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APRESENTAÇÃO

Os Organizadores do Evento “Seminário Internacional sobre Es-
tado e Instituições” têm a satisfação de dar as boas-vindas a todos e 
apresentar a sua segunda edição intitulada: “Desafios Contemporâ-
neos e o Futuro do Multilateralismo: Cenários e Perspectivas no âmbito 
da Governança Global”.

A organização deste Evento, que resulta na presente publica-
ção, remete a 2012, ocasião em que o Grupo de Pesquisa Estado, 
Instituições e Análise Econômica do Direito (GPEIA/UFF) foi criado. 
Ao longo dos anos, as parcerias desenvolvidas pelo Grupo resultaram 
em muitos frutos. Foram desenvolvidos oito eventos de periodicidade 
anual, sendo que a edição trazendo a temática “Perspectivas Latino-
-Americanas”, em 2018, contou com o apoio e financiamento da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Em 2020, o GPEIA entrou em uma nova fase, na qual assumo 
a coordenação geral do Grupo, representando o momento apropria-
do para, diante das adversidades e vicissitudes que se apresentaram, 
criarmos um espaço de debate, de forma crítica e propositiva, em rela-
ção aos desafios no âmbito das Políticas Públicas e de policy-making 
para o enfrentamento do cenário da crise que assolou a comunidade 
global como um todo.

O aprendizado e interação acadêmica ao longo desses anos, 
em colaboração científica com as instituições parceiras, foi fundamen-
tal para a organização do I Seminário Internacional sobre Estado e 
Instituições – “Diálogos Institucionais e Políticas de Enfrentamento da 
Crise” em setembro de 2020. O Evento alcançou seus objetivos com 
êxito, contando com a participação de aproximadamente 900 pessoas 
e mais de 80 pesquisas apresentadas.



15S U M Á R I O

Além disso, como resultado do Seminário, foram lançados 
quatro ebooks, com mais de 65 artigos, divididos por área temática, 
contemplando formas de enfrentamento e soluções criativas para os 
desafios apresentados. Por último, foi organizada a publicação do li-
vro impresso “Estados e Instituições: Diálogos Institucionais e Políticas 
para o Enfrentamento da Crise” composto por capítulos inéditos em 
conjunto com a seleção de artigos revisitados das principais contribui-
ções que fizeram parte do Evento.

Em 2021, o fato de ainda estarmos passando por uma conjun-
tura complexa e repleta de particularidades - tanto em âmbito nacio-
nal quanto internacional - nos provocou a assumir essa empreitada, 
por meio do Grupo de Pesquisa, visando abrir o espaço para refle-
xões pertinentes em quatro frentes principais que foram abordadas 
pelos Grupos de Trabalho (GTs) de forma interdisciplinar: Desafios do 
Multilateralismo em Âmbito Global e o papel das Instituições Interna-
cionais (GT1); Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento 
da crise em Perspectiva Comparada (GT2); Alternativas para o Meio 
Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade (GT3) e Estado, Institui-
ções e Governança (GT4).

O GT1 intitulado “Desafios do Multilateralismo em Âmbito Glo-
bal e o papel das Instituições Internacionais” se propôs a debater os 
desafios globais voltados à reorganização e recuperação com vistas 
a um cenário pós-pandemia, assim como discutir as ações multila-
terais direcionadas a novas dinâmicas que venham acompanhadas 
de soluções criativas para o reordenamento em âmbito global. Nesse 
sentido, a relevância da cooperação internacional em escopo global, 
bem como a forma pela qual esse processo vem sendo conduzido, 
acaba representando um ponto fundamental dentro do debate ne-
cessário para a superação deste contexto crítico levando em conta a 
sua complexidade.



16S U M Á R I O

O GT 2 intitulado “Políticas Nacionais e Internacionais de En-
frentamento da crise em Perspectiva Comparada” trouxe ao debate 
o papel do Estado e das Instituições na gestão da pandemia, bem 
como das políticas nacionais e internacionais de seu enfrentamento e 
recuperação. O intuito consistiu em destacar a relevância da multidis-
ciplinaridade que envolve estes desafios - buscando a complemen-
taridade de diversos campos do conhecimento na direção de saídas 
propositivas para essa conjuntura - incorporando abordagens tanto do 
caso brasileiro, como também das realidades internacionais, na con-
cretização destes objetivos.

O GT 3 intitulado “Alternativas para o Meio Ambiente e a Pla-
taforma da Sustentabilidade” teve como objetivo examinar, critica-
mente, o alcance e o impacto dos mecanismos estatais de gestão 
ambiental e de promoção da sustentabilidade para efetivação de di-
reitos fundamentais, em níveis individual, comunitário e da sociedade 
– incorporando, para tanto, elementos relacionados ao conceito de 
democracia ambiental.

Por sua vez, o GT4 intitulado “Estado, Instituições e Governan-
ça” pretendeu estabelecer o debate trazendo reflexões sobre as mu-
danças institucionais em curso e a forma como os Estados Nacionais 
têm buscado mecanismos internos - bem como respaldos no âmbito 
da governança global - voltados à superação dos desdobramentos 
da crise vigente nos campos econômico, político e social. Com esse 
intuito, o papel das instituições foi colocado em perspectiva, trazendo 
ao debate o sistema de regras sociais, na organização e na articulação 
de políticas públicas e de governança no contexto contemporâneo.

No mais, agradeço sinceramente a todos os que acreditaram 
neste projeto. À Universidade Federal Fluminense, bem como ao 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF) 
agradeço o apoio e suporte. A todos os coordenadores dos Grupos 
de Trabalho: André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, 
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Giulia Parola, Rafaela Mello, Rodrigo Tavares e Vinicius Chaves, meus 
sinceros agradecimentos por todo empenho dedicado ao Evento e ao 
excelente trabalho realizado ao longo das etapas de produção.

Aos palestrantes, que disponibilizaram seu conhecimento e de-
dicação para participarem dos Painéis, agradeço pela colaboração e 
solicitude em trazer consigo o debate em perspectiva multidisciplinar, 
tão relevante e necessário para o enfrentamento dos desafios que se 
apresentam na conjuntura atual. Meu profundo apreço às notáveis 
contribuições dos palestrantes: Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabia-
na de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila 
Maziero e Sérgio Veloso.

Ao Prof. Oliver Stuenkel, que propôs para a Conferência Inaugu-
ral a temática “O Mundo Pós-Ocidental”, externo meu agradecimento 
especial por aceitar nosso convite e trazer consigo este tema emble-
mático, com as reflexões apropriadas para a abertura do Seminário.

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PP-
GCAm/UFSCar) e ao Centro de Estudos em Democracia Ambiental 
(CEDA/UFSCar), na pessoa do Prof. Celso Maran de Oliveira, gostaria de 
destacar minha terna gratidão pela parceria e apoio ao longo da jornada.

À Comissão Executiva, toda minha admiração pelo empenho, 
garra e dedicação com a qual cumpriram com todas suas funções. 
Não sei como poderia ser grato o suficiente para fazer jus à disposição 
dedicada em equipe, pensando em cada procedimento com o 
acabamento necessário para realizarmos mais uma edição louvável do 
Evento. Deixo registrado meu orgulho em relação a cada um de vocês: 
Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da Silva, Larissa Louback 
Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos Alves de Lima, Nathan 
Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alonso Alvares de Araujo 
e Yuri Amaral. Cada qual com seu talento e contribuição representou 
uma peça fundamental dentro do encadeamento de produção e reali-
zação desta empreitada.
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Um agradecimento final a todos que, de forma direta ou indireta, 
colaboraram para a realização deste Evento. Com o mesmo ânimo e 
disposição, convidamos desde já a todos a participarem conosco da 
próxima edição do Seminário.

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2022.

Gabriel Rached

Colaboração: Rafaela Mello
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The Organizers of the Event “International Seminar on the Sta-
te and Institutions” are pleased to welcome everyone and present their 
second edition of this Conference entitled: “Contemporary Challenges 
and the Future of Multilateralism: Scenarios and Perspectives on Global 
Governance”.

This Event’s organization, which results in the present publication, 
refers to 2012 when the Research Group “State, Institutions, and Eco-
nomic Analysis of Law” (GPEIA/UFF) began its activities. Over the years, 
the partnerships developed by the Group resulted in many fruits. Eight 
events were held since the Group’s creation, and the 2018’s edition, 
which had the thematic “Latin American Perspectives”, received the su-
pport and funding of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 

In 2020, GPEIA entered a new phase, in which I assume the ge-
neral coordination of the Group, representing the appropriate moment 
for, considering so many obstacles and uncertainties that are presen-
ted, creating a space for debate, critically and purposefully, concerning 
challenges in the scope of Public Policies and policy-making to face the 
crisis scenario that reached the global community as a whole.

The academic interactions over the years and the collaboration 
with the partners institutions were fundamental for the organization of the 
“I International Seminar on the States and Institutions – Institutional Dia-
logues and Policies for Pandemic Times” in September 2020. The Event 
achieved successfully it’s objectives, counting with the participation of 
over 900 people and more than 80 academic paper proposals. 
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In addition, as a result of the Seminar, four e-books were released, 
with more than 65 papers, divided by thematic area, presenting creative 
solutions and ways of facing the ongoing challenges. Finally, the publi-
cation of the printed book “States and Institutions: Institutional Dialogues 
and Policies for Facing the Crisis” was organized. The book is compo-
sed of unpublished chapters together with a selection of revisited articles 
from the main contributions that were part of the Event.

In 2021, based on the assumption that we are still going through 
a complex conjuncture and full of particularities - both at the national and 
international level -, this evidence led us to undertake this task, through 
the Research Group, to open the space for pertinent reflections on four 
main fronts that were addressed by the Working Groups (WGs) in an in-
terdisciplinary way: The Challenges of Multilateralism at the Global Level 
and the Role of International Institutions (WG 1); National and Internatio-
nal Policies for Crisis Management in Comparative Perspective (WG 2); 
Alternatives for the Environment and the Sustainability Platform (WG 3); 
and, The State, Institutions, and Governance (WG 4).

The WG 1 entitled “The Challenges of Multilateralism at the Global 
Level and the Role of International Institutions” has proposed the debate 
the global challenges related to the reorganization and recovery towards 
a post-pandemic scenario, as well as to discuss multilateral actions ai-
med at new dynamics that are accompanied by creative solutions for 
reorganization at the global level. In that way, the relevance of internatio-
nal cooperation and how this process has been conducted ended up 
representing a fundamental point within the necessary debate to overco-
me this critical context, taking into account its complexity.

The WG 2 entitled “National and International Policies for Crisis 
Management in Comparative Perspective” opens the space for the de-
bate on the role of the State and the Institutions in the management of 
the pandemic, as well as national and international policies to face the 
crisis and it’s recuperation. The goal consisted in highlight the relevan-
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ce of the multidisciplinarity that involves this challenges – aiming the 
complementarity of different fields of knowledge in a search for creative 
solutions for this scenario - incorporating the debate in both national and 
international realities in comparative perspective in name of the realiza-
tion of this objectives.

The WG 3, entitled “Alternatives for the Environment and the Sus-
tainability Platform,” aims to examine the scope and impact of State 
mechanisms for environmental protection and the promotion of sustai-
nability to accomplish the fundamental rights at the individual, commu-
nitarian, and social levels – including, for this, elements concerning the 
concept of environmental democracy.

Consecutively, the WG4 entitled “The State, Institutions, and Go-
vernance” brings the discussion of the ongoing institutional changes 
and the way that Nation-States have been seeking internal mechanis-
ms - as well as support in the context of global governance - aimed at 
overcoming the crisis at the economic, political and social level. To do 
so, the role of the institutions is put in perspective, bringing the social 
rules system to debate, within the organization of public policies in the 
current scenario.

At this moment, I would like to sincerely thank everyone who be-
lieved in this project. I would like to thank the Fluminense Federal Univer-
sity, as well as the Graduate Programme in Sociology and Law (PPGSD/
UFF) for their support. To all the coordinators of the Working Groups: 
André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, Giulia Parola, 
Rafaela Mello, Rodrigo Tavares and Vinicius Chaves, my sincere thanks 
for all the effort dedicated to the Event and the excellent work carried out 
throughout the stages of production.

To the speakers, who contributed with their knowledge and dedi-
cation to participate in the Panels, I am grateful for their collaboration and 
solicitude in bringing the debate in a multidisciplinary perspective that 
is so relevant and necessary to face the challenges that have been pre-
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sented in the current situation. My deep appreciation to the remarkable 
contributions of the speakers: Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabiana 
de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila 
Maziero and Sérgio Veloso.

To Prof. Oliver Stuenkel, who proposed for the Inaugural Confer-
ence the thematic of “The Post-Western World”, my special thanks for 
accepting our invitation and bringing the ideal theme, with the appropri-
ate reflections for the opening of the Event.

