
international problems that were arguably as difficult as today’s, and was also 
locked in a world-wide rivalry with the Soviet Union, a major thermonuclear 
power. Even so, the United States still accounted into the 1970s and 1980s and 
beyond for more than a quarter of the world’s economic production and had 
overwhelming military superiority over the USSR and any other nation. And 
during this time of troubles, the United States actually began once again to 
improve its economic productivity and competitiveness, leading to a new period 
of prosperity in the late 1980s and 1990s. 

The United States has been more dominant or less so at various points. 
Emerging countries such as China, India, Brazil, Mexico, South Korea, Turkey, 
Indonesia, the Philippines and others have begun to increase their shares of world 
production and power in recent years. But at no time since World War II has the 
United States lost its world primacy, nor is it likely to do so any time soon. The 
United States is not as overwhelming as it was in 1950, or as it seemed to be 
in the brief unipolar moment after the collapse of the Soviet Union in the early 
1990s, but it is still certainly the world’s most influential nation, and by far the 
most powerful nation in the Americas. 

The United States does face serious problems, to be sure, but so do other countries. 
Consider the nations of the European Union, trying to stanch the financial losses and 
relieve high unemployment in Greece, Italy and Spain; to maintain economic integration 
in the face of increasing national disparities; and to preserve social welfare programs that 
are no longer affordable. Many face rising frictions about the growing presence of non-
European immigrants and the return of populist, exclusionary and racist movements. 

30 See: THE FEDERAL RESERVE BANK OF MINNEAPOLIS. Consumer Price Index, 1913-. <www.
minneapolisfed.org/community_education/teacher/calc/hist1913.cfm>.
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The European nations account for 7% of the world’s population, 25% of global economic 
production and 50% of social spending, an evidently unsustainable mix31.

Consider Russia, regressing toward authoritarian politics, beset by gross 
corruption and pockets of grotesque affluence, and weakened by low birth rates 
and population decline32. Consider Japan, with a long-stagnant economy and its 
rapidly aging population. Consider the monumental challenges still facing China 
and India, each trying to incorporate hundreds of millions of people mired in rural 
poverty, and to respond to growing unrest about crime and corruption without 
losing their system’s political legitimacy33. 

And consider how difficult it will be for Brazil, Mexico and other Latin 
American countries to improve the quality of their primary and secondary education 
systems in order to train the many thousands of scientists and engineers as well as 
skilled workers who will be needed to compete effectively in the global knowledge 
economy. Consider, too, how challenging it will be for Latin American countries 
to increase significantly their historically low savings and investment rates, and to 
develop adequate infrastructures for the 21st century, especially after drastically 
reducing spending on infrastructure in recent periods of economic crisis and fiscal 
adjustment34. Many Latin American countries – including Brazil, Mexico and even 
Chile, not to mention Venezuela, Ecuador, Bolivia and Argentina – also face broad 
popular disenchantment with representative democracy and its inability to provide 
good jobs and other desired benefits for the lower middle class and youth. 

Some global redistribution of economic and political power has certainly been 
occurring over the past fifty years, and especially in the last twenty. During these years, 
the economies and the influence of China, India, South Korea, Brazil, Mexico, Turkey, 
Indonesia and other “emerging countries” have grown remarkably. Global economic 
dynamism has shifted to a significant extent from the Atlantic to the Pacific35. Most 
of the measurable evidence of this shift, however, shows that it has occurred largely 
at the expense of Europe, Russia and Japan, not of the United States. The US share 
of global GDP fell slightly from 27.2% in 1970 to 26.3% in 2010, but Europe’s fell 
from 35.9% to 28.3%, Russia’s from 4.3% to 1.9%, and Japan’s from 9.8% to 8.7%36. 
Compared with these powers, the US share of world production has actually improved. 
31 See: Reforming the European Welfare State. Knowledge@Wharton Public Policy and Management, University 
of Pennsylvania Wharton School of Business, March 6, 2013. <www.wharton.universia.net/index.cfm?fa=vi
ewArticle&id=2325&language=english>. See: PEEL, Q. Merkel warns on cost of Welfare. Financial Times, 
December 16, 2012. 
32 EBERSTADT, N. The Dying Bear. Foreign Affairs 90:6 (2011). 
33 See: SHARMA, R. Breakout Nations: In Pursuit of the Next Economic Miracles (New York: W.W. Norton & 
Company, 2012); PEI, M. China’s Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy (Cambridge, 
MA: Harvard University Press: 2006); and LUCE, E. In Spite of the Gods: The Rise of Modern India (New 
York: Anchor Books, 2008).
34A World Bank study suggests, indeed, that Latin America and the Caribbean may be the world’s lowest 
savings region by 2030. See: Global Development Horizons: Savings and Investment in an Interdependent World 
(Washington, DC: The World Bank, 2013). On infrastructure, see: EASTERLY, W. and SERVÉN, L. The 
Limits of Stabilization: Infrastructure, Public Deficits, and Growth in Latin America (Washington, DC: The 
World Bank: 2003).
35 See: MAHBUBANI, K. The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East (New 
York: PublicAffairs, 2008); MAHBUBANI, K. The Great Convergence: Asia, the West, and the Logic of One 
World (New York: PublicAffairs, 2013).
36 See: Figure 2.3 Percentage Share of Global GDP. BRZEZINSKI, Z. Strategic Vision: America and the Crisis 
of Global Power (New York: Basic Books, 2012), 56.
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The US capacity for renewal

Looking toward the future, the United States will maintain major demographic 
advantages over the European Union countries, Russia and Japan. All these 
countries will likely experience population declines, some of them dramatic, aging 
of their populations and worsening dependency ratios that call into question the 
viability of social safety nets for retirees. The United States, meanwhile, continues 
to experience population growth primarily due to international immigration, 
high birth rates among recent immigrants and a national fertility rate greater 
than that of all other major countries except India37. US senior citizens do face a 
looming crisis of inadequate savings, but modest changes in the Social Security 
system, mainly by raising the cap on contributions and slightly modifying the age 
of eligibility, could largely resolve this potentially major problem38. 

As compared with Russia, China, India, Brazil, Mexico and other emerging 
countries, the United States is likely to rank for the next several decades far ahead 
on numerous indicators of economic competitiveness and entrepreneurship, as 
well as on most indices of human development, mass education, participation in 
social media, and on many comparative indicators of good governance. 

It is certainly high time for Americans to abandon illusions of omnipotence 
and arrogant projections of “American exceptionalism”. But it is equally important 
to reject the incipient tendency in some quarters to write off the United States as 
trapped in an accelerating decline. The United States still has very considerable 
assets as well as a frequently demonstrated capacity for adaptation that should 
not be underestimated39. 

The financial and economic crisis detonated in 2008 was not an 
inconsequential blip or a mere parenthesis; it was a major inflection point, the 
effects of which may still be felt for years, perhaps decades. It was mainly caused by 
years of reckless practices in the financial services sector, based on a combination 
of ideology, hubris and technological shortcuts, fueled by greed, unchecked by 
adequate regulation and exacerbated by short-term political considerations40. 
But the financial meltdown was not necessarily, or even probably, a reflection of 
underlying economic weakness or a fundamental lack of competitiveness of the 
US economy in the world. 

The United States remains a nation of continental scope, with vast natural 
resources and remarkable agricultural productivity. It has a very large domestic market 
and a huge consuming public. The United States has ethnic diversity, and still has 

37 See: LIEBER, R.J. Power and Willpower in the American Future: Why the United States is Not Destined to 
Decline (New York: Cambridge University Press, 2012), 151.
38 MILLER, M. Dow 15,000 and the retirement crisis ahead. The Washington Post, May 8, 2013. <http://articles.
washingtonpost.com/2013-05-08/opinions/39103038_1_savings-crisis-retirement-crisis-immigration-crisis>. 
39 See: LIEBER, Power and Willpower in the American Future.
40See: FRIEDEN, J. and CHINN, M. Lost Decades: The Making of America’s Debt Crisis And The Long Recovery 
(New York: W.W. Norton, 2011); PHILLIPS, K., Bad Money: Reckless Finance, Failed Politics, and the Global 
Crisis of American Capitalism (New York: Viking, 2008); STIGLITZ, J.E. Free Fall: America, Free Markets, and 
the Sinking of the World Economy (New York: W.W. Norton &Co., 2010); REINHART, C.M. and ROGOFF, K.S. 
This time is Different: Eight Centuries of Financial Folly (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2009); and 
PACKER, G. The Unwinding: An Inner History of the New America (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2013).
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considerable intergenerational social mobility41. It has successfully integrated the talents 
of some 50 million immigrants since 1965, with much less tension and conflict than has 
been sparked by immigration in Europe. It has a robust birth rate, with a population 
that is growing, while those of most advanced nations are falling. The United States 
has a younger population than that of other established industrial countries, and 
has a hard-working and productive labor force with comparatively high levels of 
education and skills, all advantages that continue to be reinforced by international 
immigration. Although its financial institutions were severely compromised by the 
practices of the 1990s and the early years of this century, their integrity and strength 
have been largely restored, and the US dollar remains by far the world’s most relied 
upon reserve currency.

The United States has the world’s most impressive institutions of higher 
learning, boasting eight of the top ten and 53 of the top 100 best universities 
worldwide, according to a widely-cited international ranking42. At these universities 
and in rich and abundant industry-university collaborations, the United States 
produces much of the world’s most advanced scientific and technological research 
that, in turn, stimulates constant innovation. 70% of living Nobel-prize winners 
reside in the United States, which is a magnet for the talented43. The public-private 
partnerships of governmental, university, and private sector research institutions 
facilitate the rapid commercial exploitation of new knowledge; the United States 
registers 23.5% of the world’s patents each year44. The United States remains a 
creative and productive nation and will continue to be competitive as long as it 
keeps investing strongly in education and basic research. 

The data on international students in the United States highlight this 
competitive advantage. There were nearly 765,000 international students in the 
United States in academic year 2011-2012: 194,029 from China, 100,270 from 
India, 72,295 from Korea, 13,893 from Mexico, and 9,029 from Brazil (with 
the likelihood of many more to come from Brazil in future years under the new 
Science Without Borders program)45. The United States retains enormous capacity 

41 Intergenerational social mobility in the United States is actually much lower today than most Americans 
believe, and lower than that in many countries that traditionally have been regarded as rigidly stratified, but 
the expectation of social mobility continues to energize many, including recent immigrants. See: BELLER, E. 
and HOUT, M. Intergenerational Social Mobility: The United States in Comparative Perspective. Future of 
Children, 16:2 (2006), 19-36; and LEE, C.-i. Trends in Intergenerational Income Mobility. Review of Economics 
and Statistics, 91:4 (2011), 766-772.
42 See: INSTITUTE FOR HIGHER EDUCATION, Shanghai Jiao Tong University, China. Academic Ranking 
of World Universities – 2012. Accessed May 5, 2013. <www.shanghairanking.com/ARWU2012.html>.
43 See: LIEBER, R.J. Power and Willpower in the American Future, 50.
44 See: 2012 World Intellectual Property Indicators. WIPO Statistics Database (October 2012), 5. <www.wipo.
int/export/sites/www/freepublications/en/intproperty/941/wipo_pub_941_2012.pdf>. 
45 See: INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION. International Student Totals by Place of Origin, 
2010/11 - 2011/12. Open Doors Report on International Educational Exchange (Institute of International 
Education, 2012). <www.iie.org/opendoors>. Initiated in 2011, Brazil’s Science without Borders program 
aims to qualify 100,000 Brazilian students and researchers dedicated to innovative sciences and technologies 
for internationally top-ranked universities. The initiative is a federally funded scholarship program and partners 
with institutions from the United States (IIE) and four European countries (UK, Italy, Germany, and France). 
See: Brazil’s Science Without Borders Program. Portal Brasil Press Releases, December 2011. <www.brasil.gov.
br/para/press/press-releases/december-2011/brazils-science-without-borders-program>. 
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in computer sciences, communications technologies, biogenetic enterprises, 
nanotechnologies, clean energy and other areas of innovation. 

Brazil and Mexico, India and China are today highly dynamic countries, but 
the United States is far from static. It has moved from an economy dominated 
by manufacturing to one most prominent and competitive in services, and is 
now experiencing some resurgence in manufacturing, especially in advanced 
electronics46. Much of its population has moved from the northeast to the 
south and west, changing the country’s political constellations and dynamics 
in the process. 

The United States has become in many ways a more diverse, creative and 
efficient nation. Its recent economic restructuring has been impressive. The 
housing sector is reviving, banks have been strengthened and streamlined, and 
various sectors of manufacturing have regained a competitive edge47. Vested 
economic interests have not blocked the emergence of new technologies, new 
forms of production and marketing, and new social media. The recovery of the 
US automotive industry has been remarkable. Innovative technologies for the 
exploitation of shale to produce natural gas amount to an energy revolution, 
with positive implications for the economy and security of the United States, 
although with potentially adverse environmental consequences. The United 
States is expected to reduce its petroleum imports by more than half by 2035, 
and sooner than that to become a net exporter of natural gas48. It is also expected 
to export more petroleum by 2017 than Saudi Arabia.

The central challenge: fixing the US political system 

The core challenge for the United States in the first quarter of the 21st 
century is not the prowess or potential of its economy nor its relative external 
power and influence. The central question is, rather, the capacity of the US 
political system to fashion and implement public policies to respond effectively 
to today’s and tomorrow’s concerns. 

During the 1992 presidential election, Governor Bill Clinton had a sign in 
his campaign headquarters: “It’s the economy, stupid”; i.e. the issue that really 
mattered to voters was the unsatisfactory state of the economy, and he needed, 
therefore, to keep a laser focus on that question.

Now it is the political system, not the economy, that requires prime attention. 
After more than two centuries of taking pride in their country’s political institutions 
and democratic civic culture, citizens and leaders of the United States need to 
focus on the failures of the nation’s political system. US political institutions – 
presidentialism, separation of powers, and a two-party system with majority rule 

46 See: BRADSHAW, T. and MISHKIN, S. Gadget makers drive US manufacturing home. Financial Times, 
March 27, 2013; and MUNGHI, N. Resurgent Rust Belt States Lead Revival in Manufacturing Jobs. Financial 
Times, May 10, 2013.
47 See: ALTMAN, R. The Fall and Rise of the West. Foreign Affairs 92:1 (January-February, 2013), 8-13.
48 See: CHACÓN, S. Energía y política exterior: el nuevo escenario estadounidense; and MORALES, I. La 
Revolución energética estadounidense: Su impacto en los mercados mundiales. In: MAIRA, L. and VEGA, 
G. (eds). El Segundo Mandato de Obama: Una Mirada a la Dinámica Interna a la Sociedad Estadounidense. 
Mexico, DF: Cide, 2013. 
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electoral procedures – have long worked well together to produce consensual 
policies by facilitating the compromises necessary to fashion effective measures 
over time. For the past 35 years, however, a number of changes have undermined 
effective governance49. 

One change is the polarization of US politics and its legislative expression. 
Voter migration within the United States has produced regional polarization of 
attitudes. Gerrymandering – altering boundaries of electoral districts for political 
advantage – exacerbates the impact of this phenomenon, producing legislators 
who play to their bases and highlighting primary elections that enhance the 
national power of local extremists. These trends have been reinforced by changes 
in communications media, including internet news sources and blogs, that expose 
voters systematically to those with similar ideological bents, and that greatly reduce 
fact-checking and the moderating editorial influences that used to be performed 
by major newspapers and national television networks50. All these factors have 
contributed to the right-ward radicalization of the center of gravity within the 
Republican Party. The most conservative Democratic member of Congress is to 
the left of the most liberal Republican, an unprecedented situation that makes 
coalition-building and compromise very difficult51.

A second change, gradual over the last decades but accelerating during the 
past twenty years, stems from major changes in campaign finance and the much 
expanded use of political action committees (PACs) on a national basis52. Campaign 
contributions for presidential and congressional elections tripled from 1976 
through 2000 ($ 2.8 billion to $ 6 billion) and then by more than 214% in the 
first twelve years of the twenty-first century53. Contributions from PACs jumped 
six-fold from 1980 to 2006 ($ 55 million in 1980 to $ 363 million in 2006), and 
reached $423 million in 201254. Special interests consequently have many more 
resources to support candidates, and they have correspondingly increased influence.

49 Much of the following is based on MANN, T. and ORNSTEIN, N. It’s Even Worse than it Looks: How the 
American Constitutional System Collided with the New Politics of Extremism (New York: Basic Books, 2012). See 
also: BERGGRUEN, N. and GARDELS, N. Intelligent Governance for the 21st Century: A Middle Way Between 
East and West (Malden, MA: Polity Press, 2013); ENRIQUEZ, J. The Untied States of America: Polarization, 
Fracturing and our Future (New York: Crown, 2005); HACKER, J.S. and PIERSON, P. Winner-Take-All 
Politics: How Washington Made the Rich Richer – and Turned Its Back on the Middle Class (New York: Simon & 
Schuster, 2010); KAISER, R.G. So Damn Much Money: The Triumph of Lobbying and the Corruption of American 
Government, with new epilogue (New York: Vintage Books, 2010); and MAIRA, L. Una mirada histórica 
al sistema politico norteamericano: el agotamiento de sus bases y la posibilidad de una crisis. For a different 
view, see: SUMMERS, L. For America, political gridlock is not the problem. Financial Times, April 15, 2013. 
Summers argues that structural political issues are not America’s problem, but rather it is a “problem of vision”, 
of imagining solutions to huge issues such as climate change and inequality.
50 See: STROUD, N.J. Niche News: The Politics of News Choice (New York: Oxford University Press, 2011).
51 See: FIORINA, M.P. Disconnect: The Breakdown of Participation in American Politics (Norman, OK: 
University of Oklahoma Press, 2009); and HARE, C., McCARTHY, N., POOLE, K.T. and ROSENTHAL, 
H. Polarization is Real (and Asymmetric). <voterview.com/blog>, May 13, 2012.
52 PACs is an acronym for Political Action Committees: committees of distinct corporations, incorporated 
membership organizations, or labor unions that seek contributions from their affiliates (employees, executives, 
stockholders, etc.) beyond what individuals can legally contribute to candidates on a personal basis, in order to 
channel large amounts of funding to influence federal elections.
53 See: KAISER, So Damn Much Money, 290; and ZENGERLE, P. U.S. vote in 2012 will be record, $6 billion 
election. Reuters, August 30, 2011. <www.reuters.com/article/2011/08/30>.
54 See: KAISER, So Damn Much Money, 291; and: PAC Table 2 – Contributions to Candidates. Federal 
Election Commission. <www.fec.gov/press/summaries/2012/ElectionCycle/file/pac_financial_activity/
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Third, powerful lobbying firms with high budgets and cadres of high-profile 
former government officials have become central actors in the policy-making 
process55. Companies recruit and pay immense sums to former governmental 
officials to lobby and on behalf of special interests. Between 1998 and 2004, 42% 
of members leaving the US House of Representatives became lobbyists, as did 
283 officials from the Clinton Administration and 310 from the administration 
of George W. Bush. Their cases advanced by these well-connected allies, special 
interests drown out the deliberation and compromise needed to make progress in 
Congress on such issues as health care reforms, education and immigration policy. 

A fourth problem with the US governance system today is precisely that few 
members of Congress today undertake the kind of interactive deliberation that 
marked the US legislative system for many decades. The demands of perpetual 
campaigning and fundraising in their home states and districts have become 
greater with each decade. Members of the US Senate and House consequently 
spend much less time with each other developing good working relationships and 
forging workable compromises than used to be the case. 

None of these problems will be easily resolved. They have not emerged 
suddenly or very recently, but rather gradually over many years; some were hidden 
from view for many years by the discipline imposed by the Cold War. They cannot 
be attributed to just one party or faction, but result from decisions, actions or 
failures to act by both political parties and by many different interest groups, all 
operating within the rules of American constitutional practice that were designed 
for a different era, with far fewer actors, far less money and far less media coverage 
intruding on policymaking processes. To some degree they may also reflect much 
broader, indeed worldwide, disenchantment with representative democracy, 
particularly among middle classes in industrial and developing countries alike56. 

An underlying problem in the case of the United States may derive from deeper 
aspects of contemporary US culture, particularly the relentless reinforcement of 
consumerism and immediate gratification. As Nathan Gardels and Nicolas Berggruen 
have recently observed, “All the feedback signals in a consumer democracy – politics, 
the media and the market – steer behavior toward immediate gratification. In this 
Diet Coke culture, all too many (...) have come to expect consumption without 
savings or education, infrastructure and social security without taxes, just as they 
expect sweetness without calories in a soft drink”57. This pithy summary captures 
a mix of entrenched attitudes that will not quickly be reversed. 

Can the United States rise to the challenge?

A number of proposals are being discussed in the United States today for 
dealing with the country’s governance problems, though the path from discussion 
to adoption and implementation is far from assured. Various electoral reforms, for 

PAC2_2012_24m.pdf>.
55 See: KAISER, So Damn Much Money; and LESSIG, L. Republic, Lost: How Money Corrupts Congress-And a 
Plan to Stop It (New York: Twelve, 2011).
56 See: KURLANTZICK, J. Democracy in Retreat: The Revolt of the Middle Class and the Worldwide Decline of 
Representative Government (New Haven, CT: Yale University Press, 2013).
57 BERGGRUEN, N. and GARDELS, N. Intelligent Governance for the Twenty-first Century, 30.
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example, could contribute to diminishing ideological polarization by expanding the 
electorate; this can be done by moving the date of elections to weekends, making 
voting easier with new technologies, and removing obstacles to registration. Modest 
procedural reforms in Congress – limiting filibusters, capping the waiting time for 
nominees who have been approved in committee, and limiting individual holds 
on appointments – could help restore deliberation to Congress. Innovative use of 
interactive communications technologies could help restore a sense of participation 
and responsiveness to US politics. Blatant efforts, to the contrary, to constrict 
participation and hamstring effective policymaking could produce a backlash that 
finally opens the way for such reforms.

Constructive and potentially consensual approaches are now beginning to be 
discussed, though more often and prominently in think tanks and independent 
policy forums than in Congress, and more effectively in some states than at the 
federal level, to confront many of the country’s major public policy challenges: 
health care delivery and insurance; equitable and phased reductions in entitlement 
programs; comprehensive immigration reform; strategic investment in education, 
research, development and infrastructure; reshaped military and national security 
budgets to reallocate some of the vast resources long devoted to these sectors; 
energy policies that mitigate climate change while providing greater efficiencies 
and ultimately lower costs; and income and corporate tax reforms to make them 
more efficient and progressive, better able to generate needed revenues and well-
aligned with key policy goals. 

Considerable public support already exists for practical and centrist approaches 
on all these issues, ready to be mobilized if and when national political and legislative 
leaders turn back decisively from hyper-partisan competition toward constructive 
national policy-making58. Whether and when this turn will occur is impossible to 
know, but opinion shapers in different segments of American society are more 
frequently and forcefully appealing for such a shift.

Whether the US political system can regain its former capacity, evident in past 
times of war and other crises, to mobilize the country’s resources and energies is 
the central question for the United States in coming years. How it is answered will 
matter around the world, for this will help determine whether the United States 
can be a reliable partner for other nations on important issues ranging from trade, 
finance and investment to climate change, public health, resource management, 
international crime, terrorism and citizen security. How the United States affects 
the rest of the world in future years will depend in large measure on whether it 
can restore strength and effectiveness to its domestic political institutions59. This 
will not be easy, but it should not be impossible.

Some of the most discerning and influential analyses of the United States in 
58 Morris Fiorina draws on substantial data to show that the majority of US citizens hold opinions that are much 
more centrist and open to compromise that those espoused by the members of Congress who (mis) represent 
them. See: FIORINA, M.P. Culture Wars: The Myth of a Polarized America (Boston, MA: Longman, 2010).
59 See: HAASS, R.N. Foreign Policy Begins at Home: The Case for Putting America’s House in Order (New 
York: Basic Books, 2013); KUPCHAN, C.A. and TRUBOWITZ, P. Dead Center: the Decline of Liberal 
Internationalism In the United States. International Security, 32:2 (Fall 2007): 7-44; and CHAUDIN, S., 
MILNER, H.V. and TINGLEY, D.V. The Center Still Holds: Liberal Internationalism Survives. International 
Security 35:1 (Summer 2010), 75-94.
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the past have been offered by foreign observers, including Alexis de Tocqueville, 
James Bryce, Gunnar Myrdal, Alistair Cooke and Isaiah Berlin. They all combined 
keen observation, analytic skill and dispassionate but empathetic perspective to 
fashion insights that not only illuminated for the external world the complex 
realities of the United States in periods of great change, but also helped citizens 
of the United States itself better understand and respond to their challenges. The 
important work being undertaken by Brazil’s Centro de Estudos Americanos 
(at FAAP), Mexico’s Grupo de Estudios de Estados Unidos (at Cide) and other 
international centers for the study of the contemporary United States should be 
welcomed in that spirit.
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Resumo: São examinadas interações entre profissões e suas ocupações 
com dados censitários de 1980 a 2010, e como evoluiu a aderência 
das primeiras a suas ocupações típicas. Nessa evolução pesaram 
fatores responsáveis por uma tendência geral de queda. Outros, de 
natureza cíclica e de política educacional. Examinados outros aspectos, 
propõe-se que a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) inclua 
nova codificação educacional para permitir análises também anuais 
dessas interações. Sugere-se também que a orientação profissional 
seja também ocupacional. E, ainda, ciclos básicos interdisciplinares 
comuns aos vários cursos das instituições de ensino superior (IES), 
para ampliar o acesso de seus formandos a um leque mais amplo de 
oportunidades no mercado de trabalho.