To the Graduate Programme in Environmental Sciences (PPG-
CAm/UFSCar) and to the Center for Studies in Environmental Democ-
racy (CEDA/UFSCar), in the person of Prof. Celso Maran de Oliveira, I 
would like to highlight my tender gratitude for the partnership and sup-
port throughout the journey.

Last by not least, all my admiration for the Executive Committee’s 
dedication, commitment, and determination to performing all their func-
tions. I couldn’t be grateful enough to honour the team’s dedication, 
being available during many evenings reviewing all the details and de-
liberating on each procedure with the necessary “finishing touches” to 
make a remarkable second edition of the Event. I leave registered my 
pride in each one of you: Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da 
Silva, Larissa Louback Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos 
Alves de Lima, Nathan Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alon-
so Alvares de Araujo and Yuri Amaral. Each one with a particular talent 
and contribution represented a fundamental piece in this production.

A final thanks to everyone who, directly or indirectly, contributed to 
the realization of this Seminar. With the same animus, we invite in advance 
all the readers to participate with us on the Seminar’s next edition.

Rio de Janeiro, March 30th, 2022.

Gabriel Rached 

Collaboration: Rafaela Mello
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GRUPO DE TRABALHO 4 
Estado, Instituições e Governança 

RESUMO
Este artigo busca inquirir acerca das convergências e dissonâncias existen-
tes nas obras de Geoffrey Hodgson e Karl Marx, principalmente no tocante 
ao Estado e ao direito. Seu objetivo é contribuir para a construção de uma 
teoria social com limites mais amplos que os do institucionalismo e do mar-
xismo, justificando-se pela necessidade de ir além dos limites positivistas 
para a compreensão do Estado e do direito. A metodologia utilizada é a de 
pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chave: Direito; Estado; Institucionalismo; Hodgson; Marx.
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ABSTRACT
This article seeks to inquire about the convergences and dissonances that exist 
in the works of Geoffrey Hodgson and Karl Marx, especially with regard to the 
State and Law. Its objective is to contribute to the construction of a social theory 
with broader limits than those of institutionalism and Marxism, justifying itself by 
the need to go beyond positivist limits in order to understand the State and the 
Law. The methodology used is that of bibliographic research.

Keywords: Law; State; Institutionalism; Hodgson; Marx.
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INTRODUÇÃO

Foi-se o tempo em que o juspositivismo disputava a compreen-
são do direito e do Estado exclusivamente com o jusnaturalismo. No 
século XIX, surgem novas perspectivas de estudo do fenômeno jurí-
dico que quebram o oligopólio até então existente, propondo um ter-
tium datur entre aceitar os complexos jurídico e estatal nos limites de 
um sistema de normas ou entendê-los como um conjunto de dados 
naturais imutáveis. Estas novas perspectivas entendem que as parti-
cularidades do direito e do Estado encontram-se, em grande parte, na 
norma jurídica, mas que estudar somente ela não é suficiente para uma 
compreensão adequada destes fenômenos. 

Uma destas perspectivas é o institucionalismo, uma corrente 
altamente heterogênea de pensamento caracterizada por Geoffrey 
Hodgson, um de seus principais expoentes, a partir da ênfase que 
dá às instituições no processo de compreensão e estudo da vida 
social e, mais especificamente, do direito e do Estado. Outra é o 
marxismo, que, por sua vez, também acredita na impossibilidade 
de se dominar a forma jurídica e a estatal ignorando as suas bases 
materiais, encontradas nas relações sociais de produção de uma 
dada sociedade.

Animado pela possibilidade de contribuir para debates mais 
plurais acerca do fenômeno jurídico, que levem em conta o mundo 
existente para além da norma jurídica e contribuam (mesmo que mini-
mamente) para a construção de uma teoria social mais plural e com-
pleta do fenômeno jurídico e do Estado, o presente trabalho tem como 
problema de pesquisa o questionamento acerca das convergências, 
dissonâncias e possibilidade de síntese destas duas concepções teó-
ricas (e, especificamente, suas posições acerca do Direito e Estado), 
representadas aqui pelo pensamento de Geoffrey Hodgson e de Marx.
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A priori, a hipótese defendida é a de que seja possível, e também 
proveitoso, operar uma síntese de seus fundamentos, dado que am-
bos os autores buscam compreender o direito e o Estado para além da 
norma jurídica. Assim, ambos pesquisam sua origem em complexos 
que vão além dos limites da norma, e o fazem a partir de perspectivas 
diferentes. Acredita-se que sintetizar estas duas pesquisas produzirá 
uma perspectiva teórica que, ao mesmo tempo em que não desnatura-
lizará as teses fundamentais destas duas pesquisas, em muito auxiliará 
para que alarguem seus horizontes.

Propõe-se a confirmação (ou não) da hipótese em questão do 
seguinte modo: expostas as concepções jurídicas dos dois autores, 
inclusive seus limites e contradições, restará confirmada a hipótese de 
possibilidade e conveniência da complementaridade caso fique de-
monstrado que uma teoria consegue apresentar respostas ao limite da 
outra sem necessariamente desnaturalizar sua tese fundamental. E, 
contrariamente, ficará desacreditada a hipótese se for constatado que 
uma síntese entre os pensamentos é altamente instável, no sentido de 
destruir a base teórica fundamental de um ou outro autor.

O método de pesquisa a ser adotado é o de pesquisa bibliográ-
fica, que permite a extração e delimitação das informações referentes 
ao cumprimento dos objetivos de pesquisa. 

Estruturalmente, no primeiro capítulo, esta pesquisa deverá en-
tão iniciar com a exposição do pensamento de Hodgson, trazendo o 
que o economista entende como instituição e, em seguida, qual a sua 
relação com o direito e o Estado e suas limitações fundamentais. Pos-
teriormente, será abordado o pensamento de Marx. Aqui, será delimita-
do qual o núcleo do pensamento marxiano e como ele compreende o 
fenômeno jurídico e estatal. No segundo capítulo, comparará os limites 
das duas abordagens, tratando da possibilidade (ou não) de síntese 
entre elas. Por fim, haverá a conclusão, com os resultados elencados. 
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1. ENTRE AS INSTITUIÇÕES E AS FORÇAS 
PRODUTIVAS, O DIREITO E O ESTADO

Se deseja-se iniciar por Geoffrey Hodgson, faz-se necessário 
antes de qualquer coisa entender o que ele delimita quando fala em 
uma instituição.

Em um trabalho denominado What Are Institutions? Hodgson 
afirma que a origem do termo instituição pode ser traçada a partir de 
1725 na obra Scienza Nuova, de Giambattista Vico. Com o passar do 
tempo, teria adquirido um forte conteúdo polissêmico, o que, no en-
tanto, não impediria a proposição de um conceito geral que unificasse 
todas as escolas de pensamento que trabalham com esta noção. So-
bre isso, afirma que 

Instituições são o tipo de estrutura que mais importam no cam-
po social: elas criam a matéria da vida social. O crescente re-
conhecimento da importância do papel das instituições na vida 
social envolve o reconhecimento de que muitas das interações 
e atividades humanas são estruturadas (implicitamente ou ma-
nifestamente) em termos de regras. Sem violentar muito a lite-
ratura dominante, podemos definir instituições como sistemas 
estabelecidos e prevalentes de regras sociais que estruturam 
as interações sociais (HODGSON, 2006, p.2, tradução nossa1).

Esta é a tese fundamental de sua teoria: a instituição. Como vis-
to, são as instituições sistemas estabelecidos e dominantes de regras 
que estruturam as interações sociais a partir da modulação de legítimas 
expectativas de comportamento dos indivíduos, podendo então restrin-
gir ou incentivar determinados comportamentos dos indivíduos, que se 

1 “Institutions are the kinds of structures that matter most in the social realm: they make up 
the stuff of social life. The increasing acknowledgment of the role of institutions in social 
life involves the recognition that much of human interaction and activity is structured in 
terms of overt or implicit rules. Wihout doing much violence to the relevant literature, we 
may define institutions as systems of estabilished and prevalent social rules that structure 
social interactions”.
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veriam compelidos a observar estas regras em seu proceder. É a regra 
um componente nevrálgico no pensamento de Hodgson, já que é ela a 
grande responsável por permitir a diferenciação entre estruturas sociais 
simples de organização, como as encontradas em certos animais, de 
legítimas instituições. E isto porque, no pensamento do autor, a regra 
deve ser vista como uma “injunção normativa ou disposição normati-
va imanente que é baseada em costumes e transmitida socialmente” 
(HODGSON, 2006, p.3, tradução nossa2). Mas estas regras, se dese-
jam ter um mínimo de exequibilidade social, não podem meramente ser 
intuídas de forma abstrata do tecido social, mas devem constituir-se 
em representações mentais e (consequentemente) atitudes mentais co-
nhecidas e continuamente representadas pela maioria dos indivíduos 
como um costume. Quando isto é alcançado, a regra cria um padrão 
de comportamento que passa a ser seguido sem grandes e intensos 
questionamentos pelos indivíduos. Cria, portanto, um hábito.

Sobre o hábito, explica o autor que

Os hábitos são o material constitutivo das instituições, forne-
cendo a elas uma durabilidade maior, poder, e autoridade nor-
mativa. Em troca, por reproduzir hábitos compartilhados de 
pensamento, as instituições são responsáveis por criar fortes 
mecanismos de conformismo e concordância normativa. Como 
Charles Sanders Peirce afirmou, a ‘essência do acreditar é o 
estabelecimento do hábito’. Assim, o hábito não é a negação 
da deliberação, mas é sua fundação necessária. Razões e 
crenças são frequentemente a racionalização de sentimentos 
e emoções profundamente ancorados que surgem de hábitos 
estabelecidos por comportamentos repetidos. Esta interação 
de comportamento, hábito, emoção e racionalização ajuda a 
explicar o poder normativo do costume nas sociedades huma-
nas. Desta forma, ‘o costume nos reconcilia com tudo’ - como 
Edmund Burke escreveu em 1757 - e regras baseadas nos cos-
tumes podem adquirir a força de uma autoridade moral. Em 

2 “The term rule is broadly understood as a socially transmitted and customary normative in-
junction or immanently normative disposition, that in circumstances X do Y”.
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troca, estas normas morais ajudam a fortalecer a instituição em 
questão (HODGSON, 2006, p. 7, tradução nossa3).

É assim que as instituições conseguem alcançar a sua finalida-
de principal: a de influenciar o comportamento humano. E isto porque:

Estruturando, constrangendo e possibilitando comportamentos 
individuais, as instituições têm o poder de moldar as capacida-
des e o comportamento dos agentes de maneira fundamental: 
elas têm a capacidade de modificar aspirações ao invés de me-
ramente possibilitá-las ou constrangê-las. O hábito é o mecanis-
mo chave nesta transformação. Instituições são estruturas so-
ciais que podem envolver causação reconstitutiva descendente, 
agindo até certo ponto em hábitos individuais de pensar e agir. 
A existência desta causação reconstitutiva descendente não im-
plica que as instituições diretamente, inteiramente ou uniforme-
mente determinem as aspirações individuais, mas somente que 
pode haver efeitos significativos descendentes. Na medida em 
que as instituições levam às regularidades de comportamen-
to, hábitos consonantes são estabelecidos entre a população, 
levando a propósitos e crenças congruentes. É desta maneira 
que a estrutura institucional é sustentada (HODGSON, 2006  
p. 7, tradução nossa 4).

3 “Habits are the constitutive material of institutions, providing them with enhaced durability, 
power, and normative authority. In turn, by reproducing shared habits of thought, institutions 
create strong mechanism of conformism and normative agreement. As Charles Sanders Peir-
ce declared, the ‘essence of belief is the estabilishment of habit’. Accordingly, habit is not 
the negation of deliberation but its necessary foundation. Reasons and beliefs are often the 
rationalizations of deep-seated feelings and emotions that spring from habits laid down by 
repeated behaviors. This interplay of behavior, habit, emotion, and rationalization helps to 
explain the normative power of custom in human society. Hence ‘custom reconciles us to 
everything’ - as Edmund Burke wrote in 1757 - and customary rules can acquire the force of 
moral authority. In turn, these moral norms help to further reinforce the institution in question”.