Palavras-chave: profissões, ocupações, ciclos básicos de ensino 
superior, orientação profissional e ocupacional.

Introdução

No Brasil fala-se muito das profissões associadas aos diversos cursos de nível 
superior, mas pouquíssimo das ocupações do mercado de trabalho exercidas pelas 
pessoas profissionalmente credenciadas por esses cursos. Este artigo examina, no caso 
desses cursos, algumas inter-relações entre as respectivas profissões e as ocupações a 
que conduzem, em particular o exercício de ocupações típicas ou atípicas da profissão 
escolhida. O texto poderia ser estendido às profissões de nível educacional médio e suas 
ocupações no mercado de trabalho, se obtidos dados similares aos usados neste artigo.

Nele se argumenta que a pouca atenção dada às ocupações faz com que 
jovens e outros interessados numa formação educacional-profissional sejam mal 
informados quanto aos aspectos ocupacionais do mercado de trabalho. Assim, 
• Roberto Macedo é economista pela USP, com mestrado e doutorado pela Universidade Harvard (EUA). Foi 
secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente do Ipea, da Ordem dos Economistas 
do Brasil e de entidades de classe patronais. É consultor econômico, educacional e assessor da Faculdade de 
Economia da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), de São Paulo. O autor agradece a colaboração 
de Alison Pablo de Oliveira  e Felipe Garcia Ribeiro  no processamento de dados utilizados neste artigo. 
E, também, os comentários e sugestões de Hélio Zylberstajn, José Maria Rodriguez Ramos e Luiz Alberto 
Machado. Eventuais erros remanescentes são de responsabilidade do autor. E-mail: <roberto@macedo.com>.
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defende-se que aos que buscam uma profissão sejam levadas informações sobre 
as ocupações típicas ou atípicas a que ela pode conduzir, para que estejam mais 
preparados para compreender e enfrentar o mercado de trabalho não só em termos 
educacionais, como também ocupacionais.

Mais especificamente, como o elenco de ocupações supera em muito o das 
profissões e estas não levam necessariamente às suas ocupações típicas, propõe-se que a 
orientação às pessoas que buscam uma profissão, particularmente os jovens, incorpore 
também informações sobre as ocupações existentes no mercado de trabalho. 

Hoje as informações sobre as inter-relações entre profissões e ocupações são 
muito limitadas aos dados decenais dos censos demográficos, o que também é 
agravado pela baixa difusão das informações assim coletadas. Nesses censos, um 
questionário ampliado, aplicado a uma amostra de recenseados, pergunta tanto 
a formação educacional-profissional como a ocupação exercida, o que permite 
análises de inter-relações entre ambas, a exemplo de Fernandes e Narita (2001), 
Coradini (2010) e Menezes Filho (2012).

Nessa linha, para que sejam oferecidas mais informações, de caráter anual e 
especificamente quanto ao mercado de trabalho com vínculo empregatício formal, 
em que se concentram os formados pelo ensino de nível superior, propõe-se que o 
formulário da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) tenha suas informações 
educacionais ampliadas. Hoje elas se limitam a 11 níveis de instrução, que vão da 
condição de analfabeto à de pós-graduado. A ampliação se daria mediante preparação 
prévia e adoção do que poderia ser chamado de Classificação Brasileira Educacional 
(CBE). Para cada trabalhador listado na Rais, ela permitiria incluir adicionalmente 
a sua formação educacional-profissional de modo a garantir o exame de sua inter-
relação com seu status ocupacional, este já tradicionalmente identificado por meio 
da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Na medida em que essa CBE fosse 
aplicada à Rais ao longo do tempo, esse tipo de informação permitiria estudar até 
mesmo o desenvolvimento de carreiras individuais por meio de estudos longitudinais1. 

Além de permitir a pesquisadores e aos que buscam uma carreira profissional 
o conhecimento dessas inter-relações, análises desse tipo seriam úteis, entre outros 
casos, para o planejamento das instituições de ensino superior (IES) quanto aos 
cursos oferecidos e suas estruturas curriculares. No ensino profissionalizante de 
nível médio, análises na mesma linha também seriam muito úteis.

Argumenta-se também que o mercado de trabalho exige um ensino superior de 
graduação com estrutura curricular menos especializada, de modo a assegurar uma 
flexibilidade maior na busca de ocupações, pois em muitos casos inexiste uma correlação 
forte entre a formação educacional escolhida e o exercício de ocupações típicas dela.

Para abordar essas questões, o texto a seguir foi dividido em três seções. A 
Seção 1 trata das diferenças e similaridades entre profissão e ocupação, e esclarece 
também os critérios adotados para definir o que são ocupações típicas e atípicas 
de uma profissão. A mesma seção apresenta características da CBO entendidas 
como relevantes para a análise das seções seguintes. 

A Seção 2 inova ao apresentar uma combinação de dados dos censos de 1980, 

1 O acesso às informações da Rais assim expandida seria provido pelo governo de forma a não permitir a 
identificação das pessoas pelos usuários dos dados.
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1991, 2000 e 2010 para examinar a evolução intertemporal da taxa de aderência 
das profissões às suas ocupações típicas, estas conforme definidas para permitir o 
tratamento estatístico dos dados. A mesma seção apresenta também um inédito índice 
de dispersão ocupacional, mediante contagem do número de ocupações exercidas por 
70% dos entrevistados que disseram ter cada uma das profissões analisadas. Quanto 
maior esse número, maior a dispersão ocupacional. A Seção 3 apresenta propostas 
de políticas públicas que emergem da análise realizada. Assim, na Subseção 3.1, para 
aprimorar o sistema de informações sobre o assunto com base na Rais, conforme 
sugestão apresentada acima, são examinadas a classificação educacional-profissional 
adotada pelo IBGE nos levantamentos censitários e a mais ampla, utilizada pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC). A Subseção 3.2 reitera a necessidade de 
estender ao aspecto ocupacional a orientação profissional usualmente praticada no 
Brasil. Quanto às IES, na Subseção 3.3, em linha com Macedo (1998) e com novas 
evidências apresentadas neste artigo, insiste-se que o ensino de graduação passe a 
adotar ciclos básicos comuns a vários ou todos os cursos de uma mesma instituição. 

1. Profissões e ocupações

1.1. Síntese das diferenças e similaridades entre esses conceitos2

Uma das dificuldades a superar para expandir o uso do conceito de ocupação 
e das análises ocupacionais no Brasil é que ele é pouco difundido fora de círculos 
especializados, como o que no governo administra a Rais e o de administradores de 
recursos humanos (RH). Assim, retomarei esse conceito, mas iniciando pelo de profissão, 
que é mais difundido, e às vezes até estendido a ocupações que equivocadamente são 
chamadas de profissões, conforme se esclarecerá na subseção seguinte.

Profissões são titulações alcançadas com a formação educacional, como, por 
exemplo, as de bacharel em Direito ou em Economia. 

Ocupação é o que de fato uma pessoa faz no mundo do trabalho. É a 
designação dada ao responsável por “um agrupamento de tarefas, operações e 
outras manifestações que constituem as obrigações atribuídas a um trabalhador, 
e que resultam na produção de bens e serviços”, segundo a CBO, organizada e 
revista periodicamente pelo Ministério do Trabalho e Emprego3. 

Portanto, a ocupação envolve atributos da atividade exercida, enquanto a profissão 
é uma característica inerente a quem a exerce. Ou seja, é um atributo pessoal. A aderência 
entre uma coisa e outra pode ser total quando, por exemplo, um médico está ocupado 
como tal. No outro extremo, conheço três economistas pós-graduados que hoje 
trabalham totalmente fora da sua profissão original, um como fotógrafo de projeção 
nacional, outro como monge budista e o terceiro como praticante de medicina chinesa.

Há ocupações típicas de cada profissão. Tomando-se outro exemplo, um 
engenheiro civil ocupado como tal na indústria da construção. Entretanto, é 
comum que engenheiros, civis ou outros, trabalhem em ocupações atípicas da 
sua formação profissional. Por exemplo, bancos costumam contratar engenheiros 

2 Esta subseção e a 1.3 resumem considerações já apresentadas pelo autor em outros textos, mais recentemente 
em Macedo (2013). 
3 <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>.
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como analistas financeiros. Também é comum encontrá-los na fiscalização de 
impostos federais, estaduais e municipais, e em tarefas administrativas em geral.

Pode-se imaginar uma profissão como o tronco de uma árvore na “floresta” 
do mercado de trabalho. Com seus galhos, ela leva a várias ocupações típicas dessa 
profissão. Às vezes os galhos de um tronco se entrelaçam e se comunicam com 
os de outro. Assim, quem sobe por um dos troncos profissionais pode acabar se 
posicionando nos galhos ocupacionais de outro. 

Na metáfora em que o diploma é imaginado como uma prancha, e que deu título 
a Macedo (1998), uma pessoa nela se sustenta para surfar num mar de oportunidades 
ocupacionais, cujas ondas muitas vezes levam a ocupações atípicas da profissão original. 

Se a pessoa é empregada, a atividade produtiva do empregador é que define 
suas necessidades de mão de obra e, assim, as ocupações que oferece. Trabalhadores 
autônomos, profissionais liberais e empresários atuam em ocupações ligadas às suas 
qualificações, aos seus interesses às vezes mutantes, e às oportunidades que encontram. 

A flexibilidade ocupacional evidentemente amplia o leque de oportunidades de 
trabalho. A propósito, Weber (1997) aponta que o profissional com maiores chances 
de sucesso no mercado de trabalho é o que chama de especialista generalizante, ou 
eclético, para usar um termo mais comum. Ou seja, alguém especialista em alguma 
atividade, mas capaz de aprender outras e de se ajustar a diferentes oportunidades 
de trabalho, na sua área ou fora dela, por interesse ou por necessidade. 

1.2. No Brasil, a ênfase é nas profissões e os conceitos se confundem

Os exemplos são muitos. Apresentarei apenas um caso bem recente e outros 
que se repetem, começando pelo primeiro. No seu site, em 11 de julho de 2013, 
a revista Exame publicou a matéria “20 profissões do (e com) futuro, segundo 
especialistas”4. Mas várias vezes a matéria cita ocupações como sendo profissões. 
Entre aquelas, gestor de ecorrelações, gestor de resíduos, técnico em telemedicina 
e conselheiro de aposentadoria. E não foi só a jornalista que cuidou da matéria, 
para a qual entrevistou sete especialistas. Um deles, ao se referir à ocupação de 
bioinformacionista, afirma que é (...) uma profissão (ênfase deste autor) ligada à 
inovação”. Felizmente, em vários casos a matéria informou a formação educacional 
ou profissional usualmente requerida de cada ocupação, como nesse caso do 
bioinformacionista: “(...) Medicina e especialização em Farmácia ou graduação 
em Farmácia e pós em Medicina”. E também para o conselheiro de aposentadoria: 
“Administração, Contabilidade, Economia e especialização em Gestão de Carreira”.

Na área educacional e a serviço dos estudantes, a publicação mais importante 
é o Guia do Estudante, que nasceu em 1984. Portanto, chegou ao seu 30.º 
aniversário em 2013. Nas suas sucessivas edições, esse guia foi atualizado e 
ampliado. Sua edição corrente alcança 354 páginas, sem contar um anexo voltado 
para a Região Centro-Oeste. Apresenta cursos em 120 áreas, e lista faculdades 
em 983 cidades do país. Segundo sua editora, a Abril, o propósito permanece 
o mesmo, o de “orientar o vestibulando sobre o quê e onde estudar, trazer 
informações atualizadas sobre o mercado de trabalho e as novas profissões e ainda 

4 <http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/20-profissoes-do-e-com-futuro-segundo-especialistas#1>.
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orientar sobre pós-graduação, bolsas de estudo e reunir a lista com o nome e o 
endereço das faculdades e universidades do país”5. 

A longevidade desse guia demonstra que tem demanda permanente e, assim, 
é influente. Sei que é consultado por muitos estudantes particularmente na época 
dos exames vestibulares, quando as escolhas de cursos são definidas. Mas, conforme 
se percebe por esse seu objetivo, a orientação não alcança as ocupações, o que é 
confirmado pelo seu conteúdo, que ao falar do mercado de trabalho se concentra nas 
ocupações mais típicas de cada profissão, mesmo assim sem evidência quantitativa. 

Uma exceção, também sem evidência desse tipo, ocorre quando trata das 
engenharias. Na introdução ao respectivo capítulo, e sem usar o termo ocupação, diz 
que engenheiros são pessoas “com facilidade para aplicar a lógica em seu raciocínio e 
lidar com cálculos matemáticos. Esse perfil abre perspectivas profissionais (ênfase deste 
autor; o mais correto seria dizer perspectivas ocupacionais) no setor financeiro. É 
grande também o número de engenheiros que assumem a gerência de departamentos 
de marketing em empresas dos mais diversos setores”. Essa referência vem do fato de 
que a capacidade do engenheiro no aproveitamento de oportunidades de trabalho 
fora de sua área se notou notória para quem, como essa publicação, observa o sistema 
educacional e o mercado de trabalho. Mas o engenheiro tem alcance ocupacional 
muito maior que o apontado pelo texto, tema que será retomado na Subseção 2.4.

Também procurando informar sobre cursos, mas sem se estender às ocupações, 
a Universidade de São Paulo (USP), a mais importante universidade brasileira, tem 
o programa “A USP e as profissões”6. Ele “tem como objetivo fornecer subsídios 
aos estudantes para que, com a ajuda de seus familiares e professores, orientem-se 
na importante tarefa de optar por uma carreira profissional”. O programa envolve 
um catálogo de mesmo nome com informações sobre cursos, sobre “feiras de 
profissões” e visitas monitoradas às escolas, faculdades e outras instituições da 
universidade. Nas feiras, grandes eventos que duram três dias e que ocorrem duas 
vezes por ano, os “estudantes visitantes recebem de equipes de professores (...), 
de monitores (alunos de graduação e pós) e funcionários, esclarecimentos sobre 
(...) os cursos oferecidos (...), a formação acadêmica, as grades de disciplinas, os 
conteúdos programáticos e as especializações”. Nada é dito sobre as ocupações 
a que levam os cursos. Isto contribui para firmar a presunção de que os futuros 
formandos encontrarão ocupações típicas dos cursos de sua escolha.

Em todos esses casos, a ausência de referência explícita às ocupações e a 
informações detalhadas sobre as mesmas ocorre, conforme já assinalado, porque o 
termo não é de uso corrente na área educacional nem no país em geral, com o que 
seu significado e sua importância são em geral ignorados. Mesmo se não fossem, 
são muito escassas as informações quantitativas disponíveis sobre as inter-relações 
entre profissões e ocupações. A necessidade de oferecer maior disponibilidade de 
informações desse tipo é uma preocupação central deste trabalho. 

5 <http://guiadoestudante.abril.com.br/premio/sobre-premio/conteudo_132818.shtml>.
6 <www.prceu.usp.br/uspprofissoes>. 
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1.3. A CBO, em resumo7 

Objeto de indispensáveis e sucessivas atualizações – o que contrasta com 
os cursos e currículos do sistema educacional –, a CBO descreve as ocupações 
existentes no mercado formal de trabalho do Brasil, onde as relações de emprego 
envolvem um vínculo legal, como a nomeação como funcionário público ou 
o registro contratual na carteira profissional. O trabalho recorre a comitês de 
profissionais que partem da premissa de que a melhor descrição de uma ocupação 
é a feita por quem efetivamente a exerce, buscando depoimentos dessas pessoas. 

É estruturada em códigos numéricos e respectivos títulos. A descrição de 
ocupações ocorre no chamado grupo de base ou família ocupacional, em que o 
código tem quatro dígitos. Por exemplo, o código 1423 agrupa os gerentes de 
comercialização, marketing e comunicação. Como em outros grupos, nesse a 
CBO descreve sumariamente o trabalho desses gerentes (por exemplo, elaboram 
planos estratégicos nessas áreas) e menciona o nível educacional exigido (curso 
superior), a experiência (quatro a cinco anos), as condições gerais de exercício 
(entre outras, eles trabalham como assalariados e em equipes) e os recursos de 
trabalho (por exemplo, microcomputadores e periféricos). Com dois dígitos a 
mais, a CBO lista os títulos ocupacionais ou ocupações específicas da família, 
como gerente comercial e outros, mas apenas citando-os sem entrar em detalhes.

Na sua última versão, a de 2010, a CBO apresenta dez grandes grupos, 
48 subgrupos principais, 192 subgrupos e 607 grupos de base ou famílias, que 
abrangem 2.511 ocupações, mais os títulos sinônimos, o que mostra a enorme 
amplitude do universo ocupacional. Entre outras curiosidades, a CBO lista a 
ocupação de profissionais do sexo (código 5198), astrólogos e numerólogos (5167). 
Na versão impressa, a última CBO tem três volumes, totalizando 1.613 páginas. 

Para que serve? Creio que o principal uso é o dado por empregadores para listar, 
com seus códigos, as ocupações de seus empregados em registros administrativos 
oficiais, como o formulário da Rais preenchido e entregue anualmente. Sua 
utilização deveria ser mais difundida, como nos meios educacionais, em face das 
informações que traz sobre aspectos ocupacionais do mercado de trabalho.

2. A aderência entre profissões e ocupações entre 1980, 1991, 2000 e 2010

2.1. Considerações preliminares

Comecei a examinar essa questão ao incorporar em Macedo (1998) o já referido 
conceito de especialista generalizante ou eclético tomado de Weber (1997), e diversos 
dados que mostravam evidências do exercício de ocupações atípicas por profissionais 
de várias áreas. Assim, no Capítulo 6, intitulado “A prancha é a da profissão, mas o 
relevante é a ocupação”, apresentei os resultados de uma pesquisa própria realizada 
com gerentes de RH de empresas associadas à Associação dos Fabricantes de Produtos 
Eletrônicos (Eletros). A esses gerentes apresentei uma lista de ocupações, que também 
chamam de cargos ou funções, a qual incluiu de estagiários e trainees a gerentes 
e diretores de várias áreas, passando por analistas, assistentes e chefes também de 

7 Para outras informações: <www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/home.jsf>.
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distintas responsabilidades. Numa tabela de dupla entrada foi adicionalmente colocada 
uma lista de 33 profissões de nível superior, pedindo que, para cada ocupação, 
fossem marcadas as profissões que esses gerentes de RH se dispunham a considerar 
no preenchimento de vagas em cada ocupação listada. 

Os resultados demonstraram que as empresas analisadas tinham ampla 
flexibilidade ao estabelecer requisitos educacionais para o preenchimento dessas 
vagas, ainda que com maior preferência pelos formados em Administração de 
Empresas. Também apresentei dados mostrando a presença de várias profissões 
entre os aprovados em concurso da Receita Federal para auditor fiscal realizado 
em 1994, com os engenheiros representando 260 dos 467 aprovados. 

Posteriormente, Fernandez e Narita (2001), com base nos dados dos censos de 
1991 e 2000, analisaram a evolução da taxa de aderência entre profissões e ocupações 
típicas nesse período, ainda que sem utilizar a designação que dei a essa taxa. E adotaram 
um procedimento para avaliá-la que se tornou padrão em estudos subsequentes, como 
o de Corradini (2011), Menezes Filho (2012) e também neste artigo8. 

Com esse procedimento, os dados são analisados da seguinte forma: no censo 
pergunta-se o curso ou a profissão do entrevistado e também sua ocupação. Na 
análise, define-se que a pessoa exerce ocupação típica de sua profissão quando o 
nome da profissão declarada coincide com o da ocupação exercida. Por exemplo, 
médicos se declarando ocupados como tais. Além disso, considera-se exercício de 
ocupação típica quando o entrevistado declara que exerce o magistério superior 
como ocupação, presumindo-se que leciona na área da sua profissão. 

Concebido desta forma, o teste tende a subestimar a taxa de aderência, pois 
elimina de sua avaliação casos em que há outra ocupação também típica da profissão 
declarada, mas sem coincidência com a designação dela e que também não é a de 
professor. Por exemplo, um economista que se declarar ocupado como auditor 
fiscal ou analista financeiro não terá essas ocupações contadas como ocupações 
típicas, embora o sejam. Assim, em casos como esse o teste é muito rígido, pois 
que excludente de muitas ocupações também típicas.

Contudo, a relevância desse problema será muito maior em estudos de profissões 
específicas voltados para pesquisar detalhadamente a tipicidade ou atipicidade das 
ocupações exercidas em cada uma delas. Note-se que neste artigo serão analisadas 
36 profissões e suas ocupações, e nesse caso apenas numa perspectiva intertemporal. 

Assim, quando o interesse se concentra nessa perspectiva, como noutros 
artigos que adotaram o mesmo procedimento, esse mesmo viés está presente em 
sucessivos instantes de tempo, e entende-se que não compromete os resultados 
da análise realizada, conforme se verá em seguida nesta seção. 

De qualquer forma, a tipicidade ou não só poderá ser detalhadamente esclarecida 
a partir de análises individuais das ocupações declaradas nas entrevistas de pessoas de 
uma mesma profissão. Embora o foco deste artigo seja um amplo conjunto delas e 
na sua evolução apenas temporal, na Subseção 2.3 será apresentado um indicador de 
dispersão ocupacional avaliado a partir de dados só do censo mais recente, o de 2010.

8 Nele foram utilizados os resultados dos dois primeiros autores na comparação entre 1980 e 1991, adicionando-
lhes os correspondentes aos censos de 2000 e 2010. 



128 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.14(24), 2014

2.2. A evolução da taxa de aderência entre 1980, 1991, 2000 e 2010

O procedimento descrito na subseção anterior para cálculo dessa taxa 
apresentou os resultados incluídos nos Gráficos 1 e 2. No primeiro foram colocados 
os dados das 16 profissões que tinham taxa de aderência superior a 50% em 1980; 
no segundo, 19 profissões em que essa taxa de aderência resultou inferior a esse 
limite no mesmo ano. No censo de 2010 o IBGE excluiu as profissões ligadas 
aos cursos de Geografia, Educação Física e Geologia, o que impediu a análise das 
variações de suas taxas na década de 2000.

Gráfico 1

Gráfico 2
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Dado o alcance desse amplo conjunto de profissões e das variações de suas taxas 
de aderência ao longo de três décadas, para sintetizar a análise optou-se pela contagem 
dessas variações segundo a sua natureza (aproximadamente nulas, negativas e positivas) 
separadamente em cada década, conforme os resultados apresentados na Tabela 1.

Tabela 1 – Profissões e ocupações; contagem das variações da taxa de 
aderência das profissões às suas ocupações típicas entre os censos de 1980, 

1991, 2000 e 2010, nos gráficos 1 e 2 

Item Número de ocorrências
Entre 1980 e 1991 Entre 1991 e 2000 Entre 2000 e 2010 

Total dos gráficos 1 e 2
n.º de profissões 35 35 32
Natureza da variação
≈ 0 3 2 2
Negativa 28 16 17
Positiva 4 17 13
Gráfico 1
n.º de profissões 16 16 14
Natureza da variação
≈ 0 1 2 1
Negativa 13 11 8
Positiva 2 3 5
Gráfico 2
 n.º de profissões 19 19 18
Natureza da variação
≈ 0 2 0 1
Negativa 15 5 9
Positiva 2 14 8

Fonte: dados dos Gráficos 1 e 2.

 
Observando-se esses resultados, percebe-se pelos gráficos uma tendência de queda 

da taxa de aderência entre os quatro censos, pois as duas últimas colunas são em média 
e em geral menores que as duas primeiras em cada profissão, principalmente no Gráfico 
1. Na Tabela 1, observando-se o total das variações, só excepcionalmente, entre 1991 
e 2000, as positivas superam as negativas, o que ocorre na segunda coluna de dados. 

Entende-se que esta tendência está em parte associada ao descompasso entre o 
lado educacional e o mundo mais dinâmico das ocupações. Ou seja, surgem novas 
ocupações que absorvem profissionais das formações tradicionais, ampliando-se 
a contagem desses profissionais em ocupações atípicas das profissões, dado o 
procedimento com que é realizada.

Passando a outros detalhes da mesma tabela, entre os censos de 1980 e 
1991 as variações foram predominantemente negativas, totalizando 28 reduções. 
Isso aconteceu tanto no Gráfico 1, com 13 quedas, como no Gráfico 2, com 15 
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quedas. Ou seja, o fenômeno foi generalizado e pode ser explicado adicionalmente 
pelo mau desempenho da economia, cujo PIB cresceu à taxa anual média de 3% 
na mesma década. Numa situação como esta e naquela época, ficava mais difícil 
encontrar ocupações típicas das profissões escolhidas. 

Já entre 1991 e 2000, embora o desempenho da economia continuasse 
insatisfatório, dado que a taxa anual média de crescimento do PIB foi ainda 
pior (apenas 1,6%), no Gráfico 1 o resultado não muda significativamente, pois 
o número de quedas se reduz apenas de 13 para 11. Contudo, há uma grande 
diferença no Gráfico 2, no qual o número de variações positivas sobe de 2 para 
14, da primeira para a segunda coluna de dados. 

Qual a razão? Ora, como se percebe no Gráfico 2, nele predominam profissões 
ligadas ao magistério no ensino básico, e sabe-se que nesse período houve grande 
expansão do ensino fundamental, que se tornou universal, o que ampliou a 
demanda de professores nas suas respectivas especializações.