4 “By structuring, constraining, and enabling individual behaviors, institutions have the power 
to mold the capacities and behavior of agents in fundamental ways: they have a capacity to 
change aspirations instead of merely enabling or constraining them. Habit is the key mecha-
nism in this transformation. Institutions are social structures that can involve reconstitutive 
downward causation, acting to some degree upon individual habits of thought and action. 
The existence of reconstitutive downward causation does not mean that institutions directly, 
entirely, or uniformly determine individual aspirations, merely that there can be significant 
downward effects. Insofar as institutions lead to regularities of behavior, concordant habits 
are laid down among the population, leading to congruent purposes and beliefs. In this way 
the institutional structure is further sustained”.
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Pode-se agora aproveitar de todas as implicações do autor 
acerca das instituições. Como visto, as instituições seriam estruturas 
organizadas em um sistema de mandamentos normativos (as regras) 
que orientam a atividade dos indivíduos. Estas normas, para poderem 
constituir verdadeiramente uma instituição, deveriam se basear em sua 
transmissão social (predominantemente, a linguagem) e na sua aplica-
ção por parte dos indivíduos de forma reiterada e habitual, constituindo 
assim um costume. Em síntese, instituições são conjuntos de regras 
que norteiam a ação dos indivíduos por meio de sua reiteração costu-
meira, podendo levar a alterações de seus comportamentos. 

Explicitada a conceituação do autor acerca das instituições, 
cabe investigar qual a relação existente entre elas e o complexo jurídi-
co-estatal. 

Neste sentido, afirmou o autor que:

Para regras de direito se transformarem em regras no sentido 
discutido aqui, elas devem se tornar costumeiras. Como será 
discutido mais tarde neste trabalho, há exemplos de leis que 
são amplamente ignoradas e não adquiriram o status costumei-
ro ou disposicional de regra. Leis ignoradas não são regras. 
Para novas leis se tornarem regras, elas devem se fazer cum-
prir até o ponto em que evitar ou performar o comportamento 
em questão se torna costumeiro e adquire um status normativo 
(HODGSON, 2006, p. 6, tradução nossa5).

Percebe-se claramente aqui o traçado do autor entre instituições, 
direito e costume: pode haver regras de direito que não se baseiam 
no costume. No entanto, justamente por faltar-lhes o revestimento do 
costume, estas regras jurídicas não podem se constituir em regras ins-
titucionais e, provavelmente, serão ignoradas pela sociedade. Assim, 

5 “For laws to become rules in the sense discussed here, they have to become customary. As 
discussed later in this essay, there are examples of laws that are widely ignored and have not 
acquired the customary or dispositional status of a rule. Ignored laws are not rules. For new 
laws to become rules, they have to be enforced to the point that the avoidance or performan-
ce of the behavior in question becomes customary and acquires a normative status”.
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instituição e direito são complexos de regras que se diferenciam mu-
tuamente, em primeiro lugar, pelo costume. 

No entanto, não se pode compreender a abordagem jurídica 
do autor como reduzida ao costume. Apesar de ter seu fundamento 
nele, a lei tem especificidades que vão além. Em outro artigo, chama-
do On the Institutional Foundations of Law: The Insufficiency of Cus-
tom and Private Ordering, explica que “o costume é importante para 
sustentar o direito, mas o direito é muito mais que a expressão epi-
fenomênica do costume” (HODGSON, 2009, p. 2, tradução nossa6). 
É exatamente neste ponto que surge a importância do Estado para a 
concepção jurídica do autor. 

Constatando, com base na História do Direito, que “a essência 
do direito reside na transcendência do costume” (HODGSON, 2009, 
p.7, tradução nossa 7), entende ele que é um erro identificar o costume 
com o direito (e, portanto, com a lei), e isto porque a lei sempre tem 
como base o costume, mas é o Estado quem transforma este costume 
difuso em algo diferente: o jurídico, identificado com a coerção estatal.

Claro, muitas leis se desenvolveram a partir dos costumes, e 
seria um erro considerar todas as leis como provenientes da 
vontade do legislador. No entanto, o Estado transforma o costu-
me em lei, particularmente solucionando brechas ou disputas. 
Se os costumes fossem consistentes e observados sempre fiel-
mente, então não haveria necessidade do Estado ou das cortes 
judiciais (HODGSON, 2009, p.10, tradução nossa 8).

6 “Custom is important to sustain law, but law is much more than an epiphenomenal expres-
sion of custom”.

7 “Also running against the identification of law with custom, some neglected legal historians 
stress that the essence of law resides in its transcendence of custom, particularly at a stage 
when breaches of customary conventions arise”.

8 “Of course, many laws evolve on customary foundations, and it would be a mistake to regard 
all law as emanating from the will of legislators. Nevertheless, the state transforms custom 
into law, particularly by dealing with breaches or disputes. If customs were consistent and 
faithfully observed, then there would be no need for the involvement of the state or the courts”.
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Hodgson ainda chama a atenção para o fato de que o Estado 
não se fundamenta exclusivamente no uso da força, sendo esta so-
mente seu último limite. Para sobreviver, o Estado moderno deve, na 
opinião do autor, fazer uso predominantemente de largas porções de 
consenso e consentimento.

Assim, no tocante à questão jurídico-estatal, quatro elemen-
tos são indispensáveis na concepção do autor: instituição, costume, 
regra e Estado.

O direito é um conjunto de regras estabelecidas socialmente, 
que se diferenciaria de outras normatividades (como a ética e a mo-
ral) por ser produto da positivação de um Estado soberano. Isto, no 
entanto, não é suficiente para compreender a natureza do direito e 
nem mesmo do Estado, pois o direito, se quiser ter um mínimo de efe-
tividade para cumprir a tarefa de regular a sociedade, deve ter como 
base um costume, ou, alternativamente, se transformar em um costu-
me, isto é, uma regra de comportamento que tenha um status mínimo 
de prática costumeira, habitual e reiterada nesta sociedade. Em outras 
palavras, para de fato ser e funcionar em sociedade, o direito deve 
ser uma instituição. No entanto, é importante ressaltar que é possível 
existir direito que não tenha caráter de instituição. Aqui, a regra jurídica 
não assumiu caráter de regra institucional, ou, o que causa o mesmo 
efeito, a regra jurídica não tem um mínimo lastro prévio em uma regra 
institucional, o que acaba por acarretar um direito sem efetividade. Em 
síntese, pode-se afirmar que, no pensamento de Hodgson, o direito é 
a tênue mediação entre instituição e cogência estatal.

O grande limite da concepção de Hodgson é não indicar as ba-
ses materiais sobre as quais direito e Estado surgem e operam. Certo, 
o autor define instituições como sendo as regras que estruturam as 
relações sociais humanas, e diz que toda regra, para ter eficácia social, 
deve se institucionalizar, ou seja, tornar-se costume social transmitido 
pela prática; pelo hábito. Mas se cala quanto à origem do direito e mes-
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mo do Estado. Estes dois complexos aparecem em sua obra como 
coisas que devem ser institucionalizadas para ter efetividade, mas não 
se questiona quanto à origem destas coisas. E, ao não fazê-lo, o ques-
tionamento sobre seus propósitos fica limitado.  

Passa-se agora a Karl Marx, para analisar sua teoria e ver 
quão profundamente consegue ela desvendar o direito e o Esta-
do. Priorizou-se aqui as obras originais do autor em detrimento das  
de seus seguidores.

A base do pensamento de Marx consiste na importância funda-
mental do trabalho para a sociabilidade humana. Assim, explica que:

O trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a na-
tureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, 
medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza. Ele 
se confronta com a matéria natural como uma potência natural. 
A fim de se apropriar da matéria natural de uma forma útil para 
sua própria vida, ele põe em movimento as forças naturais per-
tencentes a sua corporeidade: seus braços e pernas, cabeça 
e mãos. Agindo sobre a natureza externa e modificando-a por 
meio desse movimento, ele modifica, ao mesmo tempo, sua 
própria natureza. Ele desenvolve as potências que nela jazem 
latentes e submete o jogo de suas forças a seu próprio domínio 
(MARX, 2013, p. 255). 

Não só o trabalho desenvolve o mundo exterior ao homem, mas 
também desenvolve o próprio gênero humano ao ativar as suas po-
tências latentes. O que distingue o homem da natureza é a sua capa-
cidade de produzir e reproduzir materialmente a partir do trabalho sua 
própria vida 9.

No entanto, com exceção de sua fase mais primitiva, é impossí-
vel conceber o trabalho como atividade apartada da sociedade e que, 

9 “Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão e uma abelha envergonha 
muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue 
o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente 
antes de construí-la com a cera” (MARX, 2013, pp. 255-256).
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portanto, prescinde de uma divisão social do trabalho. No decorrer 
da história humana, os homens colocam as suas forças produtivas 
em trabalho para sobreviver às intempéries que a natureza lhes impõe 
e, neste processo, travam relações sociais de produção; relações in-
ter-humanas e entre homens e a natureza que, por serem a forma de 
expressão do trabalho, são a determinação essencial de suas vidas. 

Em Para uma crítica da Economia Política, Marx expõe em ter-
mos sintéticos a importância destas relações de produção:

O resultado geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-
-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em 
poucas palavras: na produção social da própria vida, os homens 
contraem relações determinadas, necessárias e independentes 
de sua vontade, relações de produção estas que correspondem 
a uma etapa determinada de desenvolvimento de suas forças 
produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção 
forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a 
qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual 
correspondem formas sociais determinadas de consciência. O 
modo de produção da vida material condiciona o processo em 
geral da vida social, político e espiritual. Não é a consciência 
dos homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu 
ser social que determina sua consciência (MARX, 1987, p. 30).

Aqui se tem uma boa síntese da concepção materialista históri-
ca do mundo. Trata-se, na verdade, de sua tese fundamental. Estas re-
lações de trabalho delimitam, favorecem e condicionam o surgimento 
de fenômenos ideais superestruturais, tais como a política, a religião, 
as consciências e o próprio direito. Produzindo materialmente suas vi-
das, os homens acabam por produzir também suas ideias, valores, 
aspirações e mesmo sonhos. É por isto que “o ideal não é mais do que 
o material, transposto e traduzido na cabeça do homem” (MARX, 2013, 
p. 90). Assim, a economia aparece não como a única determinação da 
vida humana, mas como o terreno essencial e básico de onde brotam 
fenômenos complexos, como o próprio direito. 
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Engels esclarece a questão de forma muito simples:

De acordo com a concepção materialista da história, o fator que 
em última instância determina a história é a produção e a repro-
dução da vida real. Nem Marx nem eu jamais afirmamos mais 
que isto. Se alguém o tergiversa, fazendo do fator econômico o 
único determinante, converte esta tese numa frase vazia, abstra-
ta, absurda (MARX; ENGELS, 2010, pp. 103-104).

Apresentada a concepção de mundo marxiana e feita as devidas 
ressalvas acerca de sua constituição, parece possível agora passar ao 
tratamento que dá ao fenômeno jurídico e ao Estado. Suas passagens 
decisivas encontram-se no Capital e na Miséria da Filosofia. 

Na magnum opus do autor, pode-se ler que 

O possuidor de dinheiro tem, portanto, de encontrar no merca-
do de mercadorias o trabalhador livre, e livre em dois sentidos: 
de ser uma pessoa livre, que dispõe de sua força de trabalho 
como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que 
não tem outra mercadoria para vender, livre e solto, carecendo 
absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de 
sua força de trabalho (MARX, 2013, p. 244).

A livre circulação de mercadorias é uma necessidade essencial 
para o funcionamento adequado das relações de produção capitalis-
tas, onde o dono dos meios de produção encontra no mercado um 
indivíduo livre disposto a vender sua força de trabalho. 

Complementando o raciocínio, o autor informa que 

As mercadorias não podem ir por si mesmas ao mercado e 
trocar-se umas pelas outras. Temos, portanto, de nos voltar 
para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. Elas são 
coisas e, por isso, não podem impor resistência ao homem. Se 
não se mostrarem solícitas, ele pode recorrer à violência; em 
outras palavras, pode tomá-las à força. Para relacionar essas 
coisas umas com as outras como mercadorias, seus guar-
diões têm de estabelecer relações uns com os outros como 
pessoas cuja vontade reside nessas coisas e agir de modo tal 
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que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a 
sua própria mercadoria em concordância com a vontade do 
outro, portanto, por meio de um ato de vontade comum a am-
bos. Têm, portanto, de se reconhecer mutuamente como pro-
prietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o con-
trato, seja ela legalmente desenvolvida ou não, é uma relação 
volitiva, na qual se reflete a relação econômica. O conteúdo 
dessa relação jurídica ou volitiva é dado pela própria relação 
econômica (MARX, 2013, p. 159). 

Esta liberdade é a liberdade reconhecida pelo direito como a 
liberdade formal. O direito cria as condições a priori da circulação de 
mercadorias, mas não se encerra aqui sua função. Também faz com 
que seus guardiões sejam reconhecidos como iguais proprietários pri-
vados e possam operar a própria troca de suas mercadorias em con-
dições de equivalência, revestindo a relação econômica de uma forma 
jurídica adequada. 

Esta dependência do direito frente à economia talvez fique mais 
clara ainda na Miséria da Filosofia, onde o autor coloca que “o direito 
é apenas o reconhecimento oficial do fato” (MARX, 2017, p. 84). Neste 
livro, escrito em 1847, Marx busca criticar as concepções de Pierre-Jo-
seph Proudhon acerca do dinheiro e do direito. Em síntese apertada, 
Proudhon era crente nos poderes do Estado (e do soberano) para al-
terar e impactar de forma significativa o valor do dinheiro. 

Em oposição a isto, explica Marx que 

De fato, é preciso ser desprovido de qualquer conhecimento 
histórico para ignorar que os soberanos, em todos os tempos, 
submeteram-se às condições econômicas, sem jamais lhes 
impor sua lei. A legislação, tanto política quanto civil, apenas 
enuncia, verbaliza o poder das relações econômicas.

Foi o soberano que se apoderou do ouro e da prata para torná-
-los agentes universais da troca, imprimindo-lhes sua chancela, 
ou foram esses agentes universais da troca que, ao contrário, se 
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apoderaram do soberano, obrigando-o a imprimir-lhes sua chan-
cela e dar-lhes uma consagração política? (MARX, 2017, p. 82) 

Para Marx, são as condições econômicas que submetem as leis 
e o Estado (inclusive o poder do soberano), e não o contrário. Estes 
servem apenas para verbalizar, ou seja, operar a enunciação; o reco-
nhecimento de um estado de coisas que já existe: o mundo estrutura-
do pelas relações econômicas. 

E ainda complementa: 

Tornar “toda mercadoria aceitável na troca, se não de fato, pelo 
menos de direito”, fundando-se no papel desempenhado pelo 
ouro e pela prata, significa desconhecer esse papel. O ouro e a 
prata só são aceitáveis de direito porque o são de fato, e o são 
de fato porque a organização atual da indústria necessita de um 
agente universal de troca. O direito não é mais que o reconheci-
mento oficial do fato (MARX, 2017, p. 84).

 Assim, aquilo que Marx entende neste trecho específico como 
indústria trata-se, na verdade, das relações econômicas, aquelas mes-
mas que condicionam a humanidade, como já exposto a partir de seu 
Prefácio. Especificamente quanto ao direito, são elas que engendram 
e condicionam também seu surgimento, e o fazem de uma maneira a 
deixar nítida a completa secundariedade e subalternidade do jurídico 
frente ao econômico. A partir destes trechos, pode-se mesmo afirmar 
por uma certa impotência da formas jurídica e estatal frente aos des-
mandos das relações econômicas, pois a única reação que lhe é facul-
tada é enunciar e verbalizar, a partir da voz do soberano ou do Estado 
(e daí o adjetivo oficial) o poder de suas senhoras. 

Inclusive, é só a partir daí que se compreende adequadamente 
o dito de Marx acerca do Estado, para quem “o poder executivo do 
Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos 
comuns de toda a burguesia” (MARX; ENGELS, 1998, p. 12). A ema-
nação e positivação do direito é, portanto, uma das formas pelas quais 
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o Estado gerencia os interesses comuns da classe burguesa, e o faz 
a partir da enunciação do poder das relações econômicas, que são 
dirigidas e instrumentalizadas, no capitalismo moderno, pela classe 
burguesa.  É neste sentido que a súmula do direito como reconheci-
mento oficial do fato deve ser compreendida.

A tese que estrutura o sistema geral marxiano, a de que o mate-
rial tem prioridade sobre o ideal, se expressa da seguinte forma acerca 
do fenômeno jurídico e estatal: o fato real e material, local de produção 
e reprodução da vida humana, tem prioridade sobre o direito, que sur-
ge para reconhecê-lo sobre o timbre de oficialidade do Estado a partir 
da forma jurídica.

Desenha-se um grande limite na obra original de Marx: trata-se 
da subalternidade que assume o direito e o Estado em seu pensamen-
to perante as relações econômicas. Como visto, restringe o autor os 
seus papéis à mera verbalização da realidade econômica. Com isto, 
acredita-se que se perde certa capacidade analítica na compreensão 
das possibilidades reais de atuação das instituições jurídicas e estatais 
e, consequentemente, na elaboração de uma práxis jurídica conse-
quente que busque alterar a realidade material. 

2. CONVERGÊNCIAS, DISSONÂNCIAS 
E POSSIBILIDADE DE SÍNTESE

Na obra de Hodgson, faz-se presente um forte apelo à ordem 
do ser; do que efetivamente é na sociedade, na forma de hábitos e 
costumes, para se poder compreender o direito enquanto dever ser 
com certa autonomia relativa perante estes hábitos e costumes. Em 
Marx tem-se uma igual chamada da ordem do ser, mas aqui ele se 
apresenta de forma diferente: na importância que atribuiu o alemão às 
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relações sociais de produção para a modulação e produção do fato ju-
rídico e estatal. Estes passam, então, a assumir um caráter secundário 
perante o fato econômico, caráter este que se manifesta na forma de 
um reconhecimento do econômico. 

O Estado aparece em ambos como sujeito essencial do direi-
to, mas com formas diferentes: em Hodgson, o Estado positiva; con-
cretiza uma regra de comportamento, tornando-a jurídica. Se ela for 
baseada minimamente nos costumes (ou se tornar um costume), terá 
efetividade na sociedade, se tornando uma instituição. Mas Hodgson 
não explica a razão do Estado positivar algumas regras em normas 
jurídicas e outras não, sendo subdesenvolvida em sua teorização as 
bases materiais do Estado e do direito. Marx o faz, e o faz a partir 
do binômio relações econômicas - classe burguesa: é positivado (e, 
em Marx, positivado significa ser reconhecido) em direito o poder que 
provém das relações econômicas e que, em última instância, é instru-
mentalizado e dirigido pela classe burguesa. 

Assim, Hodgson é mais profundo que Marx ao tratar da questão 
da consensualidade do direito, a sua necessidade de ser amparado 
por costumes e, portanto, por instituições para ter efetividade, mas 
carece de um fundamento para estas instituições. Já Marx consegue 
ir além de Hodgson ao delinear o fundamento material do direito e do 
Estado como as relações de produção, mas peca ao tratar o direito 
como um mero reconhecimento do fato econômico. 

Estes limites podem ser solucionados a partir da síntese entre as 
duas teorias, sem desnaturalizá-las. É possível desenvolver uma teoria 
que entenda a economia como complexo fundante da vida humana, 
sendo ela a responsável pelo condicionamento não imediato (portan-
to, mediado) de todos os outros fenômenos da vida humana, como o 
Estado e o próprio direito. Estes fenômenos, para terem efetividade, 
isto é, para cumprirem suas tarefas maiores (lembre-se: no caso do 
Estado, ser, aforisticamente, o comitê de interesses gerais da burgue-
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sia; no caso do direito, operar o reconhecimento oficial das relações de 
produção, sua verbalização), devem necessariamente operar de forma 
institucional. Isto é, devem se converter em regras sociais calcadas no 
costume e transmitidas pelo hábito humano; pelas práticas habituais 
humanas. Esta teoria, síntese do institucionalismo e do marxismo, tra-
ria duas vantagens. 

Por um lado, é capaz de fundamentar de forma materialista to-
dos os fenômenos humanos na economia e na sua posterior relação 
com as instituições: para que a superestrutura jurídica e política tenha 
efetividade na sua tarefa de servir à estrutura econômica, deve esta 
superestrutura se institucionalizar: transformar-se em hábito reiterado 
e costumeiro. Assim, dá-se, em última instância, um fundamento ma-
terial às próprias instituições, alargando o limite previamente elencado 
na teoria institucionalista. 

Por outro, compreender que a superestrutura, e especialmente a 
superestrutura jurídica (o direito), deve se institucionalizar para cumprir 
suas tarefas implica, necessariamente, em não tratar mais o direito 
como um mero reconhecimento da economia, pois agora, para que 
tenha efetividade (e consequentemente seja compreendido adequa-
damente na teoria), deve levar em conta o aspecto institucional, de se 
converter em costume arraigado; habitual e minimamente consensual 
na sociedade para que possa expressar adequadamente o poder das 
relações econômicas. Confirma-se, assim, a hipótese deste trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo chegou à confirmação de sua hipótese ori-
ginal. Em sua introdução, deixou claro que ela dizia respeito à pos-
sibilidade (bem como à conveniência) de realizar a síntese entre as 
concepções de Marx e Hodgson, visando alargar seus horizontes. 
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É certo que há discordâncias quanto ao enfoque e atenção que 
estas teorias dão a certas questões: o nível de importância do costu-
me e da legitimação na concreção do direito, a autonomia do Estado 
para positivar suas normas, bem como as bases materiais deste Es-
tado. Mas estas discordâncias, como mostradas, não são absolutas: 
pensá-las em conjunto não atrapalha o marxismo ou o instituciona-
lismo, antes os enriquece e impede que se petrificam, podendo ser 
conjugados em uma síntese que aponte para compreensões mais 
sofisticadas do direito. 

Pensar a determinação em última instância da economia na 
vida humana como tributária de uma necessidade de suas superes-
truturas (especificamente a jurídica e estatal) se institucionalizarem; se 
tornarem práticas habituais torna a análise da realidade mais apurada, 
sofisticada e menos unilateral, não desnaturalizando nem as particula-
ridades da instituição, nem as do complexo econômico. 

As possibilidades de síntese e futuro desenvolvimento conjunto 
destas teorias ficam em aberto. Aqueles corajosos o suficiente, es-
pera-se que estas notas servem como uma primeira aproximação e 
norteamento para a gigantesca tarefa que os aguarda. 
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GRUPO DE TRABALHO 4 
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
O presente artigo tem como principal objetivo promover uma análise acerca 
do processo de uberização, a nova tendência de relações trabalhistas, articu-
lada ao uso de recentes tecnologias e que abrange diversas empresas e tipos 
distintos de serviços prestados. Para essa análise o artigo estará estruturado 
em três eixos principais: as visões de Smith e Marx sobre a categoria trabalho, 
o capital, o trabalhador e o Estado, bem como seus possíveis desdobramen-
tos; o papel do Estado diante das atuais transformações e os impactos nas 
relações trabalhistas; e a dinâmica do capitalismo contemporâneo, elucidando 
como a uberização se relaciona com a informalidade, a terceirização e a pre-
carização do trabalho. A análise desses elementos fornecerá subsídios teóri-
cos para uma melhor compreensão do fenômeno denominado uberização, 
caracterizado principalmente pelo uso de aplicativos como mediador entre 
fornecedores de serviços e clientes, pela ausência de direitos trabalhistas, pe-
las jornadas ilimitadas de trabalho e pela responsabilidade do trabalhador na 
obtenção e manutenção dos instrumentos laborais. 

Palavras-chave: uberização; Estado; precarização; trabalho informal; 
terceirização.
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ABSTRACT 
The main objective of this article is to promote an analysis of the uberization 
process, a new trend in labor relations, articulated with the use of recent techno-
logies and covering several companies and different types of services provided. 
For this analysis, the article will be structured along three main axes: Smith’s and 
Marx’s views on labor, capital, the worker and the State, as well as their possi-
ble developments; the role of the State in the current transformations and their 
impact on labor relations; and the dynamics of contemporary capitalism, eluci-
dating how uberization is related to informality, outsourcing and job insecurity. 
The analysis of these elements will provide theoretical subsidies for a better 
understanding of the phenomenon called Uberization, characterized mainly by 
the use of applications as a mediator between service providers and clients, by 
the absence of labor rights, by unlimited work days and by the responsibility of 
the worker in obtaining and maintaining labor tools. 

Keywords: uberization; State; precarization; informal work, outsourcing.
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INTRODUÇÃO

O trabalho, o capital e o Estado têm uma dinâmica e estreita 
relação, que costuma estar em constante mudança devido à grande 
complexidade desses elementos e das inúmeras mudanças impulsio-
nadas pelas inserções de novas tecnologias, maquinários, estratégias 
e até mesmo das mudanças de percepção do homem perante a so-
ciedade. No entanto, essas mudanças, em grande parte das vezes, im-
pactam com mais intensidade o proletariado, a classe mais suscetível 
às mudanças da lógica capitalista.

Os modelos de organização do trabalho estão sempre em 
constante mudança para melhor se adaptar à lógica capitalista e seus 
objetivos, cuja tendência é sempre de expansão. Dessa forma, as es-
tratégias de controle do trabalho, além das inovações tecnológicas,      
abrangem diferentes formas que podem envolver o que Marx denomi-
na a exploração da força de trabalho.

Visando a diminuição dos custos e aumento dos lucros, a preca-
rização alcançou um novo patamar através da uberização do trabalho 
que vem se tornando uma tendência      mundial. A chamada “uberiza-
ção” do trabalho é um termo de referência ao pioneirismo da empresa 
Uber em relação ao seu modelo particular de organização do trabalho.  