No período 2000 a 2010, quando a taxa anual média de crescimento do PIB 
cresceu de modo sensível relativamente à da década anterior, subindo para 3,7%, 
novamente é preciso examinar o contraste entre os resultados apresentados pelos dois 
gráficos. Começando pelos do Gráfico 2, o que se percebe é que as variações positivas 
caíram bastante, de 14 para 8, o que indica um esgotamento do efeito da expansão do 
magistério ocorrido na década anterior. Com isso, ampliaram-se novamente os casos de 
variação negativa, mas em menor grau que na primeira década analisada, pois passaram 
de 5 para 9, e estão novamente concentrados em profissões ligadas ao ensino básico.

 Enquanto isso, as variações positivas aumentaram de 3 para 5 no Gráfico 
1, particularmente como resultado do aumento das taxas de aderência dos 
engenheiros, uma profissão cuja demanda em ocupações específicas depende muito 
da taxa de crescimento da economia, o qual está usualmente ligado a investimentos 
em formação bruta de capital fixo que demandam esses profissionais. Ademais, 
voltando ao Gráfico 2, nota-se que mais duas profissões, as com formação em 
Economia e em Comunicações, também mais ligadas ao desempenho do mercado, 
tiveram variações positivas, ao contrário do que ocorreu nas duas décadas anteriores.

Portanto, pode-se concluir que as taxas de aderência têm, particularmente 
nessas profissões, um comportamento pró-cíclico, ou seja, caem nas fases de 
menor crescimento e sobem nas de maior expansão. Já as profissões e ocupações 
mais ligadas à ação de políticas públicas, como as de natureza educacional citadas, 
podem ter comportamento pró-cíclico ou não, dependendo da direção das políticas 
públicas adotadas. Todas essas oscilações se sobrepõem a uma tendência geral de 
queda da taxa de aderência ao longo das três décadas cobertas pelos dados.

2.3. Um indicador de dispersão ocupacional

Dada a percepção de uma elevada dispersão ocupacional em várias profissões, 
houve interesse em medi-la de outra forma. Isso foi feito com base nos dados do 
último censo, e por meio de um indicador dessa dispersão, contando-se o número 
de ocupações exercidas por 70% dos entrevistados que disseram ter cada uma das 
profissões listadas na Tabela 2, contando-se da ocupação com maior porcentagem 
de respostas para a de menor porcentagem.
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Tabela 2 – Dispersão ocupacional: número de ocupações que alcançaram 
70% dos entrevistados, por curso ou profissão declarado – 2010

Curso/Profissão Número Curso/Profissão Número

Odontologia 1 Engenharia Civil 12 

Farmácia 2 Matemática 13 

Medicina 2 Agronomia 13 

Biologia 3 Biblioteconomia 14 

Enfermagem 3 Física 17 

Artes 4 Contabilidade 21 

História 4 Teologia 23 

Serviço Social 6 Engenharia Mecânica 25 

Sociologia 6 Química 25 

Filosofia 7 Engenharia Química 26 

Arquitetura 8 Estatística 27 

Veterinária 8 Economista 33 

Psicologia 10 Administração 35 

Direito 11 Engenharia Elétrica 37 

Fonte: IBGE, censo de 2010.

As primeiras linhas do lado esquerdo desta tabela confirmam o que se observa 
nos meios educacionais, profissionais e ocupacionais do contexto social em que 
vivemos. Assim, profissionais formados em Odontologia, Farmácia, Medicina e 
Biologia usualmente têm ocupações típicas de sua profissão e não são muitas. 
Mais à frente, também é sabido que os formados em Direito alcançam um leque 
mais amplo de ocupações, como juízes, promotores, delegados, escrivães, e são 
também encontrados como funcionários ou executivos de várias organizações.

Quanto às profissões listadas no lado direito da mesma tabela, também se sabe, por 
exemplo, que economistas e administradores ocupam um amplo leque de ocupações. 
Além de trabalharem como tais e no magistério, estão também em muitas outras 
ocupações de organizações públicas e privadas. Nesses, como noutros casos, seria 
interessante realizar levantamentos específicos de cada uma das profissões listadas para 
conhecer seu leque ocupacional e identificar no detalhe suas ocupações típicas ou atípicas.

Entre tantos casos, o que de novo chama a atenção é dos engenheiros, que 
demonstram ampla dispersão ocupacional, ocupando três das sete últimas posições da 
tabela, inclusive a que demonstra maior dispersão. Nessas condições, serão apresentadas 
algumas considerações quanto ao porquê de tanta dispersão ocupacional. Mais que uma 
dificuldade, entende-se que se trata de uma virtude dos engenheiros, cuja capacidade 
de capturar oportunidades de trabalho deveria servir de exemplo a outros profissionais. 
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2.4. Os engenheiros e sua dispersão ocupacional

Sendo a FEA-USP vizinha da Escola Politécnica da mesma universidade, sei 
que no meu tempo de professor havia grande convivência entre ambas, inclusive 
com troca de professores. Havia até alunos que, em razão da proximidade, faziam 
um curso na Politécnica e outro, no período noturno, na FEA. Isso adquiriu 
proporção tal que essa dupla matrícula se tornou evidente e foi proibida pela USP.

Pelo que então percebia dos alunos da Politécnica, eles vinham de famílias 
de boa história educacional e se revelavam muito comprometidos com os estudos. 
Seus cursos naquela instituição exigiam intensa dedicação. Neles exercitavam 
fortemente o raciocínio lógico-matemático e a solução de problemas do dia a dia 
dos engenheiros. Assim, o ensino exercitava aquilo que é a essência da educação, o 
aprender a aprender. Com isso, recebiam não apenas a especialização na área, mas 
exercitavam também a capacidade de aprender coisas novas, tanto na sua área ou fora 
dela. Quando tomei conhecimento do já referido conceito de especialista eclético, 
o profissional de engenharia pareceu-me o que mais se enquadrava nesse perfil. 

Minha experiência em entidades de classe do setor eletroeletrônico de consumo 
e de gás liquefeito de petróleo, bem como a leitura da revista Exame, levou-me a 
conhecer muitos engenheiros em funções administrativas, inclusive a presidência 
de empresas. E em casos que conheci mais de perto, um engenheiro começava 
numa empresa na área de produção, mas isso o levava a muitas reuniões com 
profissionais de outras áreas, com o que passavam a dominar outros conhecimentos 
e, numa expressão que aprendi então, “venciam muitas reuniões”. Ou seja, diante 
de um problema mesmo de outras áreas, apresentavam propostas de soluções que 
se revelavam adequadas. Como resultado, eles subiam na hierarquia das empresas. 
Sei que muitos também se tornam bem sucedidos como empreendedores.

Ao ministrar palestras de economia em programas de pós-graduação em 
Administração para Executivos, percebi grande presença de engenheiros, e também que 
muitos estavam lá não apenas para aprender novidades, mas também para buscar, com 
o diploma, um reconhecimento formal de sua condição de gestores aprendida mediante 
treinamento no próprio trabalho – o chamado on-the-job training (OJT) da literatura 
em inglês sobre o assunto –, com sua capacidade de absorver novos conhecimentos. 

Além disso, quando pesquisei relações entre profissões e ocupações para 
elaborar Macedo (1998), não me surpreendi ao ver, conforme já assinalado, 
engenheiros predominarem entre os aprovados em concurso para auditor fiscal 
da Receita Federal. E, posteriormente, em concursos do mesmo tipo para os 
correspondentes cargos no município e no estado de São Paulo. Para esses 
concursos, sei que estudavam por conta própria em livros e apostilas ou buscavam 
cursos preparatórios. E, nas provas, se destacaram também em disciplinas como 
Direito e Contabilidade, que não integravam seus currículos escolares. E, com 
tantos engenheiros aprovados, em geral também receberam nas mesmas disciplinas 
notas maiores que muitos formados nessas especializações. 

Mais recentemente, tive acesso ao site do Sindicato dos Engenheiros do Estado 
de São Paulo, e encontrei ampla oferta de cursos de curta duração voltados não apenas 
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para engenheiros empreendedores, como também para outros interessados em questões 
tipicamente administrativas, conforme se percebe pela lista de cursos oferecidos9. 

Entendo que esse esforço de aprendizado tem duas vias: da profissão para 
as ocupações correspondentes a esses cursos, amplia o leque de oportunidades 
ocupacionais; inversamente, se uma ocupação atípica passa a ser exercida, busca-se o 
conhecimento para melhor desempenho nela e para a legitimação desse exercício nas 
organizações onde trabalham os engenheiros e no meio social em que estão inseridos.

A propósito, numa festa de formatura de um programa de pós-graduação para 
executivos, no qual havia muitos engenheiros, surpreendi-me ao ver a presença de 
familiares, amigos e colegas de trabalho dos formandos, como nas cerimônias de 
conclusão de cursos de graduação. Perguntei a um dos responsáveis o porquê de tudo 
isso, e fui informado que os formandos procuravam divulgar seu novo status educacional 
e se legitimarem como administradores, mesmo tendo graduação noutra área.

Se há essa carência educacional por parte dos engenheiros – e o mesmo se 
aplica a outros profissionais cuja formação poderia ser muito fortalecida com cursos 
desse tipo –, a questão que se coloca é: por que isso não poderia ser pelo menos em 
parte oferecido antes, nos próprios cursos de graduação? Aí a coisa emperra porque, 
entre outras dificuldades, nosso sistema universitário é equivocadamente focado 
em faculdades isoladas umas das outras, quase sempre impedindo ou dificultando 
que os estudantes diversifiquem seu currículo com disciplinas de outras áreas.

3. Implicações educacionais e para a orientação profissional-ocupacional

3.1. Adicionar à Rais uma nova classificação educacional

Para tanto seria necessário adicionar à Rais uma nova classificação educacional, 
pois, conforme já assinalado, ela apresenta apenas o nível de instrução dos 
trabalhadores que lista. Por que não usar, então, a classificação adotada pelo IBGE 
nos censos ou a que o Ministério da Educação (MEC) utiliza na sua classificação 
de cursos superiores?

 Para responder a essa pergunta, cabe examinar as duas classificações10. A do 
IBGE é uma classificação de menor alcance, listando cursos em três páginas, o que 
é compreensível num levantamento censitário no qual pessoas são entrevistadas 
rapidamente por funcionários contratados ocasional e especialmente para essa 
tarefa. Por sua vez, o MEC recorre à classificação internacional conhecida como 
Eurostat/Unesco/OCDE, pois tem origem nessas três instituições. É muito mais 
ampla, listando cursos em 21 páginas.

Essa lista do MEC trabalha com o código em seis dígitos. Para uso na 
Rais, deveria ser simplificada, pois ela tem detalhes em excesso, alguns dos quais 
apresentados mais à frente. Outro problema é que ela diz respeito apenas aos cursos 

9 <http://www.seesp.org.br/site/ao-profissional/engenheiro-empreendedor/programacao-do-mes.html>, que 
também leva à programação até o fim de 2013: <http://www.isitec.org.br/noticia-preparando-o-empreendedor-
para-o-sucesso.php>. Entre os cursos estão os assim denominados: trabalhando com criatividade, departamento de 
pessoal na prática, contratação de colaboradores e prestadores de serviços, gestão de equipe de vendas, propaganda, 
formação de preços, controles financeiros, contabilidade na prática e viabilidade econômica da empresa.
10 As fontes das duas classificações são as seguintes, respectivamente: <http://ftp//ftp.ibge.gov.br/Censos/
Censo_Demografico_2010/Resultados_Gerais_da_Amostra/Microdados/Documentacao.zip> e <http://
download.inep.gov.br/download/superior/2009/Tabela_OCDE_2009.pdf>.
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superiores, não incluindo a educação de nível médio na sua parte profissionalizante. 
Assim, precisaria ser combinada com uma classificação voltada para esta parte. 

Para ilustrar a diferença entre as classificações do IBGE e do MEC, inclusive 
esses maiores detalhes da segunda, a Tabela 3 traz uma comparação limitada às 
formações educacionais em Economia e Engenharia Civil, nela ressaltadas em 
negrito. Confirma-se que a classificação do MEC é mais detalhada que a do 
IBGE. Assim, na primeira a formação em Economia envolve sete especializações 
não adotadas nos cursos de graduação brasileiros. Portanto, na CBE que cogito, 
entendo que bastaria identificar os formados em Economia.

Tabela 3 – Comparação das classificações educacionais usadas pelo IBGE e 
pelo MEC nos casos de economia e engenharia civil

IBGE MEC

31 Ciências sociais e comportamentais 314 Economia

310 Cursos gerais 314C01 Contas nacionais

311 Psicologia 314E01 Econometria

312 Sociologia e estudos culturais 314E02 Economia

313 Ciência política e educação cívica 314E03 Economia internacional

314 Economia 314E04 Economia política

314H01 História econômica

314M01 Macroeconomia

314M02 Microeconomia

52 Engenharia e profissões correlatas 582 Engenharia civil e de construção

520 Cursos gerais 582A02 Agrimensura

521 Engenharia mecânica e metalurgia 582E02 Engenharia cartográfica

522 Eletricidade e energia 582E03 Engenharia civil

523 Eletrônica e automação 582E04 Engenharia de construção

524 Química e engenharia de processos 582E05 Engenharia de docas e instalações portuárias

525 Veículos a motor, const. naval e aeronáutica 582E06 Engenharia edificações

581 Arquitetura e urbanismo 582E07 Engenharia escavação

582 Engenharia civil e de construção 582E08 Engenharia de recursos hídricos

582E09 Engenharia de produção civil

582E10 Engenharia estrutural

582E11 Engenharia industrial civil

582E12 Engenharia sanitária

Fontes: IBGE e MEC

Passando à Engenharia Civil e olhando-se o detalhe do código 582, percebe-
se que, além da Engenharia Civil isoladamente, há outras 11 codificações. Portanto, 
como no caso anterior, seria o caso de discutir se esses detalhes seriam necessários, 
consultando interessados como as escolas do ramo e entidades da categoria. 
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Percebe-se, assim, que a classificação do IBGE é bem mais restrita, embora na 
Rais não seja cabível uma classificação tão ampla como a do MEC num levantamento. 
Já a mais ampla classificação do MEC poderia ser usada na Rais com algumas 
modificações para construir a CBE proposta que não teria a mesma amplitude.

Não tenho a pretensão de sugerir normas para toda essa CBE. Isto deveria 
ser objeto de um grupo de estudo designado pelo governo federal, aberto a 
sugestões de educadores e profissionais das várias áreas educacionais, e também de 
especialistas em RH que serão os responsáveis pela área de pessoal das empresas que 
preencherão os formulários. E, embora este artigo seja voltado para as profissões 
e ocupações de nível superior, insistiria que a inclusão de uma classificação do 
ensino médio profissionalizante é indispensável. 

Por exemplo, como a Rais informa o nível de ensino, é possível identificar 
os trabalhadores do ensino médio entre o conjunto deles. Hoje, uma instituição 
voltada para o ensino profissionalizante nesse nível e preocupada em examinar 
quão adequada é a sua estrutura curricular poderia saber pela Rais as ocupações 
(ênfase do autor) mais associadas às especializações que oferece e verificar quantos 
trabalhadores estão nessas ocupações. Mas não teria condições de saber em que 
ocupações estão os que tiveram esta ou aquela especialização profissional de 
nível médio, pois a classificação adotada não desce a este nível. Ou seja, falta o 
detalhamento da formação educacional-profissional para ampliar as informações 
quanto ao leque de ocupações exercidas pelos formados em cada especialização. 
Uma CBE na linha proposta supriria esta carência.

3.2. Uma orientação profissional e ocupacional 

Como já dito, o elenco de ocupações supera em muito o das profissões e 
estas não levam necessariamente às suas ocupações típicas. Assim, propõe-se que 
a orientação às pessoas que buscam uma profissão, particularmente os jovens, 
incorpore também um quadro geral das ocupações existentes no mercado de 
trabalho. Nesse quadro, em cada ocupação, além da descrição de suas atividades, 
deveriam ser mostradas, entre outros aspectos, as formações educacionais admitidas 
para ingresso na ocupação. Como exemplos, há a carreira de médico, restrita 
aos profissionais formados em Medicina, e há a carreira diplomática, aberta às 
pessoas formadas por qualquer curso superior. Esse procedimento em que se vai 
das ocupações às profissões é usado nos EUA, onde o governo federal atualiza 
e publica periodicamente um amplo estudo intitulado “Manual das Perspectivas 
Ocupacionais” (Occupational Outlook Handbook)11. 

Quanto a esta ideia de uma orientação profissional também ocupacional, há no 
Brasil dois problemas fundamentais a superar. O primeiro, tratado na subseção anterior, 
é o de ampliar a oferta de dados capazes de permitir uma forte ampliação das análises 
voltadas para as inter-relações entre profissões e ocupações. O segundo é o de levar os 
resultados dessas análises à clientela de jovens e outros interessados a que pode servir. 
Para tanto, será necessário persuadir praticantes da orientação profissional, como os 
associados da Associação Brasileira de Orientação Profissional (Abop), a estender seu 

11 <http://www.bls.gov/ooh>. 
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trabalho a uma orientação também ocupacional. Algumas escolas privadas de nível 
médio realizam periodicamente o que, como na USP, chamam de feiras de profissões. 
E têm seus próprios orientadores, que igualmente precisariam ser convencidos dessa 
necessidade. Além disso, a orientação profissional e ocupacional deveria ser levada 
às escolas públicas em que não há esses orientadores. Jornalistas com seus guias 
profissionais e outros que escrevem sobre o mundo do trabalho também deveriam 
ser objeto desta pregação. No fundo, trata-se de mostrar o mundo ocupacional a 
essa clientela, hoje focada quase que exclusivamente na formação educacional que 
leva a uma profissão. E que a busca da condição de especialista eclético, tal como 
exemplificada pelos engenheiros, deve ser o caminho a seguir para ampliar o leque 
de oportunidades que a pessoa pode buscar no mercado de trabalho. 

3.3. Implicações educacionais para o ensino superior de graduação

Recorro aqui a outra metáfora. O mercado de trabalho não funciona como 
um conjunto de oportunidades ou “fechaduras” ocupacionais a serem abertas ou 
adentradas apenas por chaves talhadas por formações educacionais específicas de 
cada uma delas. Diante de uma oportunidade, o interessado frequentemente terá 
de moldar-se para abrir essa oportunidade para o seu trabalho, aprendendo ou 
dispondo-se a aprender as competências necessárias para aproveitá-la, na sua área 
ou fora dela, por interesse ou por necessidade, como faz o especialista eclético. 

É como se a pessoa operasse um computador e possuísse um software capaz 
de moldar em três dimensões e uma “impressora” capaz de fazer o mesmo, como 
hoje já ocorre. Isto de modo a obter uma nova combinação de suas capacidades 
inatas ou adquiridas, na forma de uma nova chave que permitisse a essa pessoa 
abrir e aproveitar a oportunidade que contempla. 

Diante desse quadro, o tradicional modelo de faculdades isoladas umas 
das outras, tendo seus cursos e respectivos estudantes isolados dos demais, se 
revela claramente inadequado. Cabe, nos cursos de graduação, um ciclo básico 
interdisciplinar, com duração de até dois anos, comuns aos vários cursos de uma 
IES, incluindo também disciplinas optativas, de modo a permitir aos estudantes 
uma visão de outras áreas, e a aquisição de uma flexibilidade ocupacional que 
ampliará o seu leque de oportunidades no mercado de trabalho. A formação mais 
específica ficaria para os dois anos finais dos cursos de quatro anos. E, ainda, num 
nível mais especializado, para os cursos de pós-graduação.

Quanto a isso, não estou a propor nenhuma grande novidade do ponto de 
vista internacional, pois tal sistema é adotado em muitas universidades americanas, 
caso que conheço com maior profundidade, pois enquanto na pós-graduação de 
uma delas atuei também como teaching fellow, uma espécie de professor assistente 
que ajudava em atividades docentes no curso de graduação. E então observava, 
nas disciplinas a que fui alocado, que os estudantes tinham interesses diversos, e 
procuravam nos dois anos iniciais do curso um currículo conforme esses interesses, 
às vezes ainda sem definir a área de especialização (ou major) que seguiriam, o 
que só ocorria no terceiro ano.

Além desse major, nas mesmas universidades costuma haver também a 
escolha de duas minors, mas sem a perspectiva de uma profissionalização de 
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profundidade e muito menos definitiva. Aliás, naquele país a profissionalização 
em áreas como Direito e Medicina, para falar só de duas bem conhecidas, só 
ocorre na pós-graduação.

No Brasil haveria uma grande dificuldade para avançar na mesma direção, a 
de que os estudantes são obrigados a escolher seus cursos já no exame vestibular. 
Mas, enquanto ela não se resolve, poderia se começar com um ciclo básico de 
menor duração, como de um ano, o que já seria um enorme avanço. Outra ideia 
seria começar com esses ciclos básicos em faculdades como as de Economia, 
Administração e Contabilidade, cuja maioria de formandos claramente disputa 
um conjunto comum de ocupações administrativas e financeiras de organizações 
públicas e privadas. Em particular, sei que nessa disputa os economistas e contadores 
são particularmente prejudicados por não terem em geral uma formação adequada 
em administração, finanças e marketing, entre outras, que poderiam ser obtidas 
num ciclo básico comum aos três cursos. 

Quanto à mesma ideia de ciclos básicos, encontro grande interesse por parte 
dos estudantes do ensino médio, obrigados à escolha precoce de um curso superior 
e à especialização exagerada das estruturas curriculares oferecidas. E, da parte dos 
que já estão nas universidades, a reação que vejo é a de que, se pudessem, teriam 
optado por um sistema como o proposto. 

A grande resistência, contudo, vem de quem é docente nas IES e/ou 
participa de sua direção. Infelizmente, assim como eu na época em que atuava 
nessa condição, essas pessoas estão mais preocupadas com suas carreiras e seus 
interesses pessoais ou corporativos do que com as futuras ocupações dos seus 
estudantes ao enfrentarem o mercado de trabalho.

Só acordei para o assunto após conhecer melhor a realidade ocupacional 
desse mercado de trabalho e o desafio que ela representa para os que se iludem 
quanto a encontrar oportunidades segundo o figurino estrito das profissões 
escolhidas. E tampouco sabem que conhecendo melhor o mundo das ocupações, 
e preparando-se para exercer também outras que anteriormente não cogitavam, 
poderiam inclusive encontrar oportunidades de trabalho capazes de lhes trazer 
maior satisfação intelectual e profissional se comparadas às alcançadas nos caminhos 
a que foram tangidos por um sistema inflexível em sua visão míope do lado 
ocupacional do mercado de trabalho. 
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e dinamiza os mecanismos de financiamento da educação básica brasileira, 
os desafios enfrentados pelo Brasil para elevar os níveis educacionais da 
população e os efeitos dos investimentos realizados até a atualidade.
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Introdução

A formação de capital humano por meio da educação é considerada como 
base para a evolução, tanto social como econômica, de uma nação, pois somente 
por meio de investimentos em educação será possível obter qualificação profissional 
suficiente para impulsionar os setores cruciais da economia, aumentando 
a produtividade do trabalho, promovendo crescimento econômico e, por 
conseguinte, elevando o nível de desenvolvimento do país.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 definiu como dever da família, 
da sociedade e do Estado garantir à população, indiscriminadamente, acesso à 
educação por ser esta elemento essencial para o exercício da cidadania e o melhor 
meio para avançar no processo de desenvolvimento. Para tanto, fixou mecanismos 
de financiamento do setor educacional que destinem recursos públicos para essas 
ações, mecanismos estes objeto central desta pesquisa.
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A relevância do tema proposto está intimamente relacionada à posição de 
destaque que o Brasil vem assumindo no cenário internacional, principalmente 
ao longo das duas últimas décadas. Um país que tem pretensões de, em poucos 
anos, tornar-se a quinta maior economia do mundo precisa cuidar da educação 
de suas crianças e adolescentes, garantindo as condições para que seus cidadãos 
tenham uma vida digna e o país evolua a patamares de uma nação desenvolvida.

A hipótese trabalhada é a de que os mecanismos garantidores dos investimentos 
públicos em educação no Brasil, que dão o tom da dinâmica do financiamento 
da educação básica, são importantes e indispensáveis componentes das políticas 
públicas ao processo de evolução social e econômica no país.

O artigo tem como pontos-chave elucidar a atual estrutura de financiamento 
da educação básica no Brasil, discutir sua influência no processo de desenvolvimento 
econômico e mostrar os resultados alcançados, ao longo das últimas duas décadas, 
pelos investimentos realizados em educação, demonstrando a sua importância no 
cenário nacional para a geração de maior bem-estar social, aumento do nível de 
emprego e melhor distribuição de renda.

1. O financiamento da educação básica no Brasil 

A Constituição Federal (CF) de 1988 fixou para o Estado o dever de garantir 
às crianças e aos adolescentes acesso à educação, por ser esta elemento essencial 
para o exercício da cidadania, razão maior, primordial, da obrigação do poder 
público. Outro aspecto a considerar, da maior relevância: é público e notório que 
investir em educação significa promover o desenvolvimento da nação em todas as 
suas dimensões. O sentido maior de educar pode ser expresso de diversas formas, 
como a de extrair de uma pessoa algo potencial (ex-ducere)1 ou, então, aperfeiçoar 
uma pessoa, cívica e mentalmente, tornando-a capaz de fazer escolhas individuais 
e sociais. Ainda é possível expressar o sentido da educação como formação de 
habilidades, ou a preparação do indivíduo para o exercício de uma profissão.

1.1. A educação na Constituição de 1988

Um panorama sobre o financiamento da educação pública pode ser obtido 
pelo exame das normas contidas na Constituição Federal, que dedica tópico 
especial ao setor, no Título VIII, Capítulo III, Seção I (Da Educação).

Nessa seção, a Constituição estabelece, nos artigos 205 a 214, um importante 
conjunto de dispositivos com a finalidade de definir os princípios fundamentais 
e a estrutura da educação brasileira, no qual despontam várias indicações sobre 
o seu financiamento.

No art. 205, que abre a parte dedicada à educação, o Estado comparece como 
o principal responsável por sua oferta e, consequentemente, pelo seu financiamento, 
dever esse que se estende à família e à sociedade. Sendo dever do Estado, este se 
obriga a reservar recursos públicos para efetivação da oferta da educação, de forma a 
atender a todos os educandos, ao menos nos níveis que a própria Constituição declara 
serem obrigatórios ou que constituam direito subjetivo das crianças, adolescentes 

1 A palavra “educar” vem do latim ex-ducere, que significa “conduzir para fora”.
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e dos próprios adultos, como é o caso da educação básica, constituída da educação 
infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. A obrigatoriedade de destinar 
recursos públicos à educação deve-se ao fato de ser o ensino público gratuito, como 
dispõe o art. 206, inciso IV, da CF.

A responsabilidade do Estado, em termos de financiamento da educação 
mediante o emprego de recursos públicos, sem prejuízo do ensino ofertado por 
instituições de caráter privado, também decorre do fato de que a educação básica, 
além de ser gratuita, é obrigatória para crianças e jovens de 4 a 17 anos de idade. 
Essa norma consta expressamente do art. 208 e a garantia do livre funcionamento 
das escolas particulares está prevista no art. 209.

Ensino obrigatório significa não apenas a responsabilidade do Estado, mas 
também a dos pais, que não podem, em hipótese alguma, deixar de matricular 
seus filhos nas escolas públicas ou particulares. Os pais que se furtarem a essa 
responsabilidade estarão sujeitos a sanções, inclusive com a perda do poder familiar.

A distribuição das responsabilidades do Estado na oferta da educação segue 
a lógica do modelo federativo brasileiro, que compreende três esferas de governo 
(União, estados/Distrito Federal e municípios), todas detentoras de status de ente 
da Federação. Fundamentalmente, cada ente federativo utiliza, no financiamento da 
parcela que lhe cabe na oferta da educação, os recursos públicos que a Constituição 
lhe reserva. Há, entretanto, um regramento previsto no art. 211: a organização dos 
sistemas de ensino em regime de colaboração.

Como o Brasil é um país de dimensões continentais, coube ao poder 
central, a União, uma função de caráter redistributivo e supletivo de recursos, de 
modo a assegurar às instâncias subnacionais volume compatível com os custos 
da oferta da educação. Além disso, a União responsabiliza-se pela manutenção 
dos estabelecimentos do seu sistema de ensino, constituído, basicamente, por 
universidades federais e escolas técnicas. A função redistributiva e supletiva é 
exercida principalmente pela manutenção de programas federais de transferência 
automática ou voluntária de recursos a estados e municípios e pelo aporte de 
complementação ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Em face do compartilhamento das responsabilidades entre as três esferas de 
governo, a Constituição prega, já no caput do art. 211, a prática do regime de 
colaboração entre os sistemas de ensino como elemento importante para alcançar 
os objetivos de uma educação eficiente e de qualidade. Nessa divisão de funções, 
os estados devem atuar, prioritariamente, na oferta do ensino fundamental e do 
ensino médio, afora a manutenção de suas instituições oficiais de educação superior. 
Já os municípios devem atuar, também prioritariamente, na oferta da educação 
infantil (creches e pré-escolas) e, concorrentemente com o estado, do ensino 
fundamental. O fato de ser o ensino fundamental obrigação tanto do estado como 
do município faz com que o regime de colaboração assuma um papel relevante.

O art. 212 trata objetivamente da definição de um sistema de vinculação de 
parcela das receitas resultantes de impostos à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino, aplicável às três esferas de governo, isto é, a garantia de um volume mínimo 
de recursos para um bom funcionamento do sistema educacional brasileiro, a saber:
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“Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
estados, o Distrito Federal e os municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1.º – A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, 
ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, 
não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo 
que a transferir.

§ 2.º – Para efeito do cumprimento do disposto no caput deste artigo, serão 
considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos 
aplicados na forma do art. 213.

§ 3.º – A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao 
atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à 
universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano 
nacional de educação.

§ 4.º  – Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde 
previstos no art. 208, VII, serão financiados com recursos provenientes de 
contribuições sociais e outros recursos orçamentários.

§ 5.º – A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento 
a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei.

§ 6.º – As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social 
do salário-educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos 
matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino.”

Afora esses recursos vinculados, os §§ 5.º e 6.º do art. 212 garantem uma fonte 
adicional para o financiamento da educação básica, representada pela arrecadação da 
Contribuição Social do Salário-Educação, recolhida pelas empresas privadas à União, 
na base de 2,5% sobre a folha de salários. Do total auferido, 40% permanecem na 
União e os restantes 60% são distribuídos ao respectivo estado e a seus municípios.

A regra geral para uso dos recursos públicos reservados à educação é o seu 
direcionamento às escolas públicas, mas, excepcionalmente, poderão ser aplicados 
em instituições privadas, atendidas as condições estabelecidas pelo art. 213.

Ao encerrar a parte dedicada à educação, a Constituição, conforme estipulado 
no art. 214, aborda a questão do planejamento, dizendo que será estabelecido, por 
lei, um plano nacional de educação, com vigência de dez anos. O Plano Nacional 
de Educação (PNE) tem por finalidade articular o sistema nacional de educação 
em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de 
implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes 
públicos das diferentes esferas federativas.

Como destaque, é mencionado novamente o regime de colaboração desejado 
entre os diversos sistemas de ensino. Com relação ao financiamento, o PNE deve 
propor meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 
Produto Interno Bruto (PIB). O registro negativo fica por conta da não aprovação, 
até o momento, de um novo PNE, já que o anterior encerrou-se em 2011. O 
projeto correspondente encontra-se em tramitação no Congresso Nacional.
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1.2. A dinâmica do financiamento

1.2.1. Federalismo fiscal brasileiro

Em decorrência da forma adotada pelo Brasil na sua organização política – 
um Estado federal democrático –, gerou-se um modelo de federalismo fiscal pelo 
qual os entes da Federação – União, estados, Distrito Federal e municípios – são 
investidos de responsabilidades estatais, representadas por estruturas de poder e 
de atendimento ao cidadão. No Brasil, os estados membros estão representados 
no poder central pelo Senado Federal, havendo três senadores por unidade. Já os 
municípios não possuem esse tipo de participação.

A estrutura de responsabilidades no país está definida na Constituição, que 
valoriza, na oferta do ensino, o regime de colaboração (art. 211), e que também 
estabelece a distribuição dos recursos públicos necessários ao seu custeio, de modo 
que cabe a cada ente determinada parcela dos mesmos.

O federalismo fiscal é, pois, a combinação de dois fatores – responsabilidades fiscais 
dos entes e atribuição de recursos para o custeio de suas ações. Em outras palavras, 
é a forma pela qual as esferas de governo se relacionam do ponto de vista financeiro.

É na Constituição que estão definidos os tributos que União, estados e 
municípios podem arrecadar, bem como as parcelas de tributos a que têm direito 
na arrecadação alheia. É um federalismo do tipo cooperativo, com dois níveis 
de descentralização, em que a União exerce a função redistributiva e supletiva 
de recursos, de modo a assegurar às instâncias subnacionais volume compatível 
com os custos. Por esse motivo, pode-se dizer que o federalismo fiscal brasileiro 
encontra-se, hoje, num estágio avançado. No entanto, no que diz respeito às 
competências de cada esfera no atendimento às necessidades da comunidade, 
tem-se a dizer que há um grau de definição razoável (POLO, 2009).

Dadas as características próprias do modelo brasileiro de federalismo fiscal, 
um arranjo foi estabelecido pela Constituição e por leis infraconstitucionais 
para possibilitar o financiamento do setor da educação. Esse financiamento está 
definido, fundamentalmente, pela vinculação de parcela importante das receitas 
resultantes de impostos nos três níveis de governo e por recursos que o poder 
central repassa às instâncias subnacionais, em face das obrigações que lhe foram 
impostas no exercício do papel redistributivo e supletivo do setor.

1.2.2. Vinculações de receitas

A vinculação de receitas públicas exerce uma influência significativa na 
gestão pública brasileira. Sobre a questão pronunciou-se, em 2008, o ex-ministro 
da Fazenda Maílson da Nóbrega, em artigo publicado no jornal O Estado de S. 
Paulo, afirmando que a vinculação de receitas é a forma mais primitiva de definir 
prioridades. Para ele, a priorização no uso dos recursos públicos deve emergir do 
processo de planejamento.

Vincular receitas em favor de determinados tipos de despesa pode, por 
outro lado, significar a garantia, em dado momento, dos meios necessários ao 
desenvolvimento de setores vitais do país, em particular os da área social, como 
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ocorre no Brasil atualmente. Entretanto, pode também apresentar-se como 
algo negativo, por representar a imposição de inflexibilidade ao processo de 
planejamento integrado que, prejudicado, corre o risco de levar a todo tipo de 
irracionalidade no emprego dos recursos públicos.

Mendes (2009 apud MENDES JR, 2010, p. 10) define receita vinculada 
como “aquela proveniente de tributo ou contribuição cujos valores arrecadados 
são direcionados, por lei ou pela Constituição, a uma determinada despesa”. Ainda 
segundo o autor, todas as contribuições são, por definição, vinculadas a algum 
tipo de despesa. Contudo, embora a Constituição determine a não afetação de 
impostos (inciso IV do art. 167), também efetiva a vinculação de impostos em 
diversos de seus dispositivos, a título de exceção à regra geral.

Para Paulo de Sena Martins (2011), a dinâmica do financiamento da 
educação básica no Brasil se dá pela utilização de recursos orçamentários gerados 
via arrecadação de impostos e por meio de transferências previstas na legislação 
vigente, ou seja, de recursos vinculados. As principais fontes de recursos públicos 
destinados à educação são originárias das receitas de impostos próprios da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; das transferências 
constitucionais; e da receita da contribuição social do salário-educação. A educação 
básica nos municípios, por exemplo, é financiada por recursos próprios, mas a 
União e o estado são obrigados a ofertar assistência financeira (CF, art. 30, VI) 
para execução de programas de educação infantil e de ensino fundamental.

1.2.3. Fontes de financiamento da educação básica

Recursos vinculados pelo art. 212 da Constituição

Segundo o art. 212, caput, da Constituição, a União deve aplicar anualmente 
pelo menos 18% e os estados e municípios, pelo menos 25% da receita resultante 
de impostos próprios e dos recebidos por transferências na Manutenção e no 
Desenvolvimento do Ensino (MDE). A vinculação é realizada em relação às receitas 
resultantes de impostos, e não à totalidade dos recursos orçamentários. Observe-se 
que os recursos de impostos não constituem a totalidade dos recursos tributários. 
São um subconjunto (estes últimos incluem as taxas e contribuições de melhoria, 
que não entram na vinculação). O imposto é uma espécie do gênero tributo. 

As receitas provenientes de transferências, mas que tenham como origem 
impostos, devem ser computadas como se impostos fossem, para efeito de 
vinculação. Assim, os estados e o Distrito Federal devem adicionar à sua receita de 
impostos as transferências oriundas da União que tenham como base os impostos. 
De igual modo devem proceder os municípios, incorporando à sua base de cálculo 
para manutenção e desenvolvimento do ensino as transferências do estado e da 
União que tenham como origem os impostos (MARTINS, 2001, p. 245).

É importante ressaltar que os recursos vinculados, conforme disposto na 
Constituição, não podem ser aplicados em educação em geral, mas somente em 
despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Nem todas as despesas 
com educação constituem despesas com MDE. Segundo Polo (2012), os recursos 
vinculados podem financiar todos os níveis e modalidades da educação escolar: 
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a educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino 
médio; e a educação superior. Entretanto, a Lei n.º 9.394/96, conhecida como 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), que regulamenta o sistema de 
ensino brasileiro, com o objetivo de coibir o uso indevido dos recursos vinculados, 
estabelece quais despesas podem (art. 70) e quais não podem (art. 71) ser 
consideradas como próprias de manutenção e desenvolvimento do ensino.

A aplicação dos recursos de vinculação orçamentária constitucional ou legal, como 
no caso dos recursos previstos no art. 212 da Constituição, deve ocorrer no próprio 
exercício em que são arrecadados. A falta de aplicação ou sua utilização em despesas 
estranhas ao ensino pode significar que as autoridades correspondentes incorreram 
em irregularidades passíveis de sanções, como a rejeição das contas pelo respectivo 
Tribunal de Contas, a proibição de receber transferências voluntárias e de contratação 
de operações de crédito, a intervenção do estado ou da União, conforme o caso, etc.

Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb)

O Fundeb, sucessor do Fundef2, foi criado pela Emenda Constitucional (EC) 
53/2006 e regulamentado pela Lei n.º 11.494/2007 para vigorar no período 
de 2007 a 2020. Segundo o Manual de Orientação do Fundeb (2008), elaborado 
pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a criação do 
Fundo, como mecanismo de redistribuição de recursos vinculados à educação 
básica, fez-se necessária:

“(...) para que todas as etapas e as modalidades desse nível de ensino, e 
os entes governamentais que as oferecem à sociedade, pudessem contar com 
recursos financeiros com base no número de alunos matriculados, concorrendo, 
dessa forma, para a ampliação do atendimento e a melhoria qualitativa do ensino 
oferecido.” (FNDE, 2008, p. 7)

A equidade na distribuição dos recursos disponíveis, por meio do Fundeb, 
no âmbito dos estados, Distrito Federal e municípios e uma participação maior da 
União no aporte de recursos financeiros contribuem, segundo o FNDE (2008), 
para a redução das desigualdades educacionais existentes na educação básica pública.

São destinatários dos recursos do Fundo os estados, o Distrito Federal e 
os municípios que oferecem atendimento na educação básica. Na distribuição 
desses recursos, são consideradas as matrículas nas escolas públicas e conveniadas, 
apuradas no último Censo Escolar realizado pelo Ministério da Educação, por 
meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). No caso 
dos municípios, são consideradas apenas as matrículas da educação infantil e do 
ensino fundamental; no estado entram somente as matrículas do ensino médio e 
do ensino fundamental. Embora o Fundeb se destine apenas à educação básica 
pública, as matrículas das creches e pré-escolas conveniadas são computadas para 
determinação da parcela a que o município tem direito.

2 O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) 
teve vigência no período de 1998 a 2006, com um volume menor de recursos em relação ao atual Fundeb, e 
destinava-se exclusivamente ao financiamento do ensino fundamental.
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O fundo é constituído de 20% das transferências de impostos feitas pela 
União aos estados e municípios e por 20% de algumas receitas estaduais, a saber:

Transferências federais a estados e municípios:
Fundo de Participação dos Estados (FPE);
Fundo de Participação dos Municípios (FPM);
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (cota parte dos municípios – ITRm);
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir – desoneração das exportações) 

– parte do estado;
Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir – desoneração das exportações) 

– parte do município;
Impostos estaduais e transferências do estado para os municípios:
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços (ICMS);
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA);
Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp);
Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e doações de quaisquer bens ou 

direitos (ITCMD);
Também compõem o Fundo 20% das receitas da dívida ativa e de juros e 

multas incidentes sobre as fontes acima relacionadas. Há, ainda, a contribuição 
da União, a título de complementação financeira, diretamente para o Fundeb; 
esta é de 10% do total do Fundo, porcentual esse que vigora desde 2010. 
Essa complementação provém do orçamento federal e é depositada segundo 
um cronograma próprio fixado pelo Ministério da Fazenda, contemplando 
determinados estados em que o valor médio por aluno esteja abaixo de um valor 
mínimo fixado nacionalmente.

A aplicação dos recursos recebidos do Fundeb é feita com base nas regras 
estabelecidas pelos arts. 70 e 71 da LDB, conforme já mencionado. Pelo menos 
60% dos valores recebidos devem ser aplicados no pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério, desde que se encontrem em efetivo exercício de suas 
funções. Para esses efeitos, são considerados, além de professores que ministram 
aulas, os profissionais que oferecem suporte pedagógico direto ao exercício 
da docência, como direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, 
supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica.

Segundo o FNDE (2008), cumprida a exigência mínima de 60% para 
remuneração dos profissionais do magistério, os recursos restantes (até 40% do 
total) devem ser aplicados em ações consideradas como de manutenção e de 
desenvolvimento do ensino (MDE), realizadas na educação básica, na forma 
prevista no art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

Todo o dinheiro recebido deve ser utilizado no próprio exercício, salvo uma 
parcela de até 5%, que pode ser aplicada no primeiro trimestre do ano seguinte.

Recursos provenientes do Salário-Educação

O salário-educação é uma contribuição social de competência da União, paga 
pelas empresas privadas, mediante uma alíquota de 2,5% incidente sobre o total 
da folha de salários, e constitui-se fonte adicional de financiamento da educação 
básica pública (CF, art. 212, § 5.º). Do valor arrecadado em cada estado, a união 
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efetua a retenção de 10% e incorpora, para aplicação pelo FNDE, mais 1/3 de 
90%, totalizando 40%, e transfere os restantes 60% ao próprio estado e a seus 
municípios, na proporção das matrículas que possuem nas respectivas redes de 
educação básica pública.

Ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) compete a 
função redistributiva da contribuição social do salário-educação. Do montante 
arrecadado e após as deduções previstas em lei (taxa de administração dos valores 
arrecadados pela RFB, devolução de receitas e outras), o restante é distribuído 
em cotas pelo FNDE, observada em 90% de seu valor a arrecadação realizada em 
cada estado e no Distrito Federal, da seguinte forma:

• cota federal – correspondente a 1/3 do montante dos recursos, é destinada 
ao FNDE e aplicada no financiamento de programas e projetos voltados para a 
educação básica, de forma a propiciar a redução dos desníveis socioeducacionais 
entre os municípios e os estados brasileiros.

• cota estadual e municipal – correspondente a 2/3 do montante dos 
recursos, é creditada mensal e automaticamente em favor das secretarias de 
Educação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o financiamento 
de programas, projetos e ações voltados para a educação básica (FNDE, Salário-
Educação, disponível em: <www.fnde.gov.br>).

Os valores pertencentes ao estado e aos municípios são distribuídos 
automaticamente pelo FNDE, devendo ser aplicados em quaisquer dos níveis 
da educação básica, inclusive no ensino médio e na merenda escolar, vedado, 
entretanto, o seu emprego no pagamento de pessoal (Lei n.º 9.766/98, art 7º).

As estimativas de repasse das quotas estadual e municipal do salário-educação, 
que somam R$ 9,8 bilhões para o exercício de 2013, segundo o FNDE (Portaria 
n.º 80/2013), representam um aumento de aproximadamente 10,5% em relação 
ao valor total repassado em 2012, que foi de R$ 8,86 bilhões.

Outros recursos reservados ao ensino

Afora os recursos vinculados pelo art. 212 da Constituição, os proporcionados 
pelo Fundeb e pelo salário-educação, existem ainda recursos disponíveis na União, 
sob a forma de programas de transferências automáticas. Estados e municípios, sem a 
necessidade de assinatura de convênios e com base na quantidade de alunos registrada 
no Censo Escolar, recebem assistência financeira para aplicação na educação básica.

Dentre os diversos programas existentes atualmente, pode-se destacar:
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae): destina-se a atender, 

de forma supletiva, alunos das escolas públicas e filantrópicas da educação básica e 
de escolas indígenas e quilombolas. Esses recursos devem ser aplicados na aquisição 
de gêneros alimentícios, sendo pelo menos 30% da agricultura familiar. Em 2012, 
segundo dados do FNDE, foram repassados R$ 3,3 bilhões para a alimentação 
escolar, atendendo cerca de 45 milhões de estudantes da educação básica.

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate): destina-se a 
garantir o acesso dos alunos da educação básica pública à escola, residentes em área rural, 
por meio de assistência financeira, suplementar, para que sejam custeadas despesas com o 
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transporte desses alunos, tais como manutenção de veículos e embarcações, pagamento 
de serviços contratados, não podendo, no entanto, ser utilizados na compra de veículos.

Programa Caminho da Escola: programa mantido pelo FNDE com o 
objetivo de renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade 
ao transporte dos estudantes e contribuir para a redução da evasão escolar.

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE): destina-se à manutenção, 
conservação e pequenos reparos da unidade escolar; aquisição de material 
de consumo necessário ao funcionamento da escola; aquisição de material 
permanente; avaliação de aprendizagem; implementação de projeto pedagógico; 
e desenvolvimento de atividades educacionais. Caracteriza-se pela assistência 
financeira suplementar às escolas públicas de educação básica e às escolas de 
educação especial particulares, sem fins lucrativos. Segundo dados do FNDE, 
em 2012 o PDDE repassou R$ 2 bilhões para mais de 134 mil escolas públicas e 
privadas de educação especial, em benefício de 43 milhões de alunos.

Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo): anteriormente 
denominado Programa Nacional de Informática na Educação, destina-se a 
fomentar o uso de tecnologias como ferramenta de enriquecimento pedagógico 
nos ensinos fundamental e médio.

Pro Infância: programa do FNDE destinado ao financiamento de construção 
de escolas de educação infantil e respectiva aquisição de equipamentos e mobiliário. 
Faz parte do PAC-2 Educação. Os recursos devem ser pleiteados por meio do 
Plano de Ações Articuladas (PAR), também do FNDE. Esse programa também 
financia o primeiro ano de funcionamento das novas escolas de educação infantil.

O modelo brasileiro de financiamento da educação básica pode ser visualizado 
no diagrama a seguir (Figura 1), que incorpora toda a educação nacional, isto é, 
a educação básica e o ensino superior.
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2. A educação e o desenvolvimento econômico no Brasil 

2.1. Desafios ao desenvolvimento socioeconômico

Entrar para o grupo das cinco maiores economias do mundo nos próximos anos 
tem um significado importante para o Brasil, mas ostentar um grau de desenvolvimento 
capaz de garantir a seus cidadãos as condições para terem uma vida digna, em que as 
necessidades básicas sejam plenamente atendidas, é um objetivo muito maior.

O Brasil, como já mencionado, é um país em plena ascensão econômica, que vem 
assumindo posição de destaque no cenário internacional, principalmente ao longo das 
duas últimas décadas, período em que houve sensível melhora na capacidade produtiva 
e de elevação da renda nacional. Mas será essa evolução resultado da elevação dos 
gastos do governo em educação? Todo o arcabouço legal analisado, com o objetivo 
de garantir um volume de investimento mínimo em educação básica, surte, de fato, 
efeito sobre os resultados quantitativos e qualitativos do setor educacional?

Segundo Barros e Mendonça, “o nível educacional da população adulta 
de um país é o resultado de décadas de investimento em educação, da mesma 
forma que o estoque de capital físico da economia é o resultado de décadas de 
investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura” (1997, p. 1). É certo 
que não é possível haver desenvolvimento sem investimentos em educação e isso 
está mais do que demonstrado nos países que chegaram a esse estágio. China, 
Coreia do Sul e Índia são exemplos de economias que investiram maciçamente 
em educação – tanto básica como superior (caso da Índia) – ao longo das últimas 
duas ou três décadas e hoje colhem os resultados desses investimentos.

Do ponto de vista do cidadão, ter uma boa escolaridade significa ter maior acesso 
ao mercado de trabalho e, sobretudo, estar preparado para enfrentar desafios, com lastro 
nos conhecimentos acumulados e nas habilidades adquiridas, o que lhe proporcionará 
ganhos progressivos em seu salário e, via de consequência, melhor qualidade de vida. 
Em resumo, quanto mais anos de estudos tiver, maiores são as suas chances.

Já para o país, uma população bem escolarizada significa produzir bens e serviços 
em maior quantidade e com ganhos progressivos de competitividade, não só no 
mercado interno, como também em relação aos demais países. Sem um capital humano 
preparado do ponto de vista educacional, o país estará sempre em desvantagem em 
relação aos demais e a renda total produzida poderá não ser suficiente para que o 
Estado garanta a seus cidadãos o atendimento de suas necessidades públicas.

Com efeito, a sustentabilidade do processo de desenvolvimento 
socioeconômico e os efeitos da expansão dos investimentos em educação apresentam 
uma relação direta, que se estabelece a partir de duas vias de transmissão distintas. 
Por um lado, a expansão educacional aumenta a produtividade do trabalho, 
contribuindo para o crescimento econômico, o aumento de salários e a diminuição 
da pobreza. Por outro, a expansão educacional promove maior igualdade e 
mobilidade social, na medida em que a condição de “ativo não transferível” faz 
da educação um ativo de distribuição mais fácil do que a maioria dos ativos físicos 
(BARROS et al., 2002, p. 1). Ainda que outros fatores tenham seu peso, pois o 
“impacto da expansão educacional ultrapassa as dimensões referentes à igualdade 
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e ao crescimento econômico” (BARROS et al., 2002), o aumento da escolaridade 
média da população conduz a uma redução da desigualdade salarial.

A democratização do ensino em uma sociedade e o acesso a uma educação de 
qualidade deverão proporcionar aos jovens maiores chances de alcançar ocupações 
de melhor nível e, portanto, mais valorizadas. Como a educação é fundamental 
para a melhoria das condições de vida do povo, ela se torna de uma importância 
enorme para a inserção plena do indivíduo na sociedade (IBGE, 2012).