Segundo Franco (2019), a empresa Uber desenvolveu uma pla-
taforma digital disponível para smartphones que conecta os clientes 
aos prestadores de serviços. A     empresa atua na promoção de ativi-
dades de transporte urbano e se difere dos demais concorrentes por 
meio de elementos como: preço mais acessível em relação aos táxis 
convencionais; vinculação do percurso ao trajeto indicado no GPS da 
telefonia móvel; maior capacidade de controle sobre o prestador de 
serviço; e a possibilidade de pagamento do serviço de transporte dire-
tamente lançado no cartão de crédito do passageiro.  



48S U M Á R I O

No entanto, o que vêm tornando a uberização uma tendên-
cia é a relação entre as empresas-app (empresas com o mesmo 
tipo de organização da Uber e com relação informal para com os 
seus “colaboradores”) e seus trabalhadores. Sem qualquer vínculo 
empregatício, os motoristas da Uber e os demais trabalhadores ube-
rizados; trabalham como profissionais autônomos e assumem diver-
sos riscos para oferecer o serviço, detendo quase a totalidade dos 
meios de produção necessários à execução da atividade e se res-
ponsabilizando por eles integralmente pelo serviço realizado, como 
ressalta Franco (2019).

No entanto, a precarização do trabalho vem apresentando uma 
forte dualidade em seus impactos perante as economias e as socie-
dades. A precarização do trabalho pode trazer vantagens competitivas 
para as empresas, e uma maior oferta de emprego, porém também 
pode trazer instabilidade e insegurança para os trabalhadores. Devido 
a essa forte tendência de massificação da terceirização, precarização, 
e uberização, a categoria trabalho vem desenvolvendo novas facetas, 
com base em antigas estratégias, porém com o ar de novidade trazido 
pelas novas tecnologias utilizadas. 

Portanto, para melhor compreender a tendência a uberização 
e a precarização do trabalho, buscaremos referências passadas de 
estratégias utilizadas pelo capital para adequar a da categoria trabalho 
a sua lógica e reprodução. Buscaremos nas visões de Smith e Marx, 
posicionamentos quanto ao papel do Estado perante a relação do ca-
pital com a categoria trabalho. 
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1. O PAPEL DO ESTADO EM RELAÇÃO À 
GOVERNANÇA DO TRABALHO PARA SMITH

O avanço das forças produtivas apropriadas pelo capital, jun-
tamente com as transformações das relações socioculturais que de-
terminam as esferas da produção e do consumo, tem possibilitado 
o crescimento da uberização, que vem se tornando uma tendência 
mundial. Tal fenômeno está associado às chamadas economias de 
compartilhamento, tornando assim, cada vez mais relevante o debate 
sobre as categorias estruturantes da acumulação capitalista que in-
cluem as relações de trabalho virtualizadas.  

Existem diversas contradições na lógica capitalista, e umas das 
principais contradições acontece na categoria trabalho. Nessa pers-
pectiva temos: a concentração de renda e riqueza, a exploração da 
classe trabalhadora, a terceirização, a precarização, as relações tra-
balhistas e o papel do Estado nessa dinâmica do capital. Todos esses 
elementos fazem parte dessa nova dinâmica do capitalismo e com a 
uberização esses elementos vêm se misturando e se fazendo cada vez 
mais presentes nas sociedades capitalistas.

A partir da teoria do valor-trabalho, Adam Smith elabora uma 
teoria da distribuição dos rendimentos que pressupõe uma certa es-
trutura de classes da sociedade. Mesmo sendo um dos maiores defen-
sores do liberalismo, ainda assim Smith tinha a compreensão de que 
o contrato de trabalho não é um contrato comum, visto que as partes 
envolvidas em geral não são de nenhuma maneira iguais. Em um con-
trato de trabalho é comum se ter lados opostos onde um lado tende a 
trabalhar para viver; o outro lado pode viver sem trabalhar. 

Diante das desigualdades que reconhece, Smith alertava para 
a tendência de abusos por parte de corporativismo mercantil e dos 
monopólios geralmente em conluio com o Estado. O autor defendia a 
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proteção aos trabalhadores e salários satisfatórios, antecipando algu-
mas críticas que também seriam feitas por Durkheim, que defendia a 
regulamentação do trabalho, para que o trabalho não ficasse à mercê 
apenas do mercado e sofresse anomias.

Para Adam Smith um papel central do Estado é resolver confli-
tos que impeçam a harmonia do sistema de liberdade natural. Dessa 
forma, destaca-se o papel do Estado como provedor de justiça e de 
defesa. O pensamento de Smith com relação às funções do Estado 
são mais amplamente abordadas em duas de suas obras: “Lectures 
on Jurisprudence” e “A Riqueza das Nações”.

Figueirêdo (1997), destaca as principais áreas de atuação dos 
governos discutidas pelo autor na sua obra “A Riqueza das Nações” 
no livro V, os “três deveres do soberano”. O primeiro dever do so-
berano ou do Estado é “o de proteger a sociedade contra a violên-
cia e a invasão de outros países independentes” (SMITH, 1776, p. 
689). O segundo dever é “o de proteger, na medida do possível, cada 
membro da sociedade da injustiça ou opressão de todos os outros 
membros da mesma, ou o dever de estabelecer uma administração 
judicial rigorosa” (SMITH, 1776, p. 708). Já o terceiro é “o de criar 
e manter essas instituições e obras públicas que, embora possam 
proporcionar a máxima vantagem para uma grande sociedade, são 
de tal natureza que o lucro jamais conseguiria compensar algum in-
divíduo ou um pequeno número de indivíduos, não se podendo, pois, 
esperar que algum indivíduo ou um pequeno número de indivíduos as 
crie e mantenha.”(SMITH, 1776, p. 723).

Sendo assim, para Smith o Estado deve prover a justiça, garan-
tindo a sociedade comercial, a propriedade privada e os direitos dos 
cidadãos. Smith, em suas “Lectures” também entende como dever do 
Estado prover a abundância de mercadorias, garantir a segurança e a 
limpeza. (SMITH, 1987, p. 331)

http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/570966-o-projeto-de-sociedade-idealizado-por-durkheim-fracassou
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Para Smith, o Estado deve criar maneiras e instituições que es-
truturem o mercado aberto para gerar harmonia, estimular o sistema de 
competição e para corrigir a alienação do trabalhador, além de fornecer 
a infraestrutura necessária para a sociedade comercial.

No entanto, atualmente, com o fenômeno da uberização, os 
elementos físicos do custo de produção necessários até então para 
desenvolver uma atividade produtiva são transferidos/terceirizados 
para os próprios trabalhadores, sendo, portanto, parte do valor de 
reprodução da sua força de trabalho. Dessa forma as empresas-app, 
que são empresas que têm como mão de obra os trabalhadores ube-
rizados, não necessariamente pagam o valor necessário à reprodu-
ção do trabalhador, além de haver remuneração apenas quando há 
a efetiva prestação do serviço que, se não ocorrer, não isentará o 
trabalhador de arcar com os custos de manutenção do veículo, por 
exemplo. Nesse ambiente de relações de trabalho flexíveis, fica evi-
dente a assimetria entre as forças onde os riscos e as empresas-app 
ficam blindadas de responsabilidades, riscos e ainda assim podem 
ganhar cerca de 25% dos rendimentos dos trabalhadores que lhe 
prestam serviços. (FRANCO, 2019)

Sobre esse tipo de assimetria, Smith já observava o caráter 
conflitante dos interesses dos titulares das categorias de rendimentos 
(salários, rendas e lucros), onde cada uma dessas categorias só pode 
aumentar se outra categoria diminuir. 

Smith (1981), acreditava que “As subidas e descidas dos lucros 
do capital dependem das mesmas causas que determinam os aumen-
tos e as diminuições dos salários do trabalho (...), mas essas causas 
afetam uns e outros de maneira muito diferente”, pelo que “altos salá-
rios do trabalho e altos lucros do capital são coisas que talvez raramen-
te coexistem, exceto nas circunstâncias especiais das novas colônias”
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Sendo assim, ele acreditava que o Estado deveria garantir o 
bom funcionamento do mercado competitivo através de leis ou de for-
necimento de instituições que estimulem o comércio. Também deve 
revogar legislações que interfiram no fomento do mercado, e que 
possibilitem contratos de trabalho justos e regulamentados, além de 
combater as instituições herdadas do mercantilismo, dentre as quais 
se destacam as companhias que detinham monopólios e evitavam a 
concorrência no mercado.     

1.1 O PAPEL DO ESTADO NA GOVERNANÇA 
DO TRABALHO PARA MARX

Os processos de produção estão sempre em constante transi-
ção e a introdução de máquinas e tecnologias podem trazer mais do 
que apenas um aumento na produtividade, pode trazer também ou-
tros pontos positivos e negativos para capitalistas e proletariado. Para 
Adam Smith (1996), por exemplo, a utilização das máquinas facilita e 
abrevia o trabalho do processo produtivo tendo sua origem na divisão 
do trabalho. Já Marx acreditava que a divisão do trabalho no modo de 
produção capitalista é negativa, limitante e alienadora.

No entanto, todas essas mudanças nos processos produtivos 
ao longo dos anos culminaram na perda de poder de decisão do tra-
balhador, que passa a enxergar o trabalho como mero meio de sobre-
vivência. Com os avanços tecnológicos as rotinas de trabalho foram 
intensificadas e fragmentadas. Cada vez mais, os homens deixam de 
se enxergar como agente realizador e passam a se enxergar como 
agente executor. No “Manifesto” de 1848, Marx e Engels deixam cla-
ro suas percepções do capitalismo, para eles trata-se de um sistema 
onde o processo de mudança técnica é permanente: “A burguesia só 
pode existir com a condição de revolucionar incessantemente os ins-
trumentos de produção, por conseguinte, as relações de produção e, 
com isso, todas as relações sociais” (MARX; ENGELS, 1990).
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Marx (1985), ressalta que tanto as inovações tecnológicas quan-
to às inovações      organizacionais produtivas que são adotadas em 
larga escala, tendem a provocar a queda tendencial da taxa de lucro. 
Dessa forma, para recuperar as possibilidades de aumento do mais-
-valor, o capitalista se vê forçado a estar sempre buscando novas for-
mas de superar seus concorrentes. 

Oliveira (2003), destaca que a tendência atual é de que os capi-
talistas dependem cada vez menos do adiantamento de capital para a 
efetivação do valor (momento necessário para o surgimento do lucro), 
além da diminuição do custo da força de trabalho. Também há uma 
tendência de remuneração do trabalhador por efetivação de vendas de 
sua mercadoria ou serviço. A diminuição do custo da força de traba-
lho pode acontecer de diversas maneiras, como a terceirização, des-
regulamentação da relação capital-trabalho, com redução de alguns 
direitos trabalhistas, cujos custos fazem parte do capital variável, e a 
redução da necessidade de repartição do mais-valor com o Estado – a 
reforma trabalhista, ocorrida no Brasil em 2017, é um exemplo disso.

Franco (2019), reforça que em empregos uberizados, em que a 
jornada de trabalho não pode ser previamente fixada não retira, assim, 
do capitalista o papel de comprador de força de trabalho, nem do tra-
balhador o papel de vendedor de força de trabalho, pois o que se altera 
é a necessidade de capital adiantado pelo capitalista. Marx (1985), 
declara que o salário por peça é a forma por excelência de remunera-
ção do capitalismo. Portanto, Franco (2019), conclui que agora com os 
empregos uberizados temos, o “salário por corrida”.

Apesar do Estado ter poder para amenizar o lado negativo da 
lógica capitalista para os trabalhadores, como sugere Smith, é comum 
grande parte dos Estados trabalharem para beneficiar a lógica capita-
lista e só procurarem amenizar os efeitos para o proletariado quando 
esses efeitos começam a atingir também a burguesia. 
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Para Marx e Engels, o Estado não representa a sociedade de 
maneira geral, promovendo o bem comum e o respeito ao interesse 
geral, para os autores o Estado surge como instrumento de domina-
ção da classe mais forte sobre o proletariado e de manutenção do 
sistema capitalista. Na obra de Marx e Engels, “O manifesto do Partido 
Comunista”, os autores afirmam que “o Estado moderno não passa de 
um comitê que administra os negócios da classe burguesa como um 
todo”. (MARX; ENGELS, 1998: 10). 

Outra grande diferença entre as visões de Smith e Marx está na 
possibilidade de o Estado consertar os efeitos negativos da divisão do 
trabalho, com relação à alienação e limitar os efeitos da exploração 
que podem ocorrer no mercado.  Para Smith, o lado negativo do mer-
cado é “consertável”; no entanto, para Marx, esse lado negativo pode 
ser amenizado de forma paliativa, mas continuará mantendo a explora-
ção. Ou seja, em Smith a exploração é possível, mas não necessária e 
pode ser controlada pelo Estado, já para Marx a exploração é inevitável 
e até pode ser mitigada pelo Estado, mas não será eliminada de fato 
se permanecer dentro do mesmo sistema capitalista. 

Para Marx, a indústria moderna “faz da ciência uma força pro-
dutiva independente de trabalho, recrutando-a para servir ao capital” 
(1968: 414). Daí o maquinário seria um estímulo para a crescente siste-
matização das relações entre o capital e a ciência. O autor aponta dois 
pontos que se destacam na relação do capital com o desenvolvimento 
tecnológico: 1) o caráter não-neutro da tecnologia; 2) a sensibilidade 
da direção do progresso técnico aos incentivos e mecanismos de in-
dução que lhe são apresentados.

Assim como destaca Marx, o capital passa a investir cada vez 
mais na tecnologia do capital fixo para contratar cada vez menos, ou 
até mesmo para demitir cada vez mais e depender o mínimo possível 
do capital variável, aumentando assim o exército de reserva. No entan-
to, mesmo com o crescente aumento do número de desempregados, 
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grande parte dos Estados disponibilizam poucas garantias aos traba-
lhadores desempregados, geralmente por curtos períodos, criando 
dessa forma, uma forte expansão do mercado informal. 

Devido a essa transição do mercado formal para o informal, 
os trabalhadores informais ficam mais vulneráveis até mesmo quanto 
à capacidade de organização da classe trabalhadora. Devido a sua 
grande fragmentação, acaba por fortalecer o poder do capital sobre o 
trabalho (Costa & Tambellini, 2009).

As empresas-app se beneficiam muito dessa transição do mer-
cado formal para o informal, da falta de organização da classe de tra-
balhadores uberizados e do aumento do exército de reserva composto 
por trabalhadores desempregados. 

Para Fonseca (2017), a criação, evolução e relevância do Uber 
está intimamente relacionada a pelo menos dois fenômenos centrais: 
o desenvolvimento intenso e veloz das tecnologias, dos dados e da 
internet móvel; e o aumento do exército de reserva, gerado pelo au-
mento do desemprego devido à crise econômica mundial de 2008 
que implicou, no aumento da informalidade e da inserção precária no 
mercado de trabalho.

Diante desse cenário, em que já não se tem vínculo empregatí-
cio com os trabalhadores e nem ao menos se tem a necessidade de 
investir nos meios físicos que constituem o capital constante, o mais-
-valor apropriado pelo capitalista se maximiza em um patamar muito 
elevado com relação às “empresas tradicionais”. Como todo capitalis-
ta tem como principal objetivo maximizar seus lucros, muitas empresas 
se inspiraram nesse modelo uberizado, tornando-se uma tendência 
mundial na categoria trabalho.
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2. A PRECARIZAÇÃO E A UBERIZAÇÃO 
NA LÓGICA CAPITALISTA

A internet e seus desdobramentos vêm revolucionando o modo 
como vivemos. Podemos dizer que os serviços “peer-to-peer’’ (isto é, 
pessoas colaborando umas com as outras) foram um grande marco 
dessas transformações. Um dos maiores símbolos dessa revolução 
mundial é o aplicativo Uber, empresa de tecnologia estadunidense, 
que tem como serviço promover o encontro imediato de trabalhadores 
dispostos a utilizarem seu próprio carro para transportar consumidores 
em busca de um meio de transporte particular.

O fenômeno da uberização consolidou empresas que agora in-
termedeiam a demanda de trabalhadores cada vez mais informais. A 
empresa Uber ganhou destaque por ter sido uma das primeiras em-
presas do ramo a conseguir se consolidar em diversos países em um 
curto período e ter inspirado a criação de outras “empresas-app” que 
intermedeiam serviços. 

A uberização tem como foco o trabalho por demanda (“on-de-
mand jobs”), em que os trabalhadores ficam conectados à internet 
através de smartphones e oferecem sua força de trabalho remota-
mente à espera do surgimento da demanda pelo seu serviço. Atual-
mente, diversas empresas-app já utilizam dessa mesma base tecno-
lógica para colocar consumidores e fornecedores em contato direto 
e agilizando digitalmente o encontro da demanda com a oferta por 
certo tipo de serviço.

No entanto, a uberização apresenta algumas peculiaridades 
que destoam de formas anteriores de organização do trabalho, por ter 
as tecnologias como meio de controle e principalmente pelo fato de o 
trabalhador ser o proprietário dos meios de produção. Essas empre-
sas-app vem se destacando negativamente pela ausência de direitos 
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trabalhistas, jornadas ilimitadas de trabalho, e pela responsabilização 
do trabalhador na obtenção e manutenção dos instrumentos laborais 
dentre outras. Elas seriam o mais novo passo em direção a essa nova 
forma de estratégia de competição como aponta Abílio: 

“A uberização, tal como será tratada aqui, refere-se a um novo 
estágio da exploração do trabalho, que traz mudanças qualita-
tivas ao estatuto do trabalhador, à configuração das empresas, 
assim como às formas de controle, gerenciamento e expropria-
ção do trabalho. Trata-se de um novo passo nas terceirizações, 
que, entretanto, ao mesmo tempo que se complementa também 
pode concorrer com o modelo anterior das redes de subcontra-
tações compostas pelos mais diversos tipos de empresas. A 
uberização consolida a passagem do estatuto de trabalhador 
para o de um nanoempresário-de-si permanentemente disponí-
vel ao trabalho; retira-lhe garantias mínimas ao mesmo tempo 
que mantém sua subordinação; ainda, se apropria, de modo 
administrado e produtivo, de uma perda de formas publicamen-
te estabelecidas e reguladas do trabalho.” (ABÍLIO, 2017, p. 01)

Dessa forma, a nova dinâmica capitalista vem intensificando a 
precariedade do trabalho, onde o trabalhador vem se tornando tam-
bém uma espécie de mercadoria. Essa situação é agravada devido ao 
crescimento do desemprego, tornando os trabalhadores desse exérci-
to de reserva concorrentes de si mesmos e sem opções de empregos 
que lhes garantam mais estabilidade e direitos. Quanto ao Estado, que 
poderia intervir para melhor equilibrar essa balança entre as empre-
sas-app e seus trabalhadores, em grande parte das vezes, vem sendo 
capturado por interesses de grupos particulares, principalmente por 
grupos que defendem os interesses dos capitalistas, retirando assim, 
antigos direitos dos trabalhadores e oficializando a precarização do 
trabalho uberizado. 

Na tentativa de amenizar a visão negativa que as empresas-app 
poderiam ter por parte dos trabalhadores uberizados, essas empresas 
vêm utilizando como estratégia promover a ideia de que o trabalhador 
que usa esses aplicativos para trabalhar se tornaria um empreendedor 
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da sua própria força de trabalho e de suas propriedades. No entan-
to, esse empreendedorismos seria, na verdade, o esvaziamento do 
direito do trabalho, a intensificação da insegurança característica do 
processo de precarização do trabalho e a ressignificação da relação 
do trabalhador com o produto de seu trabalho. 

Com o desenvolvimento das tecnologias, o investimento em ca-
pital constante foi intensificado, ampliando assim a lucratividade sem 
que fosse preciso investir muito na força de trabalho. Atualmente, mes-
mo quando se consegue um aumento na produção devido ao investi-
mento no capital variável, estes veem devido ao aumento do tempo de 
trabalho excedente, ou seja, sem necessariamente aumentar o número 
de trabalhadores. Dessa forma, foi possível aumentar os lucros sem 
incorporar nova força de trabalho ou até mesmo reduzindo-a. 

As empresas-app, através da uberização, incentivam o isola-
mento dos trabalhadores, dessa forma, sem um sindicato organizado, 
torna-se muito mais difícil para os trabalhadores uberizados lutarem 
por melhores condições de trabalho.

A precarização vem se mostrando como uma das consequên-
cias mais visíveis da flexibilização do mercado de trabalho, que anuncia 
a proliferação de formas de emprego de caráter flexível, uma das novas 
formas de contrato e de declínio da oferta de empregos “típicos”. Até 
mesmo os empregados fixos, com salários mais altos, e com perspec-
tiva de desenvolvimento profissional, não estão isentos de perder seus 
empregos e passar para a força de trabalho periférica ou contingente. 
Segundo Maroneze:

“No bojo da reestruturação produtiva do capital, novas confi-
gurações foram impostas ao mundo do trabalho, convergindo 
a um novo padrão de produção e organização, centrado na re-
dução dos custos da produção e na organização do trabalho 
compatível com o paradigma técnico-produtivo, que reforça a 
tendência à generalização do trabalho fragmentado e precário, 
fazendo do trabalhador uma peça a mais no processo produti-
vo”. (Maroneze, p. 15)
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Segundo Antunes (2015, p.22), este cenário é uma consequên-
cia direta da ruptura do taylorismo/fordismo predominante no século 
XX, com a recente crise global instaurada entre os anos de 2007/2008, 
fomentando a degradação do trabalho contratado e regulamentado. 
Com isso, o trabalho passa a ter a precarização, terceirização e infor-
malidade como tendência mundial. 

Antunes alerta para a necessidade de confrontar a centrali-
dade da precarização como dinâmica do capitalismo flexível. Caso 
contrário, teríamos como novo modo de trabalho e de vida a incons-
tância, o efêmero e o descartável. Com isso, homens e mulheres 
teriam que se submeter a condições de obsolescência e descar-
tabilidade, que seriam constantemente atenuadas pelas inovações 
tecnológicas e financeiras. 

Empregos com garantias, direitos, vínculos contratuais se tor-
naram cada vez mais raros e elitizados. Devido ao aumento contínuo 
do exército de reserva, aumentará a concorrência entre os próprios 
trabalhadores, refletindo diretamente em reduções cada vez maiores 
do custo de sua força de trabalho, seja através de salários menores, 
perda de direitos, perda de estabilidade, garantias dentre outros cus-
tos do capital variável. 

Portanto, a uberização pode ser encarada como a concretização 
dessas tendências      de precarização do trabalho. Segundo Ludmila 
Costhek, “a uberização deixa muito evidente uma relação facilmente 
obscurecida entre desenvolvimento tecnológico e precarização do tra-
balho”. Ou seja, a uberização deixa evidente que a tecnologia dentro 
das sociedades capitalistas vem para facilitar e ajudar prioritariamente 
o próprio capital e a sua dinâmica, podendo ou não ter consequências 
positivas para a sociedade. 

Pinheiro, conclui que o capital assegura a sua lucratividade 
dispensando a necessidade de garantir direitos ao trabalhador, não 
fornecendo mais os meios de produção, não arcando com os custos 
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do seguro, da manutenção dos meios e instrumentos laborais. Sendo 
assim, o trabalhador uberizado, na tentativa de obter uma renda que 
cubra todas as suas necessidades básicas, e a manutenção do seu 
próprio meio de trabalho, amplia ao máximo sua jornada de trabalho 
e sua produtividade o que pode gerar consequências negativas para 
sua saúde física e mental. 

Sem condições de escolha o trabalhador tende a dar o seu má-
ximo, para garantir minimamente a sua sobrevivência e quando suas 
forças esgotam, seja por doenças, acidentes ou imprevistos esse 
trabalhador não tem nenhum tipo de amparo financeiro vindo dessas 
empresas-app.  Em condições precárias de trabalho, ele se expõe 
aos mais variados riscos e situações, sem ter direitos, mas tendo 
variados deveres e sendo constantemente avaliados pela empresa 
e também pelos clientes, correndo o risco de serem descartados a 
qualquer momento. 

Tais práticas precarizantes tendem a golpear ou eliminar (direta 
ou indiretamente) os direitos de personalidade e as liberdades e ga-
rantias do cidadão, quais sejam: liberdade de expressão, direito de 
defesa coletiva, direito à igualdade de tratamento, direito de constituir 
família, direito ao descanso e lazer, premissas que integram o conceito 
de cidadania (Kovács, 2003).

Portanto, os baixos rendimentos da classe trabalhadora se 
traduzem em jornadas de trabalho excessivas com a finalidade de 
conseguir maiores salários. A aparente liberdade que os trabalhado-
res têm de determinação de sua jornada, tanto o momento e lugar 
de trabalho, quanto a quantidade de horas trabalhadas, é totalmente 
limitada pelo imperativo de subsistência. Tudo isso atrelado a falta 
de direitos e estabilidade. Nesse cenário uberizado, a inconstância 
tende a tornar-se modo de vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A minimização dos custos sempre foi um objetivo dos capi-
talistas e com a globalização dos mercados e do capital e o acir-
ramento da concorrência internacional entre empresas. Essa pres-
são para a minimização do custo do trabalho leva à compressão 
do número de trabalhadores efetivos dando maior abertura para a 
flexibilização do trabalho.