O Brasil, que há muito se defronta com uma escolaridade média baixa, tem 
evoluído nas últimas décadas, mas ainda se situa em níveis insuficientes, perdendo 
inclusive para países vizinhos, como o Chile e a Argentina. Segundo Barros et al,. o 
Brasil tinha, no início dos anos 90, renda per capita de US$ 5 mil, equivalente a 1/3 da 
renda per capita observada nos países industrializados (US$ 15 mil). Se houvesse uma 
elevação na educação formal da força de trabalho aos níveis dos países industrializados, 
a renda per capita brasileira tenderia a dobrar, passando de 1/3 para 2/3 do valor 
correspondente àqueles países. De acordo com os autores, um ano a mais na escolaridade 
média da população proporcionaria um incremento de 0,35 ponto porcentual na taxa 
de crescimento anual da renda per capita (BARROS et al., 2002, p. 2).

A escolaridade média aumentou lentamente de 2001 a 2011, segundo dados 
do IBGE (2012), o que indica um processo de aumento de oportunidades de acesso 
ao ensino. Em termos de anos de estudo completos, esse aumento foi de 6,0 para 
7,3 anos para a população de 25 anos ou mais, mas as desigualdades escolares ainda 
persistem e são significativas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, entre os 
moradores de áreas rurais e na parcela do quinto mais pobre da população. No Brasil 
há ainda a persistência dos efeitos das características socioeconômicas da família.

Como consequência do atraso escolar, praticamente metade dos jovens 
estudantes homens de 18 a 24 anos de idade ainda não completaram sua educação 
básica por abandono da escola. “O Brasil ainda possui uma taxa média de abandono 
escolar precoce, quase três vezes maior do que a média de 29 países europeus 
selecionados” (IBGE, 2012). Os jovens que não terminaram o ensino médio 
terão menos acesso às oportunidades de emprego estável, sofrendo com maior 
possibilidade de desemprego, de salários mais baixos e, apesar de suas experiências 
no mercado de trabalho, não conseguem compensar suas baixas qualificações iniciais.

A baixa escolaridade média do brasileiro não acompanha a incorporação 
que acontece no país no que tange às tecnologias. É comum em períodos de 
crescimento econômico, como o percebido nos últimos anos, a falta de profissionais 
em inúmeras áreas, contrastando com uma relativa taxa de desemprego que ainda 
incomoda. Isso quer dizer que o país não consegue formar adequadamente a sua 
força de trabalho. Segundo o ponto de vista de Barros et al. (2002, p.10):

“(...) o Brasil passou por um acelerado processo de progresso tecnológico 
associado a um lento processo de expansão educacional. Um dos resultados 
dessa combinação estratégica é um aumento da escassez relativa de mão de obra 
qualificada com o decorrente aumento no valor de mercado da educação. Em outras 
palavras, na experiência brasileira dos últimos 30 anos, o progresso tecnológico 
claramente venceu a corrida de Tinbergen contra o sistema educacional.”
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O que deve ser feito, afora as políticas voltadas para a redução da pobreza e 
a diminuição da desigualdade de renda, é melhorar substancialmente o sistema 
educacional e destinar-lhe mais recursos. Essa destinação deve, entretanto, priorizar 
a educação básica. Paralelamente, deve haver uma preocupação maior com a 
educação infantil (0 a 5 anos) para suprir a parcela da educação que cabe à família, 
aquém do que dela se espera. Ajudará muito se a criança permanecer mais tempo 
na escola, pois isso pode acelerar o processo de aprendizagem.

2.2. Efeitos dos investimentos em educação básica

Sempre que se realizam estudos sobre a relação educação/desenvolvimento 
no Brasil, como tem feito com frequência o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), fica evidenciado que o desenvolvimento sustentado não será 
obtido sem uma educação universal e de qualidade. Segundo o Ipea (2010, p. 3), 
“a educação é parte integrante das políticas sociais e parte do núcleo do sistema 
de promoção social por sua capacidade de ampliar as oportunidades e resultados 
para os indivíduos e famílias”.

Sem embargo, tem a educação caráter estratégico ao desenvolvimento 
econômico do país, à qual é destinada parcela importante dos recursos públicos. 
Na distribuição por esferas de governo, em 2011, segundo dados do Balanço do 
Setor Público Nacional, os estados detinham a maior representatividade dos R$ 
217 bilhões gastos no setor, sendo responsáveis por aproximadamente 40% desses, 
seguidos dos municípios, com 35,6%; e da União, com 24,4%.

Tabela 1 – Gastos do setor público com a  
função Educação, por esfera de governo (2011)

Se considerados apenas os dados referentes à educação básica, ou seja, excluindo-
se o ensino superior e as demais subfunções, tem-se que a maior parcela dos gastos 
está na esfera municipal (R$ 68,5 bilhões), representando 53,1% do total, seguida 
dos estados, com 40,1% (R$ 51,7 bilhões), e da União, com 6,8% (R$ 8,7 bilhões).

Os efeitos dos investimentos em educação, de acordo com Barros e Mendonça 
(1997), são compostos de mais de uma dimensão, ou seja, podem ser concretizados 
via melhorias na quantidade e na qualidade da educação ou de acordo com o nível 
em que ocorrem – educação infantil, ensino fundamental, ensino médio etc. Para 
esses autores, “a motivação e a racionalidade para os investimentos em capital 
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educacional são os impactos que incrementos no capital educacional têm sobre 
os diversos aspectos do desenvolvimento socioeconômico do país” (BARROS e 
MENDONÇA, 1997, p. 1). É consenso, dado o que foi visto até o momento, 
que investir em educação significa, portanto, elevar os padrões de qualidade da 
mão de obra, atrair capitais internos e externos e, consequentemente, dinamizar 
e aumentar os níveis de consumo e o bem-estar das pessoas.

Um ponto importante a ser destacado, quando se avaliam os efeitos dos 
investimentos em educação, é que os seus impactos geram uma série de externalidades 
sobre o bem-estar dos indivíduos, ou seja, seus benefícios vão além daqueles 
beneficiários diretos; Barros e Mendonça (1997) chamam esse fenômeno de “efeitos 
privados da educação”. Do ponto de vista privado, a educação tende a elevar os salários 
via aumentos de produtividade, a aumentar a expectativa de vida com a eficiência com 
que os recursos familiares existentes são utilizados, e a reduzir o tamanho da família, 
com o declínio no número de filhos e aumento na qualidade de vida destes, reduzindo, 
portanto, o grau de pobreza futuro (BARROS e MENDONÇA, 1997, p. 1).

Ainda segundo Barros e Mendonça (1997), existe outro conceito importante 
relacionado aos impactos dos investimentos em educação e o nível de um indicador 
socioeconômico. São os chamados “impactos diretos” e “impactos indiretos”. 
O primeiro é o impacto que a expansão educacional opera diretamente sobre o 
crescimento da renda per capita. O segundo é o impacto que ocorreria mesmo 
na ausência dos efeitos da expansão educacional sobre o crescimento da renda 
per capita, por exemplo, na taxa de analfabetismo.

Portanto, investir em educação, em especial na educação básica, é mais do que 
obrigação. É uma necessidade permanente, ainda mais num país como o Brasil, 
que precisa se desenvolver cada vez mais, isso porque os resultados demoram e 
chegam apenas no longo prazo, às vezes somente na próxima geração. Para Paulo 
de Sena Martins (2001), a educação deve ser interpretada como um investimento 
de caráter contínuo, pois há uma correlação muito forte entre nível de escolaridade 
e desenvolvimento socioeconômico. Daí a importância da existência de fontes 
de recursos estáveis que financiem o esforço de universalização do ensino e o 
aprimoramento de sua qualidade.

Dados contidos no relatório Situação da Infância e da Adolescência Brasileira 
2009 – O Direito de Aprender: Potencializar avanços e reduzir desigualdades, do 
Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), registram os importantes 
avanços alcançados pelo Brasil nos indicadores da educação básica. Segundo o 
Unicef (2009), 97,6% das crianças e adolescentes do ensino fundamental (entre 
7 e 14 anos) estão matriculados na escola, algo em torno de 27 milhões de 
estudantes, caracterizando a universalização do acesso a esse nível de ensino. Na 
educação infantil, o atendimento de crianças até 3 anos passou de 7,6% em 1995 
para 17,1% em 2007, e na faixa etária de 4 a 6 anos a evolução foi de 53,5% em 
1995 para 77,6% em 2007. Segundo o Fundo, “quanto mais próximas da faixa 
etária em que a escolaridade é obrigatória, maior é a taxa de escolarização das 
crianças” (UNICEF, 2009, p. 16). Dos 82,1% de adolescentes entre 15 e 17 
anos que frequentam a escola, 44% ainda não concluíram o ensino fundamental 
e apenas 48% cursavam o ensino médio, nível adequado para essa faixa etária.
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O relatório apresenta dados que comprovam, apesar da significativa melhora 
dos últimos anos, que ainda existe muito a ser feito para a universalização da 
educação e redução das desigualdades. São questões como a educação no campo, 
para a população rural; educação especial, para inclusão social de crianças com 
deficiência; educação indígena, educação quilombola etc., além de todas as 
disparidades regionais recorrentes no Brasil – do total de crianças com 10 anos 
no Nordeste, em 2007, 12,8% não sabiam ler. No Sul, o indicador era de 1,2%.

Com relação às disparidades regionais, estudo do Ipea (2010) aponta para 
as diferenças na evolução da média de anos de estudo da população de 15 anos 
ou mais nas cinco regiões do país. Em sua análise percebe-se a existência de um 
persistente diferencial de cerca de dois anos de estudos, em média, entre as regiões 
Sudeste e Nordeste. O estudo evidencia também que apenas a região Sudeste, 
com 8,2 anos de média, está acima da escolarização mínima desejada para essa 
faixa etária, que seria de oito anos.

Mesmo com a evolução dos investimentos e com foco na educação 
fundamental ao longo dos últimos anos, muito ainda se discute a respeito do 
valor ideal de investimentos públicos em educação em relação ao Produto Interno 
Bruto (PIB). Dados contidos nos estudos do Ipea (2010) mostram que houve 
evolução dos gastos em todos os níveis de ensino, recebendo a educação básica 
investimentos da ordem de 4,3% do PIB em 2010.

Tabela 2 – Histórico da estimativa do porcentual do investimento público 
direto em educação em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), por nível 

de ensino – Brasil, 2000/2010
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De acordo com as informações do relatório Education at a Glance 2011, 
elaborado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), a educação é prioridade no Brasil, e essa afirmação se corrobora em 
função das significativas mudanças na estrutura de financiamento do sistema público 
educacional nas últimas décadas. Para a OCDE, “os gastos públicos em educação em 
relação ao porcentual do gasto público total indicam em que proporção os governos 
priorizam a educação em relação a outras áreas de investimento” (2011, p. 2). 

Dados do Education at a Glance 2012, da OCDE, apresentam que o Brasil 
aumentou seus gastos públicos com educação de 10,5% da despesa pública total em 
2000 para 14,5% em 2005, e para 16,8% em 2009 – representando uma das taxas mais 
acentuadas de crescimento entre os 33 países para os quais os dados estão disponíveis.

Por fim, embora os investimentos em termos de porcentagem do PIB 
tenham aumentado 1,2 ponto porcentual na última década (de 3,9% em 2000 
para 5,1% em 2010) segundo dados do Ipea (2010), muito ainda precisa ser feito 
no que diz respeito à qualidade do ensino no Brasil. Segundo Polo (2012), o 
Brasil precisa perseverar, realizando as reformas necessárias, em particular a de 
seu sistema tributário, demasiadamente regressivo. O sistema educacional precisa 
ser melhorado, especialmente a educação básica, e mais investimentos devem ser 
realizados tanto pelo governo federal quanto por parte dos governos subnacionais.

Mesmo com o projeto do novo Plano Nacional de Educação, que tramita 
no Congresso Nacional e propõe um investimento de 10% do PIB em educação 
básica, é preciso gerenciar bem esses recursos, alocá-los com eficiência e aplicá-
los na qualificação dos professores, para que as metas pedagógicas do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) estabelecidas pelo Ministério da 
Educação possam ser atingidas ou até mesmo ultrapassadas.

Conclusão

Buscou-se, ao longo deste artigo, mostrar o papel que a educação exerce no 
processo de desenvolvimento de uma nação e algumas particularidades sobre o 
Brasil, com destaque para a questão do seu financiamento, que tem na Constituição 
de 1988 uma estrutura claramente definida de destinação de recursos públicos, 
aplicável às três esferas de governo. Realizar gastos com educação significa, na 
verdade, efetuar investimentos, pois o produto dessas ações é a formação de 
capital humano, elemento essencial no processo de desenvolvimento econômico, 
representado por maiores quantidades de trabalhadores empregados; por aumento 
da renda da família, que por sua vez leva ao aumento do consumo; e por aumento 
dos investimentos nos setores produtivos. O conjunto desses resultados é capaz 
de gerar um maior bem-estar social e uma melhor distribuição da renda, ou seja, 
promover o próprio desenvolvimento. Torna-se também evidente que, investindo 
em si próprias, as pessoas aumentam consideravelmente suas possibilidades de 
escolha, pela qualidade de seu trabalho e por sua produtividade.

Seguindo o mesmo objetivo, o Brasil procurou dar à educação essa mesma 
importância e, de maneira muito interessante, fez constar de sua Constituição 
ser ela um dever do Estado, da família e da sociedade. Da mesma forma, declara 
que o ensino fundamental é obrigatório e, mais recentemente, ampliou essa 
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obrigatoriedade para as crianças e jovens de 4 a 17 anos, a efetivar-se até o ano de 
2016, compreendendo as fases de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.

A Constituição brasileira garante para a educação a destinação de recursos 
públicos, por meio da vinculação de parte das receitas de impostos e de transferências 
à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, afora a cobrança de uma contribuição 
social denominada Salário-Educação, integralmente direcionada ao financiamento 
educacional. Essa reserva de recursos segue a lógica do modelo federativo fiscal 
brasileiro, razão pela qual não elimina as disparidades regionais, isto é, a distribuição 
dos recursos vinculados repete as desigualdades fiscais das unidades subnacionais.

Sobre esse problema, houve, em 1997, a aprovação de uma medida que 
permitiu uma pequena redução nos efeitos dessas desigualdades, com a criação do 
Fundef, que redistribuía parte dos recursos vinculados, no âmbito de cada estado, 
na proporção das matrículas das redes estaduais e municipais. Não havia, como não 
há no atual Fundeb, redistribuição de recursos entre os estados da federação, mas 
melhorou significativamente a participação da União nesse Fundo, que atualmente 
aporta um montante adicional equivalente a 10% de seu total, beneficiando apenas 
estados e municípios mais pobres das regiões Norte e Nordeste.

A educação básica pública, constituída da educação infantil, do ensino 
fundamental e do ensino médio, tem, entretanto, nos estados e nos municípios os 
seus maiores financiadores, pois a União, em que pese sua função redistributiva, 
privilegia – apesar de contribuir para o Fundeb e de manter programas federais de 
transferência de recursos – a educação superior nos seus investimentos em educação. 
O Plano Nacional de Educação, com validade de dez anos, certamente estaria 
contribuindo para melhorar esse quadro de financiamento, mas sua tramitação 
ocorre de forma muito lenta pelo Congresso Nacional. Deveria estar valendo 
desde o ano de 2011. O financiamento da educação pública brasileira deveria 
contar com maior volume de recursos para alavancar a sua qualidade e melhorar 
seus indicadores, fato reconhecido pelo projeto do PNE ora em discussão no 
Congresso brasileiro, que sinaliza com um investimento de 10% do PIB no setor.

O baixo investimento em educação contrasta com a magnitude da economia 
brasileira, que pode chegar, nos próximos anos, à quinta posição entre todas as 
nações do mundo. Mas desenvolvimento educacional é algo muito diferente, que 
só se obtém com décadas de maciço investimento em educação, como ocorreu 
na China, na Coreia do Sul e na Índia.

O nível de escolaridade é baixo no Brasil, que perde para os vizinhos Chile e 
Argentina. No período 2001 a 2011, melhorou um pouco, passando de 6,0 para 
7,3 anos de estudo para cidadãos com 25 anos ou mais. Nossa taxa de abandono 
escolar é três vezes superior à de países europeus, como afirma a OCDE. É algo 
muito sério, que revela a necessidade de medidas corretivas estratégicas.

O desenvolvimento do Brasil depende, estrategicamente, de um 
aprimoramento das políticas educacionais e de fontes estáveis de financiamento, 
em particular em favor da educação básica. Também é importante melhorar a 
distribuição dos recursos de modo a neutralizar os efeitos das desigualdades 
regionais, ainda muito acentuadas.
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Crime organizado internacional 
e o Estado Cortesão

Filipe Feltrin Vaz*

Resumo: Este artigo busca apresentar o relacionamento entre o crime 
organizado internacional e uma categoria específica de Estado, o 
Estado Cortesão, gerando um estudo de caso sobre a Argentina. Para 
este fim, é necessário analisar as transformações político-econômicas 
da década de 90, sobretudo a globalização e o neoliberalismo, bem 
como demonstrar as consequências e implicações do comportamento 
cortesão para as relações internacionais. 

Palavras-chave: Crime organizado internacional, Estado Cortesão, 
Argentina.

Introdução

Este artigo trata do crime organizado e das organizações criminosas que atuam 
no sistema internacional, tendo como objeto de estudo as transformações e os novos 
modelos de organizações criminosas a partir da década de 1990, analisando a relação 
destas organizações com uma classificação específica de Estado, o Estado Cortesão.

Para compreender a transformação estrutural do crime organizado 
internacional, será necessária a apresentação de um histórico, bem como analisar 
as definições e características clássicas das organizações. Desta maneira é possível 
determinar quais fatores levaram à mudança estrutural, e como esta nova 
configuração do crime organizado internacional pode afetar a estabilidade do 
sistema internacional e dos Estados propriamente.

Como consequência destes fatores, aliada a toda a estrutura e ordem 
internacional da época, surge o conceito do Estado Cortesão, através do trabalho 
de Mittelman e Johnston (1999). Este conceito analítico busca explicar o novo tipo 
de relacionamento entre as forças da economia neoliberal, sobretudo envolvendo 
o Estado, e o crime organizado internacional. Para isto, é necessário olhar para 
dentro da estrutura do Estado, destacando algumas particularidades que levam 
as instituições e a sociedade civil a adotar tal comportamento cortesão, além de 
distinguir este conceito de outros cunhados no mesmo período.

A fim de aplicar a teoria do Estado Cortesão, será elaborado um estudo de 
caso sobre a Argentina, em especial nos dois mandatos de Carlos Menem (1989-
1999), mostrando os elementos que levaram o país a adotar o comportamento 
cortesão e como este foi se desenvolvendo nas instituições estatais e na própria 
sociedade argentina. Não obstante, o estudo de caso evidencia o crescimento do 
relacionamento entre o governo argentino e o crime organizado internacional, 
* Filipe Feltrin Vaz é graduado em Relações Internacionais pela Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). 
Este artigo tem como base sua monografia de conclusão de curso, desenvolvida sob orientação do professor Carlos 
Gustavo Poggio Teixeira, e selecionada para publicação na forma de resumo. E-mail: <filipefvaz@gmail.com>.
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através da análise de algumas de suas atividades principais, mostrando as perdas que 
o país obteve com este relacionamento, bem como os perigos que ainda pode ter.

Crime organizado internacional

O crime organizado e as organizações criminosas não são novidades ou 
exclusividades do fenômeno da globalização; pelo contrário, tais organizações são 
tão tradicionais quanto bancos, igrejas e o próprio Estado. Ana Luiza Almeida Ferro 
(2010) aponta suas origens, de forma organizada, nas “associações de ladrões” 
formalizadas na Europa medieval, que possuíam uma hierarquia e um conjunto 
de valores e regras que seus membros respeitavam e defendiam. Não obstante, 
várias características foram sendo agregadas e desenvolvidas, contribuindo para a 
evolução do crime organizado internacional e a formação de seu conceito moderno.

O conceito e a definição de “organização criminosa” foram muito debatidos, 
sendo diferentes entre os organismos que tentam compreender e combater estas 
organizações. A grande divergência está no que estes organismos entendem por 
“organizado”, uma vez que o crime é algo mais fácil de definir. O Federal Bureau 
of Investigation (FBI) define organização criminosa como qualquer grupo tendo 
algum tipo de estrutura formalizada cujo objetivo primário é a obtenção de dinheiro 
através de atividades ilegais. Tais grupos mantêm suas posições através do uso de 
violência, corrupção, fraude ou extorsões, e geralmente têm significativo impacto 
sobre os locais e regiões do país onde atuam. Não obstante, a ONU, através da 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (2000), 
define tais organizações como grupo estruturado de três ou mais pessoas, existente 
há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma 
ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção, com a intenção de obter, 
direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.

Destas definições, percebe-se alguns pontos comuns e algumas divergências 
que mostram a dificuldade de se ter um conceito definitivo de tais organizações. 
Sendo assim, é mais comum definir estas organizações por sua caracterização e 
seus elementos que pelo enquadramento em um conceito pré-estabelecido. Ao 
fazer um levantamento histórico do crime organizado internacional é necessário 
definir alguns pontos básicos que caracterizam este termo, evitando o perigo de 
entrar em longos precedentes históricos que fujam das premissas classificatórias.

Tais características básicas das organizações criminosas foram surgindo ao 
longo da história, sem precisar estar no mesmo espaço ou época. No entanto, 
não se podia definir nenhum grupo como “organização criminosa” nos termos 
modernos ou o próprio surgimento do “crime organizado internacional” na forma 
de um regime internacional, principalmente pelo fato de que tais características 
básicas ainda se encontravam dispersas, faltando algum grupo que as concentrasse.

Sendo assim, é comum entre muitos autores considerar a Máfia siciliana como 
primeira organização criminosa de fato. Segundo Rodolfo Maia (1997), a Máfia nasce 
como um movimento social, resultante da insatisfação dos camponeses sicilianos do 
século 19, em especial contra o decadente e atrasado sistema feudal que ainda vigorava 
nos reinos da Itália. Entretanto, a origem da Máfia siciliana não é objeto de consenso 
entre os principais estudiosos do assunto, gerando diferentes explicações em torno 
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do nascimento e das características desta organização. É importante observar que, 
segundo Rodolfo Maia (1997), este fenômeno ainda não tinha a violência e o crime 
como base das ações, possuindo um importante fator social em seu nascimento.

Independentemente de sua origem, o que faz a Máfia siciliana ser apontada como 
primeira unificadora das características básicas das organizações criminosas é o elemento 
da omertà , isto é, a criação de uma forte identificação com a organização, e não com 
a atividade criminosa que se pratica. Segundo Mendroni (2009), este elemento 
criou uma relação de “honra” entre os membros, gerando uma reestruturação da 
organização. A principal mudança foi sobrepor à lei e à Justiça italianas a “honra” e a 
“moral” dos membros da organização. Sendo assim, a Máfia passa a agir de maneira 
“justa” perante seus próprios conceitos e, muitas vezes, perante os conceitos da própria 
sociedade italiana, que passou a aceitar e consentir com esta nova forma de justiça.

Segundo Ana Luiza Almeida Ferro (2010) e Mendroni (2009), a Máfia siciliana 
contou com quatro fases em sua evolução: o período “pré-mafioso”; a Máfia agrária; 
a fase “urbano-empresarial”; e a Máfia financeira. Estas fases são caracterizadas por 
um intenso movimento e longos processos, causando a sobreposição de uma fase 
em outra. Foi nesta última fase que a Máfia passou a agir com a mentalidade das 
grandes corporações, buscando atividades que levassem à maximização de seus lucros 
e abandonando gradualmente sua vertente social. A resposta foi encontrada no 
contrabando, em especial de cigarros e bebidas alcoólicas. Entretanto, foi através do 
tráfico de narcóticos e de armas que a Máfia garantiu sua sobrevivência e se expandiu por 
todo o mundo, definindo as características modernas do crime organizado internacional.

Segundo Mendroni (2009), algumas características podem ser consideradas 
comuns entre as organizações criminais. Todas são, em última instância, “empresas 
voltadas à prática de crimes”; logo, necessitam de certa ordem e legitimidade 
para sobreviver ao teste do tempo e resolver problemas internos; publicidade e 
regulamentação, para expor e desenvolver uma maneira de “comercializar seus 
produtos” de maneira impune; neutralização da execução da lei, através do sigilo 
entre seus membros e da infiltração no sistema judicial; e uma série de serviços 
essenciais, como o fornecimento de armas, alojamento, médicos, advogados, 
recursos financeiros e alguma empresa legalmente constituída. Vale ressaltar que o 
grande objetivo destas organizações também é comum, a acumulação de riquezas.

É possível dividir as ações das organizações criminosas pelo objetivo que 
tais ações visam cumprir. A “base” da organização são os crimes que buscam a 
obtenção de altos lucros, como o tráfico de drogas, armas e pessoas, extorsão, 
falsificação de mercadorias e o roubo de cargas, chamados “crimes primários”. 
Há também os crimes que cumprem a função de auxiliar as atividades principais, 
chamados de “crimes secundários”, que normalmente não geram lucros, mas são 
essenciais para a execução dos crimes principais – por exemplo, corrupção, fraudes, 
homicídios e intimidação de testemunhas. Existe também o crime de terceiro nível, 
que na verdade é uma categoria à parte. Trata-se da lavagem de dinheiro, outra 
característica comum às organizações criminosas, sendo obrigatória para maquiar 
seus lucros, dando a aparência de algo legal (MENDRONI, 2009).

Assim como uma empresa legal, as organizações criminosas precisam 
“diversificar seus produtos”, ou seja, não se prender a apenas uma categoria de 
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atividade criminosa. Para facilitar a eficiência dessas atividades e proporcionar a 
necessária “lavagem de dinheiro”, observa-se o commingling, prática de misturar 
atividades criminosas com atividades legítimas, a fim de lavar o dinheiro obtido 
ilicitamente. Tal dinheiro é em sua maioria reinvestido na organização e usado 
para a compensação dos membros. Esta prática também auxilia na distribuição e na 
“maquiagem” dos negócios ilegais, como a aquisição de lojas de carros para repassar 
carros roubados ou “esquentados”, ou a utilização de bares para a venda de drogas.

Quanto à classificação das organizações criminosas, Mendroni (2009) as 
divide em três tipos: grandes/transnacionais, médias e pequenas. Para este autor, 
o que define o porte da organização é a sua área de influência.

Todas estas características e padrões de comportamento foram se 
desenvolvendo conforme as mudanças políticas e econômicas moldavam o sistema 
internacional. Com isso, as organizações criminosas passaram por um processo 
profundo de transformações causadas pela globalização, alterando sua estrutura 
e algumas de suas características mais tradicionais, tendo como resultado um 
crescimento significativo nos lucros destas organizações.

Neste ponto é importante deixar clara uma distinção entre o crime organizado 
internacional, redes terroristas e grupos revolucionários. Apesar de algumas 
características em comum, trata-se de movimentos completamente diferentes e 
independentes. O crime organizado internacional possui como objetivo primordial 
a acumulação e a maximização de capital, sem qualquer identificação ideológica, 
contrastando com as redes terroristas e grupos revolucionários, que têm essa 
identificação e lutam por um objetivo não econômico.

A par desta distinção, as transformações citadas também levaram as 
organizações criminosas a mudar sua estrutura. A principal mudança observada é a 
troca do modelo hierárquico-piramidal por uma série de “redes descentralizadas”, 
cujos líderes são múltiplos e dispersos, com pouco conhecimento do negócio 
como um todo (NAÍM, 2006, p. 13). Esses grupos são formados conforme 
as circunstâncias e a oportunidade do momento, voltados exclusivamente para 
cumprir uma tarefa e logo se dispersarem, transferindo-se para um novo local 
e trocando constantemente seus membros. Se por um lado as organizações 
criminosas se tornam mais evasivas e sua estrutura, menos rígida, por outro, seus 
membros não possuem a mesma “identificação” com a organização, tendo um 
menor comprometimento com as regras e códigos de conduta.

Exemplo desta mudança é o narcotráfico, que estava centralizado nos “cartéis” 
e na figura dos chefões do tráfico. No modelo pré-1990, estas organizações tinham 
total controle de todo o processo da droga, desde a plantação, se fosse o caso, até 
a venda ao consumidor final, controlando todos os intermediários deste processo. 
Entretanto, este comércio é hoje muito mais descentralizado, ágil e difícil de rastrear. 
Outra mudança já bem clara é no comércio ilegal de armas. Após a Guerra Fria, 
havia um cenário de crescente demanda para o comércio ilícito de armas, junto com 
um excesso de oferta, concentrado nos Estados e nestas poucas empresas (NAÍM, 
2006, p. 19). Ambos não podiam atuar abertamente no comércio ilícito, dada a 
forte repressão da comunidade internacional, criando assim a figura do traficante 
de armas, um intermediário necessário para abastecer esta crescente demanda ilegal. 
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Conforme este traficante lucrava e atuava em ambos os lados de guerras e revoluções 
por todo o mundo, empresas de pequeno porte cresciam e tornavam o negócio das 
armas muito mais diverso, dando origem ao atual cenário, com muitas empresas 
pequenas e traficantes escoando os “restos” da Guerra Fria para os mais diversos 
conflitos modernos, principalmente na África, Oriente Médio e no Leste Europeu.

Este novo tipo de organização criminosa tem um comportamento muito 
parecido com o de empresas multinacionais, já que analisa as possibilidades de 
mercado segundo a lógica neoliberal e multilateral, e atua de maneira pragmática 
dentro dos países, buscando sempre ampliar seu poder e maximizar seu lucro 
(DERGHOUKASSIAN, 2002).

Portanto, é inegável o fato de a globalização ser a principal responsável pelas 
mudanças no crime organizado internacional, proporcionando maior liberdade 
para as atividades criminosas no mundo inteiro e, principalmente, integrando 
grandes organizações criminosas de diversas regiões. Esta integração foi, muitas 
vezes, mais veloz e eficiente que a ocorrida entre Estados, proporcionando uma 
vantagem para estas organizações frente ao combate nas zonas fronteiriças.

Apesar de primordial, a globalização por si só não explica completamente esta 
nova configuração do crime organizado internacional. Entender a nova relação 
deste crime organizado com o Estado é fundamental para compreender a dinâmica 
e o comportamento das organizações no sistema internacional.

A infiltração de organizações criminosas nos mais altos níveis do poder político 
não é exclusividade do período pós-90, remetendo a todo o histórico já apresentado 
neste trabalho. No entanto, o tipo de relação com o Estado sofreu uma importante 
mudança ao longo deste período. No passado, as organizações criminosas buscavam 
a aproximação com o Estado, em especial com a polícia local, para que esta não 
interferisse nos interesses do grupo. Esta relação de dependência começou a ser 
reduzida com a fase da máfia financeira, que adicionou grandes massas de capital 
às organizações, levando-as a uma maior independência do poder político. 

Dito isso, observa-se que algumas organizações passaram a se tornar mais 
poderosas que muitos Estados, sobretudo em seu poder financeiro, organização e 
mecanismos de coerção, determinando um novo tipo de relação com estes Estados, que 
passou a considerar as organizações criminosas internacionais como atores da economia 
neoliberal, adotando comportamentos que permitam a interação com esses atores, 
ainda que de maneira extraoficial, gerando importantes receitas para suas economias.

O Estado Cortesão

A teoria do Estado Cortesão foi desenvolvida por James H. Mittelman e 
Robert Johnston (1999) no artigo The Globalization of Organized Crime, The 
Courtesan State, and The Corruption of Civil Society, com o objetivo de abordar 
de maneira teórica a relação entre o crime organizado e o Estado pela perspectiva 
da globalização e da governança global. Desse modo, os autores deixaram de lado 
o enfoque clássico do direito criminalístico e de políticas de combate ao crime 
que concentravam a produção literária acerca do tema.

A compreensão desse termo passa, sobretudo, pelo relacionamento entre o 
crime organizado e o Estado, bem como sua respectiva sociedade civil, em um 
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cenário de globalização e liberalização econômica, no qual os diversos atores do 
sistema internacional interagem buscando cumprir seus interesses internos. De 
acordo com Mittelman e Johnston (1999), “(...) a policy orientation characteristic 
of various forms of state that serve the interests embodied in neoliberal globalization” 
(MITTELMAN e JOHNSTON, 1999, p.103).

É importante ressaltar que o Estado Cortesão não é uma forma distintiva e 
absoluta de Estado, como o welfare state ou o Estado absolutista, mas um conjunto 
de características e, principalmente, um padrão de comportamento específico. Isto é, 
qualquer Estado está sujeito a ser classificado como cortesão, independentemente do 
regime político, da capacidade econômica ou de sua sociedade civil. Dessa definição 
percebe-se que o Estado Cortesão representa um tipo de comportamento, e não uma 
classificação política de Estado. Fica evidente, também, que esse comportamento 
não é exclusivo das relações com o crime organizado, mas sim com todas as forças 
da economia neoliberal, incluindo grandes empresas transnacionais e os próprios 
Estados. Entretanto, a ligação com o crime organizado é uma consequência 
quase natural para muitos desses Estados, tendo em vista que a fragilidade de suas 
instituições internas, aliada ao comportamento de submissão junto a países de maior 
força política, militar e econômica e aos organismos internacionais, faz com que tal 
Estado e sua sociedade civil busquem alternativas rapidamente oferecidas pelo crime 
organizado, que também age de acordo com a economia neoliberal.

O conceito do Estado Cortesão foi desenvolvido logo após a criação de uma 
série de outros novos conceitos de Estados, em especial o Estado Pária e o Estado 
Fracassado1, ambos cunhados no cenário de pós-Guerra Fria, com uma estrutura 
internacional predominantemente unipolar, através da potência remanescente (os 
Estados Unidos), com o objetivo de formular terminologias para a análise de política 
externa americana, sobretudo para questões de ameaça à sua segurança nacional e à 
ordem internacional. Não obstante, diferentemente dos demais conceitos, o Estado 
Cortesão não foi entendido como “uma ameaça” pelos EUA, devido a uma série de 
características políticas e econômicas a serem discutidas (DERGHOUKASSIAN, 2002).

O conceito de Estado Pária nasce durante o governo Clinton e caracteriza 
grande parte da estratégia norte-americana da época, utilizando esse conceito na 
formulação de sua política externa para questões de segurança. Inicialmente, os 
EUA passaram a identificar Estados que apoiavam o terrorismo como uma ameaça 
ainda maior que as próprias organizações terroristas; depois, acrescentou-se a 
aquisição de armas de destruição em massa como componente de Estados Pária. 
Sendo assim, foi possível “securitizar” o termo, gerando a aceitação internacional 
de que o Estado Pária se configura como uma ameaça à segurança nacional e ao 
sistema internacional como um todo, abrindo um novo complexo de segurança 
(BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998).

O conceito de Estado Fracassado, ou Estado Falido, também nasce na 
administração Clinton, conduzido pela enorme abrangência de temas acerca da 
intervenção humanitária na agenda internacional da época. Entretanto, é notório 
que o envolvimento americano no tema se distancia do puro aspecto humanitário. 

1 Do termo Failed State. Apesar de a tradução mais recorrente ser “Estado Falido”, o uso dessa tradução pode causar 
uma interpretação focada apenas no aspecto econômico, conforme proposto por Leandro Nogueira Monteiro (2006).
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O Estado Fracassado, apesar de ser reconhecido internacionalmente como Estado 
soberano capaz, não apresenta características empíricas para ser considerado um 
Estado de facto, sobretudo por questões estruturais internas. Com isso, percebe-se a 
utilização deste conceito como uma forma de “legitimar” o intervencionismo, ainda 
que unilateral, em Estados Fracassados que possam ser considerados uma ameaça 
à segurança dos demais Estados e de todo o sistema internacional, fazendo do 
conceito uma importante ferramenta na formulação e aplicação da política externa.

Essas características explicam por que os conceitos de Estado Pária e Estado 
Fracassado foram aceitos e utilizados oficialmente pelos Estados e organismos 
multilaterais, bem como obtiveram uma vasta produção literária acadêmica. Por 
outro lado, também ajudam a ilustrar a ausência dessa mesma identificação em 
relação ao Estado Cortesão.

No ensaio de Mittelman e Johnston (1999) em que se desenvolveu a teoria do 
Estado Cortesão, a globalização é apontada como fator gerador do comportamento 
cortesão nos Estados, além de suscitar outras duas consequências que se relacionam 
com o Estado Cortesão: o crime organizado transnacional e a corrupção da 
sociedade civil. Além da globalização, a economia política global, liberal em sua 
maioria, é tida como o contexto mais adequado para o desenvolvimento desse 
comportamento, através da transformação do poder do Estado. 

Outra consequência apontada por Mittelman e Johnston (1999) é a 
problemática entre o legal e o ilícito para Estados e para a sociedade civil, 
frente a um cenário de cooperação e conflito. Tal distinção foi dificultada com a 
globalização e com a maior interação entre os Estados, através de novos produtos, 
serviços e tecnologias que não tiveram o tempo necessário para uma regulação, 
mas possuem um intenso e crescente comércio, como o mercado de softwares.

É importante resaltar que a presença de organizações criminosas em Estados 
não é, a priori, um resultado exclusivo da redução na capacidade do Estado em 
garantir segurança, justiça e equidade, algo que define antes um Estado Fracassado 
do que o Estado Cortesão propriamente dito. Por esta razão, é importante 
determinar elementos políticos e econômicos, fora do âmbito social, como parte 
da explicação da relação entre Estado e organizações criminosas internacionais. 
Com isso, Mittelman e Johnston (1999) concluíram que o Estado Cortesão é 
resultado de duas forças paralelas: a falência estatal em administrar seus deveres 
básicos e o aumento do poder de corrupção das organizações criminosas, como 
consequência da globalização e da abertura de mercados.

Uma das primeiras consequências do comportamento cortesão nos Estados é 
a condição de subordinação na economia global, gerando certa fragilidade frente 
aos demais Estados, organizações multilaterais, empresas e, em especial, ao crime 
organizado internacional. Tal condição pode ser maior ou menor, dependendo das 
duas forças apontadas por Mittelman e Johnston (1999), mas afeta todos os Estados 
de alguma maneira. Logo, qualquer Estado que adere ao mercado internacional – 
e, por consequência, a suas forças e atores – assume o papel cortesão frente a esses 
atores. A única exceção, levantada por Derghoukassian (2002), é a dos Estados 
Unidos, pois, mesmo sendo o país mais presente na economia mundial, seu status 
de potência única impede que este se fragilize perante os demais atores do sistema 



166 Revista de Economia & Relações Internacionais, vol.14(24), 2014

internacional. Contudo, o poder hegemônico dos EUA também começa a ser 
questionado – e, com ele, sua imunidade frente ao comportamento cortesão.

Esse mercado e suas forças também foram muito afetados pela globalização 
e pelas transformações político-econômicas no fim do século 20, gerando 
um grande aumento no volume do comércio internacional e uma integração 
inédita dos mercados nacionais. Entretanto, isso também criou uma conjuntura 
favorável a uma maior flexibilidade para a desregulamentação e permeabilidade 
das fronteiras nacionais, que não souberam se adaptar na mesma velocidade que 
os avanços tecnológicos, sofrendo com o crescimento dos fluxos econômicos 
transnacionais (DERGHOUKASSIAN, 2002). Outra consequência danosa 
desse processo é a evidente preocupação cada vez menor das forças atuantes no 
comércio internacional com a transparência de seus atos políticos para as relações 
comerciais. No plano interno, essa transparência é determinada pela sociedade 
civil de cada Estado através do grau de accountability que esta exige do governo, 
mas tal transparência raramente é verdadeira no plano externo, resultando no 
comércio com países cujos atos políticos não seriam tolerados internamente.

Não obstante, a análise do Estado Cortesão não se deve restringir apenas a 
questões comerciais de mercado, sendo necessário observar a formulação de sua 
política externa e sua relação de poder no sistema internacional. Para considerar 
todos esses aspectos é necessário observar o interior dos Estados e as forças sociais 
que atuam no processo de tomada de decisão. É nessa análise que a relação entre 
governo e organizações criminosas aparece de maneira mais clara, pois essas 
organizações influenciam de maneira direta e indireta esse processo. Por um 
lado, as organizações atuam em pontos falhos do Estado, buscando influenciar 
a sociedade e criar um contraponto ao poder estatal; por outro lado, estas se 
infiltram nas instituições do governo através da corrupção, chantagem e ameaças, 
garantindo uma posição de poder no processo decisório do país.

No plano internacional, o Estado Cortesão não se preocupa com a relação 
de equilíbrio do sistema internacional ou a formação de alianças estratégicas 
e blocos econômicos. Seu surgimento no sistema pós-Guerra Fria é uma boa 
demonstração desse comportamento, uma vez que o único interesse foi garantir 
os benefícios advindos da relação com a superpotência remanescente, em algo que 
Escudé (1992) chama de “pragmatismo periférico”, garantindo um certificado de 
legitimidade para operações no mercado mundial (DERGHOUKASSIAN, 2002).

De acordo com Kransner (1999), todos os Estados estão submetidos a certa 
hierarquia de soberanias, uma interdependência mútua, o que não significa a perda 
de autonomia para questões internas, algo que pertence ao Estado Fracassado. No 
caso do Estado Cortesão, este se encontra em situação fragilizada na relação de 
interdependência com os demais Estados, pois, ainda que a fragilidade seja algo 
inerente ao comportamento cortesão, a busca por lucro no mercado mundial, legal 
ou ilícito, transforma o Estado em um instrumento, acentuando sua fragilidade 
frente a Estados mais poderosos.

Essa fragilidade pode vir a se tornar o grande medo do Estado Cortesão: 
tornar-se um Estado Pária ou um Estado Fracassado. Isso pode ocorrer, pois 
todo o lucro acumulado no mercado mundial, quando concentrado em uma 
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elite de estrutura corrompida ainda que de maneira inconsciente, pode reduzir 
a autonomia estatal a ponto de gerar um fracasso total do Estado. Com isso, é 
possível concluir que o grande dilema de segurança para o Estado Cortesão não 
é uma invasão militar externa, mas a falência do sistema interno.

Portanto, todos esses aspectos somados constroem o papel cortesão dentro 
dos Estados, em uma relação que envolve questões econômicas, políticas e sociais, 
determinando a participação desses Estados na economia global ilícita. Nesta, 
o Estado Cortesão assume um papel simultaneamente forte e fraco. Pode ser 
considerado forte devido à capacidade de alterar organizações econômicas, além do 
próprio comércio, bem como de transformar padrões e valores de relacionamento 
entre empresas, organizações e até mesmo outros Estados. Contudo, ao mesmo 
tempo demonstra um papel de fraqueza, pois as decisões são completamente 
determinadas por grupos de pressão, em especial as organizações criminosas 
internacionais, que passam a se apropriar do poder estatal.

Em uma última análise, percebe-se que a força do Estado Cortesão não 
pertence, de fato, ao Estado e à sua sociedade, mas aos grupos que se beneficiam 
das vantagens econômicas do comércio mundial, e que o Estado funciona apenas 
como uma ilusão para garantir legitimidade a esses grupos. Logo, todo o possível 
crescimento econômico e a maior participação no comércio mundial não são 
garantias de que o Estado se viu livre do comportamento cortesão, algo observado 
pela desigualdade de distribuição de renda que esses Estados apresentam. Nesses 
grupos de pressão, o comportamento cortesão costuma ser associado mais a 
indivíduos do que propriamente aos grupos que representam. Assim, o Estado 
Cortesão passa a ser comandado por “homens fortes” que nem sempre são 
“homens de Estado”, comprometidos com a essência política presente no termo.

Sendo assim, observa-se que o Estado Cortesão, na análise de sua legitimidade 
internacional, se diferencia do Estado Pária e do Estado Fracassado, uma vez que os 
demais Estados reconhecem e respeitam sua legitimidade no sistema internacional. 
Isso ocorre porque o Estado Cortesão não procura alterar a ordem internacional 
e se comporta de maneira lógica no mercado mundial. Para a construção dessa 
legitimidade, é necessário considerar tanto o plano interno como o externo, através 
da teoria do “jogo em dois níveis” de Putnam (1988). Nesse caso, o plano interno 
nem sempre corresponde a um verdadeiro “interesse nacional” a ser negociado 
internacionalmente, ocorrendo exatamente o oposto. Assim, a legitimidade do 
Estado Cortesão é condicionada pela sua submissão à ordem internacional, e seu 
acesso ao mercado mundial é permitido e até mesmo transações ilícitas são toleradas 
enquanto não prejudiquem tal condição. Nesse contexto, muitos Estados buscaram 
fortalecer suas posições fragilizadas com crises políticas e econômicas, através da 
implementação, por vezes de maneira isolada, de reformas neoliberais apressadas, 
sem o tempo necessário para uma correta regulamentação desse processo.

Estudo de caso: Argentina

Ao estudar a teoria do Estado Cortesão, é possível notar que o comportamento 
cortesão é resultado da interação entre a globalização e as políticas neoliberais, dentro 
de qualquer Estado que participe desse processo. No entanto, o que define o grau 
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desse comportamento, bem como o relacionamento com organizações criminosas 
internacionais, são elementos conjunturais e estruturais internos. Durante os anos 90, 
dois conjuntos de países se destacaram internacionalmente por promover reformas 
político-econômicas: os países latino-americanos e os países da ex-União Soviética.

Dentre esses exemplos, destaca-se o caso da Argentina, que durante o governo 
de Carlos Saúl Menem (1989-1999) apresentou o comportamento cortesão 
definido por Mittelman e Johnston (1999) e, aliado a uma série de características 
internas, aproximou a participação do crime organizado internacional do Estado 
e da sociedade civil. Para compreender o caso argentino, é necessária uma breve 
apresentação de alguns fatos históricos.

A Argentina foi, até boa parte do século 20, considerada um “país de 
Primeiro Mundo”, devido aos bons índices sociais aliados a uma economia 
estável. Entretanto, as últimas décadas desse século levaram o país a sucessivas 
crises econômicas e, sobretudo, a um grande retrocesso nas questões sociais. 
Durante o período da ditadura militar (1976-1982), uma das mais violentas da 
América Latina, o país promoveu políticas que dificultaram a produção nacional e 
enfraqueceram a indústria local, iniciando o que seria o grande dilema econômico 
da década seguinte, a hiperinflação (PENNAFORTE, 2001).

Ainda na década de 80, com a volta do regime democrático, a Argentina 
teve seu processo de decadência econômica acentuado, sobretudo por cortes 
públicos em áreas sociais e por altas taxas de desemprego, além da forte crise 
política gerada pelos levantes militares contra a democracia. Nesse contexto, o 
então presidente Raúl Alfonsín renuncia a seis meses de entregar o cargo e passa 
o poder para Carlos Menem, do Partido Justicialista, com amplo apoio popular, 
ainda em 1989, com um projeto neoliberal para recuperar o país.

As reformas neoliberais de Menem eram parte de um projeto de recuperação 
econômica e política do país, abalado por fortes crises econômicas na década de 80 
e por um período ditatorial que afastou o país do sistema multilateral. Entretanto, 
a conjuntura interna, aliada às transformações no âmbito internacional, levou a 
Argentina a adotar um comportamento cortesão frente aos demais atores desse novo 
sistema internacional, apresentando padrões, características e resultados próprios a esse 
comportamento. Em paralelo, isso gerou a aproximação de organizações criminosas 
internacionais com o país, refletindo no aumento de atividades inerentes ao crime 
organizado, em especial o narcotráfico, a lavagem de dinheiro e o tráfico de armas.

O ponto inicial para compreender o comportamento cortesão argentino passa 
por dois aspectos: a crise político-econômica e a alta corrupção das instituições 
estatais. Conforme explicado, a crise argentina iniciou-se na década de 80, através 
da constante queda de rendimentos, desarticulação das finanças públicas e, 
principalmente, crescimento das taxas de inflação, o que deixou evidente o caráter 
estrutural da crise (VALLE-FLOR, 2005, p. 2). Somado a isso, a Argentina é 
um dos países com os piores índices de corrupção da América Latina. Segundo o 
Centro de Investigação e Prevenção da Criminalidade Econômica (Cipce), o país 
teve US$ 13 bilhões desviados pela corrupção entre 1980 e 20072. Desta maneira, 
quando feita a abertura econômica, a Argentina se tornou passível de influência, 
2 Este número se refere aos 750 casos levados à Justiça no período analisado (MUCO: MUSEU DA CORRUPÇÂO, 2013).
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e até controle, das forças de mercado, em especial das organizações criminosas 
internacionais. Segundo Mittelman e Johnston (1999), a condição de subordinação 
na economia global é uma das primeiras evidências do Estado Cortesão.

No entanto, o Estado Cortesão não é definido apenas pela ótica econômica 
de mercado, sendo necessário analisar os elementos políticos, internos e externos, 
para compreender totalmente o comportamento argentino na década de 90. Após o 
processo de redemocratização, a Argentina passou a adotar um maior pragmatismo 
na formulação de sua política externa, o que resultou na aproximação com a potência 
hegemônica, os Estados Unidos, e com os parceiros regionais, principalmente 
o Brasil. Essa aproximação trouxe algumas vantagens no cenário internacional, 
reforçando a ideia de que o Estado Cortesão não sofre da “perda de soberania” e 
legitimidade, uma vez que não busca alterar o equilíbrio do sistema internacional 
(DERGHOUKASSIAN, 2002).

Contudo, a principal evidência do comportamento cortesão se encontra 
na dificuldade de o Estado argentino transmitir os lucros e vantagens advindos 
da neoliberalização para a sociedade civil. Retomando a ideia de que o Estado 
Cortesão é forte e fraco ao mesmo tempo, observa-se que a Argentina é forte ao 
proporcionar uma reforma neoliberal que leva a um crescimento de mais de 8% 
do PIB, e fraca ao não transmitir este crescimento para os setores da sociedade. 
No mesmo período em que se apresentaram as melhores taxas de crescimento, 
observou-se um aumento da pobreza no país, chegando a 7,9% da população 
vivendo com menos de US$ 2 por dia em 19963.

É importante ressaltar a importância dos “homens fortes” nesse processo, 
em que a busca pelo interesse próprio nem sempre representa o verdadeiro 
interesse nacional. O processo de abertura econômica argentina é, de maneira 
correta, associado diretamente ao ex-presidente Carlos Menem, pois este pode 
ser considerado um dos “homens fortes” do país.

Portanto, é possível perceber que a Argentina adotou características e obteve 
resultados compatíveis com a teoria do Estado Cortesão, alterando de maneira 
decisiva a reforma econômica neoliberal do país e gerando consequências e 
relacionamentos que influenciam o país até hoje. Deve-se atentar que muitas dessas 
consequências e relacionamentos geraram vantagens, sobretudo econômicas, para 
o país e se provaram benéficas no longo prazo; entretanto, a aproximação do país 
com o crime organizado internacional pode diluir todas essas vantagens, criando 
um grave perigo para o funcionamento do poder estatal.