Devido a essa flexibilização, a nova tendência mundial no âmbi-
to do trabalho não é mais o padrão da sociedade do pleno emprego, 
mas o de uma sociedade de desempregados e de formas precárias 
de trabalho, de emprego e de vida que progressivamente passará a 
predominar, até mesmo naqueles países onde se tinha atingido um alto 
grau de desenvolvimento econômico e social.

A precarização do trabalho passa a ser então elemento central 
da nova dinâmica capitalista, criando uma condição de vulnerabilidade 
social, ou seja, um processo social que modifica as condições de tra-
balho (assalariado e estável), anteriormente hegemônicas. 

O modelo normativo de emprego padrão pode garantir alguns 
deveres e direitos ao trabalhador, dentre eles o acesso do emprega-
do a benefícios sociais, como seguro-desemprego, assistência médi-
ca de prevenção a doenças, auxílio a acidentes e aposentadoria. No 
entanto, a proliferação de formas de emprego flexível como os em-
pregos uberizados, e o declínio do emprego permanente de tempo 
integral têm se refletido nas características contratuais de empregos 
mais precários, estimulando a instabilidade no emprego, negocia-
ções desfavorável ao trabalhador sobre suas condições de trabalho 
em nível individual, baixos salários e privação econômica, direitos 
trabalhistas e proteção social limitados. 
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Com  uberização das relações de trabalho houve um aumento 
da exploração da mão de obra, por parte de poucas e grandes empre-
sas que concentram o mercado mundial dos aplicativos e plataformas 
digitais, que tem como principal característica a ausência de qualquer 
tipo de responsabilidade ou obrigação em relação aos “parceiros ca-
dastrados”, como são chamados os prestadores de serviços. 

As formas flexíveis de emprego, e principalmente os empregos 
uberizados em grande parte, são inseguras e mal pagas. Por essa 
razão, em vez de contribuírem para a melhoria da vida familiar, podem 
provocar graves problemas financeiros e de planejamento futuro, uma 
vez que a sociedade, em muitos aspectos essenciais (tais como pos-
sibilidade de comprar a crédito, de financiar imóvel ou de dispor de 
aposentadoria), está organizada no pressuposto de que as pessoas 
tenham emprego fixo e relativamente estável. 

A flexibilização do emprego significa, para além de transferir res-
ponsabilidades e riscos para os indivíduos, transferi-los também para o 
Estado. Na impossibilidade de os indivíduos assumirem as responsa-
bilidades por agravos provocados por doenças, ao perigo de inadim-
plência na aquisição de habitação e ao cumprimento das exigências 
para alcançar o direito de recebimento de pensões por aposentadoria, 
o apelo recai sobre o Estado, que por sua vez está cada vez mais se 
retirando desse papel de prestação de assistência social.

Dessa maneira, a precarização do trabalho tem um caráter ex-
pansivo que provoca tanto a desestabilização quanto a segmentação 
do mercado de trabalho e tendo como principal consequência o agra-
vamento das desigualdades sociais. 
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GRUPO DE TRABALHO 4 
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
Neste breve artigo, com a postura retraída, desejam-se levantar alguns dados 
atinentes à tributação incidente sobre a renda do trabalho no Brasil e, a partir 
deles, propor questionamentos acerca dos problemas que as escolhas tribu-
tárias colocam para o Direito e para a sua comunidade profissional. O estudo 
conduzirá o leitor por um sucinto mapeamento da tributação do trabalho no 
país e por sua respectiva ilustração em um caso hipotético. Em seguida, ele 
será apresentado a algumas das problemáticas que desafiam a imaginação 
construtiva no campo do Direito Financeiro e do Direito do Trabalho.

Palavras-Chave: Tributação do trabalho; Reorganização empresarial e 
trabalhista; Fissuração das relações de trabalho; Imaginação construtiva.
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ABSTRACT
In this brief article, with a retracted posture, it is intended to raise some data 
regarding the taxation levied on labor income in Brazil and propose questions 
about the problems that tax choices proposes for the Law and for its community 
professional. The study will lead the reader through a succinct mapping of labor 
taxation in the country and its respective illustration in a hypothetical case. Then, 
he will be introduced to some of the issues that challenge the constructive ima-
gination in the field of Financial Law and Labor Law.

Keywords: Taxation of work; Business and labor reorganization; Fissure of work 
relationships; Constructive imagination.
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INTRODUÇÃO

A renda do trabalho e a do capital1, conjuntamente, cresce no 
sentido do favorecimento da acumulação e da desigualdade; coteja-
das, por sua vez, a do capital tem revelado vantagens acumulativas 
sobre a do trabalho; finalmente, examinados em separado, a do traba-
lho e a do capital deixam desnudas as discrepâncias do seu próprio 
conjunto de rendimentos (PIKETTY, 2014). Ambas interessam às finan-
ças públicas e sua regulação jurídica, embora, nos estados sociais es-
truturados ao longo do século XX, a renda do trabalho configure objeto 
tradicional de atenção, quer na dimensão propositiva dos gastos quer 
na arrecadatória.

Naquela perspectiva, dos gastos, o Estado esforça-se para am-
pliar a empregabilidade (conciliando as demandas da vida familiar e 
promovendo regulação protetora do trabalhador), melhorar os níveis 
salariais e a sua distribuição, bem como garantir à cidadania a obten-
ção dos recursos necessários à sua subsistência e satisfação. Nesta, 
arrecadatória, o Estado e a sociedade recolhem do trabalhador sua 
contribuição para as despesas da vida comum e o suporte do sistema 
de seguridade (notadamente a previdência) destinado a trabalhadores 
e não trabalhadores.

A temática, porém, conquanto tradicional, nem sempre tem 
merecido no campo epistêmico do direito financeiro a atenção mais 
robusta que lhe tem conferido a economia e a política social. Com 
efeito, no direito das finanças e na sua comunidade profissional, na 

1 A renda do trabalho é compreendida, aqui, em termos singelos, como o conjunto das 
remunerações obtidas pelas pessoas naturais em troca da sua contribuição à produção. 
Trata, grosso modo, dos salários pagos a todo e qualquer trabalho, independentemente do 
regime jurídico específico, da existência de vínculo de emprego nos termos da legislação 
de regência ou da denominação. Nada disso obstante, não será computada, neste artigo, 
a renda do trabalho originada do vínculo do regime administrativo (em regra servidores 
públicos, militares e temporários), o que pretendemos avaliar noutra oportunidade. Com-
preende-se a renda do capital, por sua vez, como o conjunto de remunerações resultantes 
da exploração da riqueza material e imaterial acumulada.
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contramão do que parecia enunciar a recepção das teorias “neo” e 
a constatação do maior protagonismo do poder judiciário em diver-
sas questões, debelaram-se as forças e a imaginação construtiva e 
transformadora. 

O jurista, em poucas palavras, demitiu-se desse interessante 
ponto de encontro transdisciplinar, mantendo-se refugiado em meios 
às exclusivas disputas de sentido dos textos que, nessa seara, reve-
lam inigualável profusão. Parece mesmo haver deixado de participar 
das discussões estruturantes a respeito dos problemas e desafios da 
atividade financeira compreendida como criação, obtenção, gestão e 
dispêndio para que se logre o máximo bem-estar individual possível 
mediante o crescimento econômico elevado e sustentável, o incremen-
to do emprego (por meio de uma política estrutural), a construção de 
sistemas universalistas de bem-estar social (por meio de uma política 
de redistribuição) e a utilização democraticamente organizada de re-
cursos comuns (por meio da política de estabilização). 

Neste pequeno artigo, diante da postura retraída, deseja-se 
apresentar os primeiros resultados reflexivos da pesquisa sobre a tribu-
tação da renda do trabalho e seus efeitos no Brasil e na América Latina, 
levada a efeito no Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Estado, 
Finanças e Tributação (GEIEFT), da Universidade Federal Fluminense. 

A ideia base é, por hora, levantar alguns dados atinentes à tribu-
tação incidente sobre a renda do trabalho no Brasil e mapear os princi-
pais problemas que as escolhas tributárias colocam para o campo do 
Direito e sua comunidade profissional quando, não se atendo apenas 
aos problemas relacionados à interpretação de textos e precedentes 
judiciais, quer-se, do ponto de partida do direito, uma reflexão criativa 
e criadora, responsiva às rápidas transformações socioeconômicas e 
dirigida a toda a gente (não apenas aos especialistas).2

2 Envidando esforços nesse sentido, confira-se: CORVAL, Paulo Roberto dos Santos. A séti-
ma tese: uma contribuição ao pensamento jurídico-financeiro no Brasil. Revista Tributária 
e de Finanças Públicas, v. 22, p. 67-90, 2014.
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Assim inspirados, na próxima seção cuidaremos do mapea-
mento da tributação do trabalho no Brasil. E, na seção seguinte, tra-
taremos da problemática que o mapeamento parece colocar para a 
imaginação construtiva e transformadora no campo do direito finan-
ceiro, de modo específico o desafio da interconexão da tributação da 
renda do trabalho com os processos de reordenação da organização 
e das relações de trabalho. 

1. A TRIBUTAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL

A renda do trabalho que, no Brasil, representa mais de 70% 
do rendimento mensal familiar per capita (IBGE, 2014), é objeto da 
incidência tributária em diferentes momentos do fluxo dos fatores de 
produção e de bens e serviços. Seu recolhimento, além disso, faz-se 
mediante o emprego de distintas figuras tributárias, as quais não guar-
dam identidade no que toca à sua eficácia jurídica, base legitimadora 
e impacto político, econômico e social.

Olhando para o momento da obtenção dos rendimentos pelos 
trabalhadores tem-se a incidência do imposto de renda pessoa física 
(IRPF), que, no Brasil, faz uso da técnica de retenção na fonte, com 
posterior ajuste, para melhorar a eficiência e eficácia da arrecadação. 
Convém destacar, nada obstante, que à vista das mudanças nas orga-
nizações produtivas e nas relações de produção havidas nos últimos 
anos, com a crescente participação do setor de serviços e os constan-
tes esforços de fissuração3 que têm levado à transformação do traba-
lho tradicional, a tributação da renda do trabalhador também pode se 
mostrar no imposto de renda da pessoa jurídica.

3 O conceito de “fissuração” será abordado na próxima seção deste trabalho. 
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Além disso, parcela da renda do trabalho no país é apropriada 
por contribuições destinadas ao custeio da seguridade social (CS), 
bem como contribuições gerais (CG) e contribuições específicas (CE), 
destinadas, respectivamente, a atividades outras atinentes à ordem so-
cial (embora não à seguridade) e à ordem econômica.4

Nesse amplo terreno das contribuições, há recolhimentos do 
trabalhador e dos demais segurados da previdência social (também 
mediante a técnica de retenção na fonte, embora, desta feita, sem ga-
rantia de ajuste futuro). Os trabalhadores empregados, empregados 
domésticos5 e avulsos recolhem alíquotas que variam entre 8%, 9% e 
11%, a depender da faixa em que se classifica o salário de contribui-
ção do trabalhador. Outros segurados, especialmente os facultativos 
e contribuintes individuais, recolherão alíquotas de 20%, 11% ou 5%, 

4  As contribuições, no Brasil, podem ser caracterizadas pela sua referência à hipótese de 
incidência (vinculada, vinculada indiretamente e não vinculada) e à destinação da receita 
(não afetada e afetada – à atividade de serviço público, à atividade de polícia, à obra 
pública, ao investimento relevante ou situações de emergência e à atuação governamen-
tal na ordem social, na ordem econômica ou no interesse de categoria profissional ou 
econômica), como sugerido, dentre outros, por Schoueri (2012, p. 160). Deve-se, ainda, 
ter em consideração, sua causa, sua base de legitimidade e regime jurídico. Dentre as 
destinadas à ordem social, há aquelas afetadas apenas à seguridade que, no Brasil, é 
constitucionalmente restrita à previdência (para cobertura do risco da inatividade laboral 
decorrente da idade ou da perda da integridade psicofísica), à saúde (para cobertura 
do risco à vida, em geral) e à assistência social (para cobertura do risco do desamparo 
familiar e social). Contam ainda com contribuições, na ordem social, a educação básica 
(CRFB, art. 212, § 5º – salário-educação) e o risco da inatividade laboral decorrente do 
desemprego (CRFB, art. 239 – seguro-desemprego). A formação profissional vinculada 
ao sistema sindical, integrante do tradicional sistema ‘S’ (Sesc, Senac, Senar, Senai, 
Sesi, Sescoop, Sest, Senat), conta, de igual modo, com contribuição prevista na ordem 
social da Constituição de 1988 (art. 240), embora detenham referibilidade não ancorada 
nos fundamentos mais amplos da solidariedade (típicos da contribuição social), mas na 
vinculação indireta ao contribuinte. A previdência pública, quando existente, também 
conta com contribuição social de seus segurados. Destaca-se que a seguridade social é 
também financiada por destinações orçamentárias dos entes políticos federativos e, no 
campo federal, por contribuições que não afetam a renda do trabalho, mas o mercado 
de bens e serviços, incidindo sobre receitas de importações e a própria receita bruta das 
empresas. Fora da ordem social, por sua vez, há as chamadas contribuições especiais 
ou específicas, atinentes à intervenção na ordem econômica e à atuação no interesse de 
categoria profissional ou econômica. Recentemente, o sistema constitucional também 
passou a contar com uma contribuição de iluminação pública.