No caso da Argentina, a reforma neoliberal e as transformações promovidas 
pela globalização abriram uma grande oportunidade para as organizações criminosas 
internacionais, sobretudo pelo papel cortesão que o Estado argentino assume nesse 
período. Sendo assim, para discutir a participação do crime organizado em um Estado 
Cortesão, nem sempre indicadores tradicionais de criminalidade são as ferramentas mais 
úteis, uma vez que tais organizações até podem atuar no plano social, mas também 
podem estar presentes no plano político-econômico. Com isso, é possível distinguir o 
Estado Cortesão, como a Argentina, dos narcoestados, como a Bolívia da década de 80, 
em que a presença do crime organizado é refletida, sobretudo, em indicadores sociais.
3 Segundo o Banco Mundial.
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Sendo assim, é possível concluir que a infiltração das organizações criminosas 
internacionais na Argentina é resultado de uma decisão política, sobretudo 
proporcionada pelas reformas do presidente Carlos Menem. Devido a essa 
característica, observa-se que as atividades criminosas que mais se desenvolveram 
são aquelas associadas aos crimes de “colarinho branco”, sobretudo a corrupção, 
a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.

No primeiro mandato de Menem (1989-1995) ocorreram dois casos públicos 
de lavagem de dinheiro envolvendo funcionários e instituições do governo argentino, 
o Yomagate e o Narcogate. O primeiro caso mostrava a ligação de uma série de 
funcionários públicos com uma organização criminosa internacional, especializada 
no narcotráfico, que atuava nos Estados Unidos, na Europa, no Uruguai e na 
Argentina. O segundo caso envolve as atividades do Bank of Credit and Commerce 
International (BCCI) na Argentina. Em 1991, o ministro da Fazenda, Domingo 
Cavallo, a fim de gerar um impacto positivo no mercado mundial, aceitou a 
participação desse banco internacional, em especial para operações de capitalização 
da dívida externa argentina. No entanto, menos de um ano depois foi descoberta a 
relação das atividades do banco com operações de lavagem de dinheiro provenientes 
do narcotráfico e do tráfico de armas, além do pagamento de aproximadamente 
US$ 500 mil de propina para o Banco Central Argentino no momento da entrada 
do BCCI em 1983 (CISNEROS e ESCUDÉ, 2000).

Estes casos fizeram com que no segundo mandato de Menem (1995-1999) 
houvesse uma forte pressão internacional, sobretudo por parte dos EUA, para uma 
legislação mais dura com os crimes de lavagem de dinheiro. Parte desse impasse 
se dava por um forte lobby dos bancos, instituições financeiras e casas de câmbio, 
que aproveitavam grandes lucros através da lavagem de dinheiro, sonegação de 
impostos, propinas e outras operações envolvendo o dinheiro ilícito; outra parte 
vinha do próprio governo argentino, que não apresentava um verdadeiro interesse 
em responder à pressão americana, segundo relatos dos funcionários da Força 
Administrativa de Narcóticos (DEA) em 1997 (SANTORO, 1998).

Entretanto, conforme é característico do Estado Cortesão, o presidente 
Carlos Menem utilizava muito bem a legitimidade internacional que a Argentina 
possuía para debater o tema em foros multilaterais. Dessa maneira, o presidente 
argentino conseguia diminuir a pressão internacional e situar o tema como uma 
preocupação mundial, sugerindo mecanismos de cooperação para o combate ao 
narcotráfico, algo que certamente não tinha a mesma agilidade das ações bilaterais 
do início de seu primeiro mandato.

A atuação de Carlos Menem é fundamental para o comportamento cortesão 
argentino. O ex-presidente é certamente um dos “homens fortes” mais poderosos 
da época. Paralelamente a toda a sua parcela de participação nas reformas 
neoliberais e na reestruturação da economia argentina, sua relação com o crime 
organizado internacional já era investigada havia muito tempo. Mesmo com alguns 
indícios e acusações anteriores, a ligação de Menem com a corrupção, a lavagem 
de dinheiro e o tráfico de armas nunca foi provada. Entretanto, em março de 
2013, Menem, seu ministro da Defesa Oscar Camillion e mais dez oficiais foram 
condenados pelo crime de tráfico de armas pelo alto tribunal penal argentino, 
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podendo resultar em penas de 4 a 12 anos de prisão (EXAME, 2013). Carlos 
Menem é acusado de ter vendido ilegalmente 6,5 mil toneladas de armamentos 
e munições para o Equador e para a Croácia, que estavam em guerra e sob um 
embargo internacional para compra de armas, entre os anos de 1991 e 1995.

Estes casos mostram como a Argentina da década de 90 apresentou um 
grande crescimento da participação do crime organizado internacional nas suas 
instituições internas, em especial no poder estatal. Entretanto, o problema iniciado 
no governo Menem não pode ser visto como algo pontual. O comportamento 
cortesão e a relação com o crime organizado internacional podem ser analisados 
após o governo Menem e, mesmo com um novo cenário, interno e externo, alguns 
pontos continuam sendo válidos.

Conclusão

Este artigo buscou demonstrar a importância das transformações políticas, 
econômicas e sociais da década de 90, sobretudo impulsionadas pela globalização 
e pelo neoliberalismo econômico. Não é possível compreender a nova estrutura do 
crime organizado internacional, bem como o surgimento do conceito de Estado 
Cortesão, sem analisar tais mudanças profundamente.

O fenômeno da globalização, atrelado à revolução da tecnologia, da 
comunicação e dos transportes, entre tantas outras, pode ser visto como algo muito 
benéfico para o desenvolvimento dos Estados e da sociedade civil. No entanto, 
todos os atores do sistema internacional podem aproveitar essas vantagens, e 
as organizações criminosas internacionais, que devem ser tratadas como atores 
internacionais, souberam incorporar todos esses novos elementos rapidamente, 
por vezes mais rápido que os próprios Estados.

Essas vantagens, ao lado das individualidades internas, suscitaram o 
nascimento do comportamento cortesão, e o crime organizado internacional foi 
quem melhor aproveitou tal fato, aumentando seu poder político e econômico, 
tanto dentro dos Estados como no sistema internacional, reduzindo o potencial de 
desenvolvimento dos Estados e causando a desmoralização das instituições estatais.

Olhando para o interior do Estado Cortesão, é possível concluir que: os grupos 
de pressão, os “homens fortes” e quaisquer outras forças atuantes estão dispostos a 
utilizar meios domésticos, a par das consequências econômicas, políticas e sociais, 
para a obtenção de poder e lucro; as possíveis desigualdades serão administradas 
através da legitimidade internacional e dos ganhos econômicos provenientes 
do comércio internacional, sob a condição de o Estado Cortesão não se opor à 
ordem e ao equilíbrio internacional; o Estado Cortesão se preocupa, quase que 
exclusivamente, com que a busca por lucro leve as instituições estatais à falência, e, 
consequentemente, que a desigualdade interna seja entendida como uma ameaça 
à segurança e à estabilidade internacional (DERGHOUKASSIAN, 2002, p. 315).

Independentemente do resultado dessas afirmações, algumas das 
consequências do comportamento cortesão já podem ser percebidas. O maior 
legado que o Estado Cortesão proporciona é o elevado nível de corrupção 
nas instituições públicas, criando um padrão de dependência que dificilmente 
consegue ser revertido. Paralelamente a essa característica, o crescimento e a força 
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política que as organizações criminosas internacionais adquiriram são refletidos 
diretamente na sociedade civil, promovendo a desigualdade interna, além de 
reduzir a capacidade de desenvolvimento.

Sendo assim, a maneira mais clara de reverter esse processo não é através de 
métodos tradicionais de combate ao crime organizado internacional, sobretudo pela 
questão da soberania dada à infiltração das organizações criminosas nos Estados, 
mas buscando a pressão da sociedade civil contra o comportamento cortesão.

Portanto, a análise do Estado Cortesão, e principalmente sua relação com o 
crime organizado internacional, é de grande importância para o debate das relações 
internacionais, uma vez que essa ligação pode representar um grande perigo para 
o equilíbrio e a ordem internacional, reduzindo a capacidade de desenvolvimento 
dos Estados e estimulando o crescimento das atividades ilícitas.
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Resenhas

Impostos na América Latina e 
no Caribe segundo o BID

CORBACHO, Ana; FRETES CIBILS, Vicente; e LORA, 
Eduardo (eds.). Recaudar no basta – Los impuestos como 

instrumento de desarrollo. Washington: Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, 2013, 387 p.

Roberto Macedo*

Trata-se de livro preparado no âmbito dos departamentos de Pesquisas e de 
Instituições para o Desenvolvimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID). Seus editores são do estafe desse banco e o livro abrange o trabalho de dezenas 
de autores e outros colaboradores, podendo ser baixado gratuitamente em formato 
PDF1. Sumários executivos em espanhol, português e inglês também estão disponíveis2. 
No lançamento no Brasil, na capital federal, o livro foi apresentado por Vicente Fretes 
Cibils, e na ocasião atuei como debatedor.

Quando convidado, recebi só o sumário. Logo na primeira página me 
surpreendi com a afirmação de que na região e nos últimos anos houve “(...) 
progressos no sentido de aumentar a receita (tributária) total (...)”3. Ora, no 
Brasil, apontado pelo mesmo livro, ainda que sem enfatizar, como campeão de 
carga tributária entre os países analisados, a carga tributária já ultrapassou o limite 
do razoável. Seu aumento seria um retrocesso, e não um progresso. Ou, ainda, 
um retrocesso da carga é que seria um progresso. 

Depois, já dispondo do próprio livro, impressionei-me com a amplitude, 
detalhes e complexidades que revela. Uma ideia desses aspectos é dada pelas suas 
387 páginas, onde há 88 gráficos e 48 tabelas. Assim, procurei examiná-lo pelo 
que é: um olhar detido na realidade tributária latino-americana e caribenha, que 
culmina com a mensagem de seu subtítulo acima citado. Também procurei verificar 
como o Brasil se situa no contexto do livro, conforme já fizera ao receber o resumo.

O texto tem 13 capítulos, agrupados em três seções. A primeira trata da 
“floresta fiscal”; a segunda, “das árvores”; e a terceira, de “colher os frutos”. 

*Roberto Macedo é economista pela USP, com mestrado e doutorado pela universidade Harvard (EUA). Foi secretário 
de Política Econômica do Ministério da Fazenda, presidente do Ipea, presidente da Ordem dos Economistas do 
Brasil e de entidades de classe patronais. Atua como consultor econômico e na área educacional. Esta resenha é versão 
ampliada de artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo em 21 nov. 2013, p. 2. E-mail: <roberto@macedo.com>.
1 <http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37768311>.
2 <www.iadb.org/es/investigacion-y-datos/publicacion-dia,3185.html?id=2013#.UkMi1xukrIs>.
3 Tradução realizada por este autor, bem como outras que se seguirão.
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Esta última tem um único capítulo, cujo tema é “Como armar um programa de 
reforma tributária”. 

O Capítulo 1, intitulado “Os mitos desnudados”, começa por apontar, de forma 
sintética, a natureza da estrutura tributária dos países da AL e do Caribe, referindo-se 
a quatro aspectos dessa estrutura: “Arrecada muito pouco, os impostos são pouco 
progressivos, a evasão tributária é rampante e as administrações tributárias são muito 
débeis. Estas características conformam um círculo vicioso que se reforça, e cujas 
raízes históricas profundas se encontram na distribuição de riqueza e dos direitos 
políticos efetivos”. 

O Brasil difere claramente desse quadro em dois aspectos. Primeiro, conforme 
já apontado, aqui não se arrecada pouco. Arrecada-se demais. O livro não deixa 
de revelar isso, mas sua preocupação está mais voltada para os países onde a 
arrecadação é baixa. Quanto à comparação das cargas entre países da AL e do 
Caribe, e também num plano internacional mais amplo, chamou-me a atenção 
o Gráfico 1.2, na página 5. Ele mostra o excesso ou a escassez de arrecadação 
tributária (excluídas contribuições de previdência social), medida relativamente 
ao PIB de cada país, depois de comparada com o padrão ou média internacional 
avaliada da mesma forma entre países4.

No gráfico se percebe que, num conjunto de 23 países da América Latina e do 
Caribe, apenas seis mostram excesso de carga tributária, com o Brasil mostrando o 
maior, enquanto que os demais 17 países revelam escassez. Tomando-se exemplos 
destacados pelo próprio livro, Guatemala, México, Panamá e Trinidad e Tobago têm 
cargas perto de 10% do PIB. 

Reitero que esse número exclui as contribuições de previdência social. No 
Brasil é costume incluí-las na carga. E esta, conforme dados divulgados quando 
esta resenha era concluída, voltou a bater novo recorde, alcançando 35,85% do 
Produto Interno Bruto (PIB) em 2012, conforme levantamento realizado pela 
Secretaria da Receita Federal. Mas, sem essas contribuições, a carga fica próxima 
de 26%. Com esse recorde, o Brasil reforçaria ainda mais seu posto de campeão 
no referido gráfico, entre os países da AL. 

Aliás, examinando o gráfico nos seus detalhes, percebe-se que o Brasil é 
também o campeão mundial de excesso de carga tributária conforme a avaliação do 
BID, pois seu excesso de carga relativamente ao PIB o coloca como tal, superando 
também os excessos encontrados nos países da Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e na Europa Oriental.

O segundo aspecto em que o Brasil se distingue do quadro geral da estrutura 
tributária da AL e do Caribe, conforme a referida síntese que abre o Capítulo 1 
do livro, é que não se pode afirmar que a administração tributária do país seja 
débil. Ao contrário, ela revela muita força arrecadadora, conforme demonstrado 
pelo altíssimo valor da carga tributária que consegue impor ao país. 

Quanto à característica de que os impostos são pouco progressivos no conjunto 

4 O texto usa em espanhol o termo “brecha” referir-se ao “exceso o faltante de recaudacion con respecto a los 
patrones internacionales.” Vou me limitar a essa comparação, embora o gráfico trate também de outra, na qual, 
além do PIB, são incluídas as seguintes variáveis: a proporção da população com menos de 15 anos e mais de 65, 
a porcentagem da força de trabalho empregada por conta própria, o coeficiente de exportações e importações 
com relação ao PIB, e o coeficiente de rendas provenientes de recursos naturais, também com relação ao PIB.
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dos países da AL e do Caribe, o Brasil também mostra esse aspecto. E até de um modo 
agravado, pois de um modo geral a estrutura da carga tributária brasileira é regressiva. Isso 
ocorre porque nela predominam impostos indiretos, que gravam os preços dos bens e 
serviços, e sabe-se que a participação dos gastos de consumo é maior nos orçamentos das 
famílias de menores rendimentos que nas famílias de maiores rendimentos. No Brasil, até 
mendigos pagam impostos sobre os preços do que compram com as esmolas que recebem.

Sobre a sonegação, ela também se faz presente no Brasil, mas minha percepção 
é de que aqui ela vem diminuindo, em particular como resultado da adoção e 
avanço do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples). E, ainda, do amplo e 
crescente uso de cartões pelos consumidores, com o que a administração tributária 
passa a ter um maior controle das receitas auferidas pelo comércio. 

Também tem contribuído para a redução da sonegação o uso da chamada 
substituição tributária, no caso do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços (ICMS). É um mecanismo arrecadador pelo qual empresas 
industriais atuam como contribuintes substitutas daqueles que deveriam recolher 
esse imposto nos vários estágios em que o produto fabricado passa das fábricas até 
sua venda ao consumidor final. 

Voltando à escassez tributária que o livro aponta como predominante, é 
compreensível que ele veja um aumento da carga como progresso. Mas seu próprio título 
deixa claro que não se trata apenas de aumentá-la (o que, aliás, já vem acontecendo) e 
o texto, conforme enfatizado no próprio título, também revela o que se pode fazer de 
errado. E prega que a carga precisa ser usada como instrumento de desenvolvimento, 
termo que significa mais que crescimento, pois também leva em conta a equidade social 
e a questão ambiental, entre outros aspectos.

Como a carga poderia ser esse instrumento? Ela deveria estimular a poupança 
e seu investimento, a qualificação da mão de obra e a produtividade dos fatores de 
produção em geral, bem como desestimular a poluição ambiental, entre outros 
objetivos. Por exemplo, no fim de 2013 participei de um evento da Associação 
Comercial de São Paulo, e conversei com o dono de uma loja de tintas. Ele se queixou 
da enorme carga tributária que incide sobre o produto, que avaliou em 55% da fábrica 
ao consumidor, e disse que com a redução de um imposto federal, o Imposto sobre 
Produtos Industrializados (IPI), ligada ao programa Minha Casa, Minha Vida, passou 
a vender mais. Mas teme que a medida seja transitória. 

No livro, vê-se que o tamanho, a composição e as regras da estrutura tributária 
diferem muito entre os países da AL e do Caribe. Isto era de se esperar, pois em cada 
caso ela foi determinada ao longo de séculos de história, e resultou do respectivo 
contexto social, político e econômico em que suas partes foram moldadas. Com isso, 
o livro não oferece lições passíveis de aplicação generalizada, nem pretendeu chegar a 
elas. Mas há questões de alcance geral, e aí o Brasil novamente não sai bem na foto. 

É o caso já mencionado da concentração da carga tributária em impostos 
indiretos como o IPI e o ICMS, do que resulta uma carga tributária regressiva no seu 
impacto sobre a distribuição de renda. Outro efeito é o forte ônus imposto aos preços 
de insumos produtivos, como a energia elétrica, prejudicando a competitividade do 
país e o seu desenvolvimento.
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Além de distorções como essas, o livro avança por outros aspectos, como a 
administração de impostos e a sonegação, também já mencionados, e a relação 
desta última com a informalização de atividades produtivas. E o da carência, crônica 
também no Brasil, dos recursos tributários de governos regionais e municipais. E 
propõe reformas de vários componentes das estruturas tributárias. 

O livro é muito esclarecedor quanto aos assuntos de que trata, e traz lições 
para quem propõe uma reforma tributária no Brasil, achando ter a melhor receita. 
Conforme o livro enfatiza, é preciso perceber as complexidades da nossa estrutura 
tributária, a necessidade não de uma, mas de várias reformas e de um gigantesco esforço 
por buscar entendimentos e consensos político-institucionais para levá-las adiante. 
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A atualidade de Hannah Arendt
ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre 

a banalidade do mal. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

Fernanda Magnotta e Marcus Maurer de Salles*

De origem judaica, Hannah Arendt nasceu na Alemanha em 1906 e mudou-se 
para os Estados Unidos em meados dos anos 1940, logo após ter passado pelo campo 
de concentração nazista em Gurs, na França, durante o apogeu da Segunda Guerra 
mundial. Hannah ficou conhecida, no mundo acadêmico, por propor uma filosofia 
cética e pessimista, ao invés de romântica ou kantiana, e acabou tornando-se base de 
sustentação dos movimentos de direitos humanos ao redor do mundo. Tratou de temas 
como revolução, totalitarismo e modernidade, além, claro, de ter proposto o debate sobre 
a chamada “banalidade do mal”, mote em torno do qual a obra em questão se desenvolve.  

O texto narra o julgamento de Adolf Eichmann, tenente-coronel da polícia 
secreta do governo de Hitler (a SS), que teve lugar em Israel em 1961. Eichmann em 
Jerusalém (1963) é fruto da cobertura feita pessoalmente por Hannah Arendt para a 
revista The New Yorker naquela ocasião. A tiragem da obra ultrapassou 100 mil cópias. 
Em viagem a Israel, a autora, que já havia publicado importantes livros como As Origens 
do Totalitarismo (1951) e A Condição Humana (1958), retrata suas impressões ao 
longo das sessões de acusação e defesa, e reconstrói, à luz de suas percepções, o perfil 
de uma das figuras mais polêmicas e controversas da história moderna. 

Contrariando suas próprias expectativas, Hannah não encontra em Eichmann 
a personalidade diabólica amplamente propagada no pós-guerra e particularmente 
acentuada com a prisão do nazista na Argentina e os preparativos para o 
julgamento. Ao contrário, ela, que não havia podido acompanhar os trabalhos do 
Tribunal de Nuremberg anos antes, procurou humanizá-lo, retratando-o, em sua 
análise, como um “homem medíocre”: um burocrata preocupado simplesmente 
em cumprir ordens. Segundo ela, os atos cometidos durante a guerra “não podiam 
ser atribuídos a nenhuma particularidade de maldade, patologia ou convicção 
ideológica do agente, cuja única distinção pessoal era uma superficialidade talvez 
extraordinária” (ARENDT, 2004, p. 226). 

Hannah concluiria, portanto, que as ações de Eichmann não eram motivadas 
por ódio ou antissemitismo; ele simplesmente não tinha motivação alguma, senão 
“sua extraordinária aplicação em obter progressos pessoais” (ARENDT, 1963, p. 
299). É este o ponto fulcral em torno do qual gira o filme Hannah Arendt, da 
premiada diretora Margarethe von Trotta, que estreou no Brasil em 5 de julho de 

*Fernanda Magnotta é professora dos cursos de Relações Internacionais e Ciências Econômicas da FAAP, 
pós-graduada em Globalização e Cultura pela Fesp-SP e mestre em Relações Internacionais pelo PPGRI/
San Tiago Dantas (Unesp-Unicamp-PUC/SP). E-mail: <fernanda.magnotta@gmail.com>. Marcus Maurer 
de Salles é professor adjunto do curso de Relações Internacionais da Escola Paulista de Política, Economia e 
Negócios (Eppen) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). É doutor em Integração da América Latina 
pela Universidade de São Paulo (Prolam/USP). E-mail: <marcus.salles@unifesp.br>.
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2013. Na produção teuto-francesa, Barbara Sukowa interpreta a icônica pensadora 
alemã e revela, em formato bilíngue, as complexas nuances que perpassaram vida 
e obra de uma das mais importantes filósofas humanistas do século XX. 

À luz de Hannah Arendt, portanto, o mal é tratado como um fenônemo 
intimamente dependente da incapacidade de pensar; é diagnosticado a partir de 
uma “crise de consciência” do homem. Na palavras da autora, “em vez de dizer: 
‘Que coisas horríveis eu fiz com as pessoas’, os assassinos poderiam dizer: ‘Que 
coisas horríveis tive de ver na execução de meus deveres, como essa tarefa pesa 
sobre os meus ombros?’” (ARENDT, 1963, p. 184). Em termos simples, portanto, 
é como se Hannah entendesse que Eichmann apenas havia cometidos “atos de 
Estado” que estariam intimamente ligados a um sistema alienante. 

Ao explorar a “natureza do mal”, Hannah denunciou a participação de 
judeus para a consecução do Holocausto, o que lhe rendeu uma série de críticas e 
acusações, muitas delas, inclusive, vindas de seu grupo de amigos íntimos e pares 
intelectuais, a exemplo de Hans Jonas e Kurt Blumenfeld. 

Tratada como traidora pela comunidade judaica, a trama retrata uma 
pensadora corajosa e audaciosa, da crise pessoal e social que se abateu diante dela, 
e mostra que mesmo diante da má interpretação de suas proposições, ela insistiu 
que “o mal não est[ava] nos torturadores, e sim nos homens de mãos limpas que 
geram um sistema que permite que homens banais façam coisas como a tortura” 
(DOWBOR, 2013, s/p). Disse ela: “aqueles que hoje dizem a Eichmann que ele 
poderia ter atuado de forma diferente simplesmente não sabem, ou esqueceram-se, 
como as coisas funcionavam. Ele não quis ser um dos que [mais tarde] dizem que 
sempre estiveram contra o que se passou, quando na realidade estavam ansiosos 
por cumprir aquilo que lhes ordenavam” (ARENDT, 1963, p. 93).

O livro retrata o juízo de exceção e contém ainda a crítica de Hannah à 
forma como o processo de Eichmann foi conduzido à época. A filósofa rejeita a 
“inadequação do sistema legal dominante e os conceitos jurídicos em uso para 
lidar com os fatos de massacres administrativos organizados pelo aparelho do 
Estado” (ARENDT, 1963, p. 315). Em outras palavras, 

“o filme compreende, é simpático e de algum modo endossa as posições de 
Arendt na polêmica sobre os três grandes itens que o seu livro suscitou e o filme 
reaviva. Em síntese: 1) o tom com que discutiu o papel de alguns conselhos da 
comunidade judaica na Europa que, na situação-limite de uma dominação totalitária, 
facilitaram a entrega de judeus a nazistas, preservando uns e condenando outros; 
2) a enormidade do crime do Holocausto, que tornou supérfluos e descartáveis 
milhões de seres humanos, e a mediocridade do personagem incumbido da gestão 
da execução (daí, por conta da sua avaliação da pessoa de Eichmann, a expressão 
por ela cunhada de ‘banalidade do mal’; com isso quer dizer que o mal não foi 
profundo, mas extremo, porém tem um potencial de se espraiar pelo mundo 
como um fungo, destruindo-o, em decorrência da ‘normalidade burocrática’ de 
gente como Eichmann, incapaz de pensar o mal da enormidade dos horrores que 
perpetra); 3) o ineditismo do crime de genocídio, que não foi um pogrom em 
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larga escala e, como tal, uma continuação da imemorial perseguição aos judeus 
no correr da História, na visão do promotor” (LAFER, 2013).

O reconhecimento da atualidade da concepção da “banalidade do mal” nunca 
foi tão necessária, especialmente no Brasil, um país que convive com desigualdades 
sociais, econômicas e raciais de maneira “banal”. Essa é a força da obra de Hannah 
Arendt, ao estampar aos olhos de todos que a indiferença é o maior dos nossos 
males, catalisadora de uma silenciosa cumplicidade com as maiores agressões e 
violações de direitos humanos que ocorrem no mundo e no Brasil. Reconhecer 
como cada um de nós, silenciosamente, deixa o mal ser algo banal e cotidiano é 
a acusação diária de Hannah. Nas palavras de George Bernard Shaw, “o pior dos 
pecados contra nossos semelhantes não é odiá-los, mas ser indiferente a eles. Na 
verdade, eu vos digo, esta é a essência da desumanidade.”

ARENDT, H. Eichmann in Jerusalem. New York: Viking Press, 1963.

____________. Pensamento e considerações morais. In: ARENDT, H. Responsabilidade 
e julgamento. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p. 226-260. 

DOWBOR, L. Beyond the movie. Disponível em: <http://dowbor.org/2014/03/
ladislau-dowbor-hannah-arendt-beyond-the-movie-march-2014-4p.html/>. Acesso em 
3 out 2013.

LAFER, C. ‘Hannah Arendt’, o filme de Von Trotta. O Estado de S Paulo. Disponível 
em: <http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,hannah-arendt-o-filme-de-von-
trotta,1055608,0.htm> . Acesso em 3 out 2013.
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A civilização do espetáculo
LLOSA, Mario V. A civilização do espetáculo: uma radiografia 

do nosso tempo e da nossa cultura. Tradução de Ivone 
Benedetti. Rio de Janeiro: Objetiva, 2013, 

Igor Alves Dantas de Oliveira*

Mario Vargas Llosa é escritor peruano laureado com o Prêmio Nobel de 
Literatura em 2010, doutor em Filosofia pela Universidade Complutense de Madri e 
autor de importantes livros, como Conversa na catedral, A festa do bode, Travessuras 
da menina má, O sonho do celta e A guerra do fim do mundo – este último, inspirado 
na Guerra de Canudos, o levou a ler Os sertões, de Euclides da Cunha, e inclusive 
a conhecer o sertão nordestino brasileiro. Em 2013, escreveu um verdadeiro 
documento, distante dos romances consagrados do autor e próximo de uma mescla 
de linguagem acadêmica e jornalística, em que relata algumas características da 
cultura do nosso tempo. Por muitas vezes cômico e outras tantas trágico, o livro A 
civilização do espetáculo revela uma série de reflexões sobre o que está acontecendo 
com a humanidade do século 21 em diferentes assuntos.

Da mesma maneira como Guy Debord fez seus apontamentos sobre a cultura 
em 1967, no livro A Sociedade do Espetáculo, referência para qualquer estudioso 
que tenha interesse em se aprofundar nos estudos sobre a pós-modernidade, assim 
fez Vargas Llosa em A Civilização do Espetáculo, porém sem adotar uma linha 
marxista. Ao contrário, Vargas Llosa adota um discurso bastante conservador.

Dividido em seis capítulos, o autor procura trazer em cada um deles 
uma reflexão sobre um tema diferente do mundo. Com referências de fácil 
compreensão, Vargas Llosa relata histórias e experiências do cotidiano que o 
fazem refletir profundamente sobre a banalização da educação, da arte, da religião, 
do sexo, da política, da economia e de tantos outros temas que convergem para 
a formação de uma cultura baseada no “espetáculo”, que para Vargas Llosa é 
entendida como cultura da diversão. A própria ilustração da capa do livro sugere 
esta ideia, ao apresentar trapezistas divertindo o leitor.

Vargas Llosa utiliza, logo no primeiro capítulo, o termo “light” para adjetivar 
a civilização e alguns de seus temas; é o caso da literatura, da arte e do cinema. 
Entretanto, é possível estender esta ideia dele para muitos outros temas; assim, 
teríamos a “vida light”, a vida que não quer ser incomodada, da qual qualquer 
desconforto deve ser banido. A vida light é reflexo desta sociedade construída para 
a diversão e para o consumo, em que a frustração e o desconforto não têm espaço.

No campo da educação, por exemplo, nos deparamos com a chamada “aulinha 

* Igor Alves Dantas de Oliveira é internacionalista pela Fundação Armando Alvares Penteado, especialista em 
Gerenciamento de Cidades pela mesma instituição, mestrando em Educação, Arte e História da Cultura pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. É professor de Criatividade e de Relações Internacionais Contemporâneas 
da FAAP. E-mail: <iaoliveira@faap.br>.
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light”. Presente em todas as instituições e em todos os níveis de ensino, ocorre 
sempre que o aluno, desinteressado em aprender, convida o professor para que 
também se desinteresse por ensinar (o que não quer dizer que o inverso não ocorra). 
A aulinha light é aquela aula sem aprofundamento, superficial e sem incômodo 
para ambas as partes. Entretanto, todo processo de aprendizagem exige certo 
desconforto, um certo desequilíbrio. 

O light se apresenta também na música. A música light é aquela que não nos 
leva a refletir; pelo contrário, é feita apenas para entretenimento. Música light é 
para ser consumida em todo lugar. Ela não depende de letra inteligente, nem de 
melodia agradável. Desde que ela tenha a capacidade de dominar o gosto popular 
e faça as pessoas cantarem sem interpretarem sua letra, é suficiente.

Assim como a música, o cinema também é vítima do light. Um cinema light 
é aquele que também não nos leva à reflexão. Ele é bastante comum em nossa 
sociedade e é facilmente identificável. O filme light é aquele que já está pronto, 
que não depende de uma análise ou reflexão do espectador. Mais que isso, o 
cinema light não permite que o espectador reflita sobre ele. Assim, ele é light 
porque transforma a pessoa que o vê em um ser passivo, incapaz de refletir sobre 
o que assiste. O filme light é programado para fazer rir ou chorar e a pessoa que 
assiste a ele já espera por isso. É um filme para ser consumido de acordo com o 
interesse da pessoa que o vê.

Light também é a literatura, que Vargas Llosa critica bastante. Para ele, a 
literatura light se forma a partir do interesse por uma leitura leve, ligeira, fácil e 
divertida. As pessoas buscam esta literatura, que logo se transforma em best-seller. 
Assim, quanto mais pessoas lerem o livro light, mais pessoas o lerão, difundindo a 
literatura light. Ademais, o próprio formato do livro está se transformando, com 
o aparecimento dos tablets e das novas tecnologias, ponto importante de debate 
no último capítulo do livro.

As artes plásticas também são criticadas pelo autor: tudo passa a ser considerado 
como arte consumível. Diferentemente de Marcel Duchamp, classificado como 
gênio por Vargas Llosa por revolucionar o conceito de arte ao provocar a reflexão 
no público, outros artistas de hoje criam objetos absurdos que são vendidos por 
milhões. Arte sem significado, mas comercializável. 

Outro ponto banalizado é o jornalismo, que se apresenta de maneira 
sensacionalista e frívola. Acompanhamos na sociedade atual um jornalismo mais 
preocupado com audiência que com a veracidade da informação. Na ausência de 
notícias, passa-se a fabricá-las. Este jornalismo, que ora se utiliza da violência urbana, 
ora dos eventos esportivos, garante a fidelidade do público, que recebe as informações 
construídas e repletas de ideologia, sem precisar processá-las. A crítica, portanto, se 
expande não só para o jornalismo, mas também para os veículos de comunicação e 
para a imprensa como um todo. O entretenimento midiático atinge seu auge em 
programas de auditório e reality shows.

Quanto à política, o próprio autor explica que, “na civilização do espetáculo 
(...) passou por uma banalização talvez tão pronunciada quanto a literatura, o 
cinema e as artes plásticas, o que significa que nela a publicidade e seus slogans, 
lugares-comuns, frivolidades, modas e manias ocupam quase inteiramente a 
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atividade antes dedicada a razões, programas, ideais e doutrinas. O político de 
nossos dias, se quiser conservar a popularidade, será obrigado a dar atenção 
primordial ao gesto e à forma, que importam mais que valores, convicções e 
princípios” (p. 44).

Dentre estes temas principais, que merecem atenção na civilização do 
espetáculo, o sexo é mais um deles. A crítica de Vargas Llosa é apresentada tanto no 
primeiro capítulo como no quarto, intitulado “O desaparecimento do erotismo”, 
que inicia relatando uma história verídica que ocorreu na Espanha, país onde o 
escritor reside atualmente. Conta ele que, na região da Extremadura, o governo 
local, de orientação socialista, decidiu, com a prerrogativa de combater os casos de 
gravidez indesejada em adolescentes, acrescentar nos currículos escolares, nas aulas 
de educação sexual, oficinas de masturbação para meninos e meninas a partir dos 
14 anos. Esta situação nos leva a muitos questionamentos sobre os valores sociais, 
a moralidade e até mesmo sobre o papel da escola. A escola está desviando-se de 
sua função original de se preocupar com a aprendizagem e abraça, hoje, novas 
missões que não necessariamente lhe dizem respeito. Isso é resultado de uma 
fragilização da instituição familiar, que não consegue mais dar conta de assuntos 
que lhe pertenciam e terceiriza para a escola estas novas atribuições. 

A civilização do espetáculo é, portanto, um livro imprescindível para aqueles 
que quiserem se debruçar sobre a reflexão do mundo contemporâneo, entendendo 
que o campo da cultura é fundamental para se compreender com exatidão a 
realidade na qual estamos, como humanidade, inseridos. Mais que isso, o livro 
nos ajuda a compreender nossa realidade e permite imaginarmos uma sociedade 
nova que supere o banal, o efêmero e o frívolo. Para tanto, os educadores passam 
a exercer papel central nesta mudança, que só acontecerá quando a educação for 
colocada no centro de todas as preocupações sociais. O primeiro passo para o 
desaparecimento da civilização do espetáculo é tirar as crianças da condição de 
público passivo de um programa de auditório e colocá-las como pensadoras ativas 
da realidade que vivem. É, portanto, torná-las pessoas em vez de espectadoras. 
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Antônio Ermírio de Moraes 
– Memórias de um Diário 

Confidencial
PASTORE, José. Antônio Ermírio de Moraes – Memórias de 

um Diário Confidencial. Editora Planeta, 2013, 352 p.

Marcel Domingos Solimeo*

Esse livro somente poderia ter sido escrito pelo professor José Pastore, não 
apenas pelo seu longo convívio com o empresário e por sua participação ativa em 
muitos dos episódios relatados, mas sobretudo por sua sensibilidade e capacidade de 
transmitir emoção ao contar a trajetória de um dos mais importantes personagens da 
vida brasileira nos últimos 40 anos.

Pastore mostra o homem Antônio Ermírio de Moraes, sua formação, virtudes 
e defeitos; o empresário progressista que conduziu por muitos anos o maior 
conglomerado privado do país, o cidadão não apenas preocupado, mas ocupado 
com o futuro do Brasil, tanto por seu trabalho como por suas posições; o articulista 
que por 17 anos abordou os grandes temas nacionais em sua coluna dominical 
na Folha de S.Paulo; o filantropo que, além de ajudar financeiramente, fazia as 
coisas acontecer; e, finalmente, o improvável teatrólogo em que se transformou 
ao abraçar o compromisso que assumiu consigo mesmo, de procurar transmitir 
suas ideias e ideais através do teatro.

Na introdução, Pastore nos conta seu primeiro contato direto com o 
empresário, em 1979, quando assessor do Ministério do Trabalho, e trata de 
encontros posteriores em que descobriram não apenas muitos pontos comuns, 
como o fato de terem ambos estudado nos Estados Unidos, como principalmente 
valores e objetivos que os aproximaram. Esse contato se estreitou em 1986, 
quando José Pastore foi indicado para coordenar o programa de governo de 
Antônio (como ele o chama ao longo do livro), candidato a governador de São 
Paulo. Falando do homem, Pastore procura mostrar as origens do empresário, 
“sua visão, seu jeito de ser, sua fé no Brasil, o apego à produção, a valorização da 
educação e seu empenho na promoção de obras sociais”.

No capítulo primeiro, aborda as origens familiares dos Moraes, descendentes 
de tradicional família de usineiros pernambucanos pelo lado paterno, embora a 
figura mais marcante nas lembranças de Antônio fosse sua avó materna, Francisca 
Jesuína, que, viúva, tocou os negócios da família e investiu na educação de seu filho 
José, pai de Antônio; e, do lado materno, Antônio Pereira Inácio, empreendedor 
com visão social.

* Marcel Domingos Solimeo é economista pela FEA-USP e superintendente do Instituto de Economia  “Gastão 
Vidigal” da Associação Comercial de São Paulo.E-mail: <msolimeo@acsp.com.br >.
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Assim, José Ermírio, que estudou na Escola de Minas de Colorado, nos Estados 
Unidos, transmitiu aos filhos o apego à educação e “valores profundos nos campos 
da ética, da moral e da fraternidade”, que não apenas foram absorvidos por Antônio 
como também por seu irmão José, que também estudou na mesma escola. Além de 
absorver esses valores, Antônio os retransmitiu para seus nove filhos, educados com o 
mesmo rigor de “trabalhar, ser econômico e humilde”, principalmente pelo exemplo 
que dava com sua conduta pessoal.

 O empresário “viveu em casa o mundo dos estudos, do trabalho e da 
política”, pois seu pai foi senador da República e, embora tenha recomendado 
a seus filhos jamais entrar na política, inoculou esse vírus em Antônio, que se 
manifestou depois de ser um empresário bem sucedido e uma voz respeitada.

O perfil do empresário traçado por Pastore destaca “seu inconfundível jeito de 
ser”, marcado por traços peculiares, como a simplicidade e a humildade, retratadas 
na forma descuidada de se vestir e, principalmente, de tratar as pessoas. Apesar 
disso, era “enérgico e exigente”; tinha memória extraordinária, que, aliada a uma 
formação técnica muito rigorosa e ao fato de se dedicar a estudar detalhadamente 
todos os assuntos com os quais se envolvia, lhe permitia discorrer com profundidade 
sobre os temas mais diversos. Talvez pelo fato de ser um workaholic assumido, era 
considerado por Pastore como uma pessoa solitária, mesmo tendo uma família 
numerosa (nove filhos), e também um “tímido” que detestava “aparecer”, embora 
fosse uma figura de grande notoriedade.

A presença de Antônio Ermírio de Moraes na vida econômica do Brasil foi 
marcante, tendo presidido o maior grupo privado do país, o grupo Votorantim, com 
96 empresas de diversos ramos de atividade, com destaque nas áreas de alumínio, 
níquel, siderurgia, cimento, celulose e outros setores. O empresário não se limitava 
a administrar as empresas do grupo e suas atividades filantrópicas, mas também se 
pronunciava com frequência sobre os grandes temas nacionais, em geral de forma 
crítica às ações dos governos, inclusive os do período militar. Nacionalista convicto, 
criticava a compra de empresas brasileiras pelas multinacionais, defendendo muitas 
vezes o protecionismo. Suas maiores críticas, no entanto, eram contra a “ciranda 
financeira” e os bancos, os quais considerava “agiotas”, uma classe que não corria 
riscos e auferia grandes lucros. Apesar de seu preparo intelectual e de ser profundo 
estudioso dos problemas, a visão de Ermírio em relação à presença de multinacionais 
no país não considerava aspectos relevantes dessa participação, como o aporte de 
poupança externa e de tecnologia e, no tocante ao protecionismo, que admitia 
em alguns casos, como o da informática, provavelmente tinha como pressuposto 
que as empresas protegidas iriam ser eficientes, não considerando que a falta de 
concorrência levava inevitavelmente à ineficiência.

Com relação à “ciranda financeira” e à posição dos bancos, não levava em 
conta que ela resultava da política fiscal e monetária descontrolada, e que o sistema 
financeiro era apenas o canal através do qual as pessoas e as empresas procuravam se 
defender da perda acelerada do poder aquisitivo da moeda. Também sua visão de que 
a inflação deveria ser combatida com aumento da oferta não considerava que ela é 
um fenômeno monetário e que, sem o controle da emissão, não há como estancar o 
processo inflacionário. Por ironia, o grupo Votorantim criou um banco para capturar 
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o rendimento que os demais bancos auferiam com os recursos aplicados por suas 
empresas; a instituição acabou sendo extremamente rentável durante alguns anos, 
apesar do desconforto do empresário com o fato.

Antes mesmo de ingressar na vida partidária, Antônio Ermírio de Moraes 
teve participação política expressiva, ao defender, como membro do “grupo dos 
oito”, a abertura política e econômica do país. O capítulo que trata da entrada de 
Ermírio de Moraes na vida partidária, quando se candidatou a governador de São 
Paulo, nos entristece, pois revela um quadro lamentável da atividade política de 
então, que somente se agravou nos últimos anos. Apesar do conselho do pai para 
não entrar para a política, as pressões para que assumisse funções públicas eram 
muito fortes e ele considerou que não bastava apenas criticar, mas era preciso dar 
sua colaboração efetiva ao país; assim, resolveu sair candidato a governador, como 
uma forma de retribuir o muito que havia recebido. As promessas não cumpridas, 
os apoios não honrados, as campanhas de calúnias e difamações, a franqueza 
com que abordava temas delicados que ameaçavam alguns grupos de interesse 
fizeram com que Antônio Ermírio fosse derrotado nas urnas, e São Paulo e o 
Brasil perdessem a oportunidade de ter governando o estado mais importante da 
Federação um administrador competente, cujo objetivo era o de levar para a o setor 
público não apenas sua experiência, como também novas formas de administrar e 
de fazer política. Mais que a derrota eleitoral, o que magoou o empresário foram 
os ataques a suas empresas e a suas atividades sociais, ignorando sua contribuição 
pessoal na área social e as atividades de seu grupo empresarial. Suas palavras revelam 
bem o seu pensamento: “ninguém pode me condenar como fizeram no passado, 
dizendo que eu só criticava e nunca me oferecia. Tentei ser útil à nação. Aprendi 
que a política é a arte de falar o que não se pensa”. Apesar disso, continuou a se 
manifestar, a criticar e a apoiar candidatos aos cargos executivos.

A incursão na dramaturgia talvez seja o aspecto menos conhecido da vida desse 
empresário de muitas facetas e atividades. Considerava que o teatro poderia ser um meio 
mais eficiente para a divulgação das ideias do que artigos ou entrevistas. A gestação de 
sua primeira peça, Brasil S/A, levou muitos anos e exigiu muita determinação e trabalho. 
Mais que isso. Levou o empresário a se relacionar com outro tipo de interlocutores, 
que o auxiliassem a dar forma teatral a suas ideias. Embora frequentador de teatro, 
não tinha a experiência necessária para transformar valores e mensagens em emoções. 
Escreveu três peças: Brasil S/A, que retratava as dificuldades de um empresário vítima 
da especulação financeira; S.O.S. Brasil, sobre a precariedade do sistema de saúde; e 
Acorda Brasil, sobre a deterioração do sistema de ensino, todas baseadas em realidades 
que ele conhecia muito bem.

Essa convivência com o mundo artístico mudou a rotina de vida de Antônio 
Ermírio, pois, para começar, ele vivia em um “fuso horário” diferente do deles, pois 
acordava muito cedo; mas o levou a ser mais tolerante com horários, ter menos 
pressa e dedicar muito tempo a essa nova atividade. Teve como compensação ver 
sua última peça se transformar em enredo da escola de samba Vai-Vai, que se sagrou 
campeã do carnaval paulistano.

O último capítulo do livro de José Pastore fala da presença do empresário nas 
obras sociais, seguindo os passos de seu avô materno, Antônio Ignácio Pereira, 
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e de seu pai, José Ermírio de Moraes. Antônio apoiou de forma anônima uma 
infinidade de entidades assistenciais, religiosas e educacionais, mas não se limitou 
apenas ao aporte de recursos, dedicando parcela considerável de seu tempo a 
participar ativamente da administração de diversos hospitais, sendo sua maior 
obra a realizada na Beneficência Portuguesa,  onde trabalhou por quase 40 anos, 
indo religiosamente ao hospital todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.

Menos conhecido foi o papel de Antônio Ermírio na favela de Heliópolis, 
após o incêndio que vitimou o local, destruindo inúmeros barracos e deixando 
muitas famílias ao desabrigo. Ele não se limitou a doar material para a reconstrução, 
mas se preocupou em oferecer oportunidades para que os jovens da favela 
pudessem aspirar a um futuro melhor; para isso, procurou o maestro Silvio 
Bacarelli, com quem se dispôs a empreender um projeto de educação musical 
que, surpreendentemente, se destinava ao ensino da música erudita, ao contrário 
do que se poderia imaginar. Atualmente, a orquestra sinfônica criada por eles tem 
padrão internacional e vem permitindo a diversos jovens músicos se profissionalizar. 
Quem teve a oportunidade de assistir a apresentações da Orquestra e do Coral 
Bacarelli certamente se emocionou ao ver o entusiasmo dos jovens em participar 
dos concertos e o orgulho das famílias quando estiveram presentes em um 
espetáculo no Teatro Municipal.

Esta resenha deixa de lado não apenas fatos importantes relacionados às 
atividades de Antônio Ermírio de Moraes, como não capta a emoção que o livro 
de José Pastore proporciona a seus leitores. Vale a pena ler e divulgar os bons 
exemplos de um cidadão que muito fez pelo país.
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Orientação para Colaboradores

1. Foco da Revista

A Revista de Economia e Relações Internacionais publica artigos inéditos 
nessas duas áreas, em português, espanhol ou inglês, de autores brasileiros e do 
exterior. Excepcionalmente, publica também  artigos não inéditos, mas ainda não 
divulgados em português ou espanhol, e que a Revista considere importantes para 
publicação nessas línguas, modificados ou não, conforme avaliação dos Editores ou 
de membros do Conselho Editorial. Os artigos devem vir de especialistas nessas 
duas áreas, mas escritos de forma acessível ao público em geral. 

2. Formato dos Originais

Os textos devem ser submetidos na forma de arquivo eletrônico, em CD-
Rom ou por e-mail, no programa Word, em fonte Times New Roman, 12 pontos, 
e com as tabelas e gráficos no mesmo formato ou em Excel. Incluindo tabelas, 
gráficos e referências, cada  artigo deve ter de 15 a 20 páginas tamanho carta, com 
espaço 1,5 entre linhas, entre 5 mil e 7 mil palavras ou 30 mil a 40 mil caracteres, 
inclusive espaços.

Tabelas e gráficos não preparados originalmente pelo autor e retirados de 
outras fontes não poderão ser colados no artigo na forma de figuras.  Precisarão 
ser refeitos no formato citado, e sempre escritos no mesmo idioma do texto 
em que estarão inseridos. Ao elaborar tabelas e gráficos, o autor deve levar em 
consideração que a revista não utiliza cores.

As notas, na mesma fonte, em 10 pontos,  devem ser colocadas nos rodapés, 
numeradas sequencialmente, exceto a primeira, que referenciada por um * deve 
corresponder ao(s) autore(s) indicando a titulação acadêmica, a ocupação atual 
e outras já exercidas, bem como um endereço eletrônico para contato. O texto 
dessa nota inicial deverá tomar de três a cinco linhas. 

As referências bibliográficas deverão ser listadas alfabeticamente no fim do 
texto, seguindo a norma NBR-6023 da Associação Brasileira de Normas Técnicas-
ABNT, tal como mostram os exemplos anexos:

• Livro
DAGHLIAN, J. Lógica e álgebra de Boole. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995. 167p., 
Il., 21 cm. Bibliografia: p.166-167. ISBN 85-224-1256-1.

• Parte de Coletânea
ROMANO, G. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;  
SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens 2: a época contemporânea. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1996. p.7-16.

• Artigo de Revista        
GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. Política e Administração, 
Rio de Janeiro, v. 3, nº 2, p. 15-21, set. 1997.
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• Artigo de Jornal        
NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São Paulo, 
28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.

• Artigo Publicado em Meio Eletrônico     
KELLY, R. Electronic publishing at APS: its not just online journalism. APS 
News Online, Los Angeles, Nov. 1996. Disponível em: <http://www.aps.org/
apsnews/1196/11965.html> . Acesso em: 25 nov. 1998.

• Trabalho de Congresso Publicado em Meio Eletrônico
SILVA, R. N.; OLIVEIRA, R. Os limites pedagógicos do paradigma da qualidade 
total. Na educação. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPe, 
4., 1996, Recife. Anais eletrônicos... Recife: UFPe, 1996. Disponível em: <http://
www. propesq. ufpe.br/anais/anais/educ/ce04..htm> . Acesso em: 21 jan. 1997.

Cada artigo deverá estar acompanhado de um resumo de 100 a 150 palavras, 
não incluídas na contagem do tamanho do artigo, bem como a menção de três a 
cinco  palavras-chave, no mesmo idioma do texto. A correspondência de remessa 
deve incluir o nome do autor e a instituição ou instituições a que está ligado. Pede-se 
também um endereço para contato, com menção do eletrônico e de um telefone. 

3. Avaliação dos Originais

Os artigos serão submetidos a pareceristas, cujos nomes não serão informados 
aos autores. 

4. Resenhas

A revista publica resenhas de livros, que deverão ser submetidas no 
mesmo formato dos artigos, mas com tamanho limitado a 1/4 dos parâmetros 
mencionados no item 2.

5. Remessa de Originais

Os originais devem ser remetidos para:
Revista de Economia e Relações Internacionais
Fundação Armando Alvares Penteado-FAAP
Faculdade de Economia 
Rua Alagoas, 903,
01242-902 São Paulo-SP             
e-mail: eco.reri@faap.br

6. Assinaturas

Informações poderão ser obtidas por meio do e-mail acima.