5 Conforme a Lei Complementar n.º 150/2015. Empregadores domésticos recolhem 8% para 
a seguridade em geral e mais 0,8% para custear o seguro contra acidentes de trabalho.
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conforme a relação de trabalho que a legislação opta regulamentar de 
maneira específica. No fluxo dos fatores de produção e de bens e ser-
viços todas essas contribuições, semelhantemente ao IRPF, ocorrem 
quando da obtenção dos rendimentos pelos trabalhadores.

Afora, contudo, esses “recolhimentos da obtenção”, que po-
demos apelidar “cota do trabalhador”, impactam a renda do trabalho 
a “cota patronal” e, especificamente, a contribuição sobre a folha de 
salários que, sem onerar diretamente o recebimento dos salários pelo 
trabalhador, incidem no momento da sua formação, sobre a importân-
cia a ser paga, afetando, portanto, necessariamente, o custo total da 
mão de obra e o valor de mercado dos salários.

Empregadores domésticos, nessa direção, recolhem o equiva-
lente a 8% do salário de contribuição do seu empregado. Empresas, 
que pela legislação brasileira concebe-se em sentido bastante amplo, 
recolhem 20% sobre a folha de salários, ou seja, o total das remune-
rações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, 
em retribuição ao trabalho.

Incluem-se, aqui, a contribuição das empresas para custear o 
seguro acidente do trabalho, recolhida à alíquota de 1%, 2% ou 3% do 
total das remunerações pagas ou creditadas. 

O salário-educação6 é calculado com base na alíquota de 
2,5% sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas pe-
las empresas, a qualquer título, aos segurados empregados, res-
salvadas algumas exceções legais, e é arrecadado, fiscalizado e 
cobrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, do Ministério 
da Fazenda (RFB/MF).

6 Cf. CRFB, art. 212, § 5º; Leis números 9.424/96, 9.766/98 e 11.457/2007; Decreto número 
6003/06.
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A contribuição às entidades do sistema ‘S’, cumprindo o papel, 
na sua maioria, de atuar na formação de mão de obra para o setor 
produtivo nacional7 bem como outras contribuições especiais, incidem 
sobre a folha de salários com alíquotas que oscilam, em regra, de 1% a 
2,5%. A contribuição especial ao INCRA é de 0,2% da folha de salários.

A renda do trabalho é ainda onerada pelas contribuições de-
vidas por força da Lei Complementar nº 110/01, incidentes sobre to-
dos os depósitos devidos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) à alíquota de 10%, em caso de demissão de empregado sem 
justa causa. Saliente-se que o recolhimento ao FGTS, em si, embora 
compulsório, não se caracteriza juridicamente como tributo no Brasil8.

Pode-se acrescer à lista, finalmente, para fins de acompanha-
mento da contabilidade pública, outras incidências sobre a folha de 
salários, como as contribuições ao PIS e ao PASEP da Medida Provi-
sória n.º 2.158-35/01, valores resultantes de reclamações trabalhistas 
e contribuições para o ensino aeronáutico e marítimo. Não a computa-
remos todas neste trabalho, entretanto, pela sua baixa abrangência e 
expressão orçamentária9.

7 Nem todas as entidades ‘S’ cumprem essa destinação pressuposta no artigo 240 da CRFB. 
É possível, como já levado a efeito, a criação de entidade supostamente integrante do 
sistema ‘S’, pelo modo de organização e concepção política, mas voltada a atividades 
interventivas na ordem econômica, configurando modalidade de contribuição especial. É o 
caso, segundo decidido pelo Supremo Tribunal Federal (REx 396.266-SC), da contribuição 
ao SEBRAE, instituído para o apoio à micro e pequena empresa.

8 Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de longa data: RE 100.246-2 
e ARE 709212. 

9 A contribuição ao PIS e ao PASEP sobre a folha de salários, conforme previsto no art. 13 da 
MP nº 2.158-35, de 2001. Recolhe-se, aqui, 1,0% sobre a folha de salários das seguintes 
entidades: a) os templos de qualquer culto; b) os partidos políticos; c) as instituições de 
educação e de assistência social que preencham as condições e requisitos do art. 12 
da Lei nº 9.532, de 1997; d) as instituições de caráter filantrópicas, recreativas, culturais, 
científicas e as associações, que preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei 
nº 9.532, de 1997; e) os sindicatos, federações e confederações; f) os serviços sociais 
autônomos, criados ou autorizados por lei; g) os conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas; h) as fundações de direito privado e fundações públicas instituídas ou 
mantidas pelo Poder Público; i) os condomínios de proprietários de imóveis residenciais 
ou comerciais; j) as Organizações das Cooperativas Brasileiras (OCB) e Organizações 
Estaduais de Cooperativas previstas no art. 105 e seus § 1º da Lei nº 5.764, de 1971; e k) 
as cooperativas que fizerem uso das exclusões previstas no art. 15 da MP nº 2.158-35, de 
2001. Obs.: Caso haja exclusão acima, a cooperativa deverá recolher a PIS/PASEP sobre 
o faturamento (receita bruta) e sobre a folha de salários, concomitantemente. 
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Exposta nessas grandes linhas o complexo conjunto de tributos 
a afetar a renda do trabalho no Brasil, vejamos, para fins didáticos, dois 
modelos fictícios de incidência, esclarecendo-se, desde logo, que na 
modelagem computar-se-á o IRPF com as alíquotas fixadas para o ano 
calendário 201510. A contribuição do trabalhador será calculada com 
base na Tabela de contribuição dos segurados empregado, emprega-
do doméstico e trabalhador avulso, para pagamento de remuneração 
a partir de 1º de janeiro de 201611. Ambas as contribuições represen-
tam, diretamente, diminuição do salário e não incremento do custo da 
contratação, uma vez que o risco de sua cobertura é do trabalhador. 
Ainda assim, para fins de fixação do valor salarial de mercado, sem 
dúvida exercem impacto.

A conta patronal, por sua vez, será fixada no montante arredon-
dado de 27% [20% da CS + 1%, 2% ou 3% do seguro acidente de 
trabalho + 2,5% do salário educação + 2,0% (arredondado) da con-
tribuição ao sistema ‘S’ + 0,2% da CE ao INCRA + 0,5% da contribui-
ção mensal da LC nº 110/01]. A contribuição ao FGTS, sem natureza 
tributária, aumenta a importância recolhida em 8%. Levar-se-á em con-
sideração, ademais, os dados salariais apurados em 2013 na Síntese 
dos Indicadores Sociais de 2014 (IBGE, 2014). O Brasil chegou ao final 
do ano de 2013, de acordo com o IBGE, com 101,9 milhões pessoas 
economicamente ativas (44,4 mulheres e 57,5 homens), sendo 95,4 
milhões de ocupadas (40,7 mulheres e 54,7 homens). Destas, 55,3 mi-
lhões no mercado formal, com rendimento médio de R$ 1.921,00 (mu-

10 A pessoa cujo salário mensal é de até R$ 1.903,98 não será tributada, pois são isentas da 
cobrança de imposto de renda e não precisam fazer a declaração em 2016. Já quem ganha 
de R$ 1.903,99 até R$ 2.826,65 recolherá à alíquota de 7,5%. O trabalhador que recebe 
de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 recolherá 15%. O assalariado com rendimentos entre R$ 
3.751,06 até R$ 4.664,68 fica sujeito à alíquota de 22,5%. Para quem recebe mais de R$ 
4.664,69 por mês, a alíquota é de 27,5%. A progressão no IRPF, contudo, é realizada por 
faixas. As alíquotas só incidem sobre as faixas respectivas, não sobre a totalidade dos 
vencimentos. Assim, para facilitar as contas, basta descontar, do montante apurado pela 
incidência da alíquota sobre a base de cálculo R$ 142,80 (para a alíquota de 7,5%), R$ 
354,80 (para a alíquota de 15%), R$ 636,13 (para a alíquota de 22,5%) e R$ 869,36 (para a 
alíquota de 27,5%). 

11 Com salário de contribuição de até R$ 1.556,94, a alíquota de recolhimento é de 8%; de R$ 
1.556,95 até R$ 2.594,92 a alíquota é de 9%; e de R$ 2.594,93 até R$ 5.189,82, alíquota é 
de 11%.
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lheres R$ 1.614,00 e homens R$ 2.146,00), e 40 milhões no mercado 
informal12, com rendimento médio de R$ 1.093,00 (mulheres R$ 833,00 
e homens R$ 1.272,00). Ainda segundo o IBGE, em 2013, tendo em 
conta a distribuição por categorias ocupacionais, apenas 40,3% dos 
ocupados detinham carteira de trabalho, 20,8% seriam trabalhadores 
por conta própria e 14,5% empregados sem carteira de trabalho.

Parece evidente que a complexa estrutura tributária que vimos 
de referir não alcança, por igual, toda a população ocupada, mas, 
principalmente, a população inserida no mercado formal de trabalho 
com carteira de trabalho. Nosso primeiro modelo fictício de incidência 
da tributação será calculado, destarte, com base na média salarial 
da distribuição ocupacional das pessoas que, com mais de 16 anos, 
detém carteira de trabalho (R$ 1.560,00) e atuam por conta própria 
(R$ 1.384,00): R$ 1.472,00 (arredondados, para facilitar a conta, para 
R$ 1.500,00). O segundo, revelador da discrepância cumulativa do 
rendimento do trabalho, utilizará a média salarial dos “empregado-
res” (para o IBGE, pessoas maiores de 25 anos de idade que ocupam 
cargos de direção ou gerência em 2013): R$ 5.057,00 (arredondados 
para R$ 5.000,00).

Com esses esclarecimentos, podemos dizer que nosso fictício 
trabalhador médio, recebendo salário, na carteira de trabalho, da or-
dem de R$ 1.500,00: (i) não terá descontado IRPF, encontrando-se na 
faixa legal de isenção, (ii) descontará 8% de contribuição à seguridade 
(R$ 120,00) e (iii) verá aumentar sua remuneração como custo do em-
pregador em 27% (R$ 405,00). A tributação total sobre seus rendimen-
tos do trabalho é de R$ 525,00. Seu salário, líquido da cota do traba-
lhador, é de R$ 1.380,00. Acrescido do custo tributário eleva-se para R$ 

12 Integram o trabalho informal, segundo o IBGE, as pessoas que não possuem carteira de 
trabalho assinada ou não contribuem para a previdência social. Estão incluídos ainda neste 
grupo os trabalhadores na produção e construção para o próprio consumo e uso e os 
trabalhadores não remunerados, inclusive em ajuda a membro da família, cujo conceito da 
OIT de trabalho informal remonta à noção de precariedade do trabalho e à falta de acesso 
às políticas de proteção social.
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1.905,00 (R$ 1.785, se líquido da cota do trabalhador). O recolhimento 
tributário total é equivalente a 35% de sua remuneração.

Por sua vez, o “empregador” fictício de nossa modelagem, com 
salário de R$ 5.000,00, (i) terá descontado IRPF à alíquota de 27,5% 
(R$ 505,6413 – posteriormente passível de mitigação na declaração de 
ajuste) (ii) descontará 11% de contribuição à seguridade (R$ 550,00) 
e (iii) verá aumentar sua remuneração como custo do empregador em 
27% (R$ 1.350,00). A tributação total sobre seus rendimentos do traba-
lho é de R$ 2.405,64. Seu salário, líquido da cota do trabalhador, é de 
R$ 3.944,36. Acrescido do custo tributário eleva-se para R$ 7.405,64 
(R$ 6.350,00, se líquido da cota do trabalhador). O recolhimento tribu-
tário total é equivalente a 48% de sua remuneração, sendo 4,5 vezes 
maior que o recolhimento do trabalhador médio, mas, percentualmen-
te, à vista de incremento salarial nominal de 334% (de R$ 1.500,00 para 
R$ 5.000,00), apenas 13% maior.

De acordo com a análise levada a efeito pelo Centro de Es-
tudos Tributários e Aduaneiros da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil14 (2015), no ano de 201315 foram arrecadados a título de IRPF 
R$ 130.080 milhões, dos quais, pelos números divulgados no estudo 
da Secretaria da Receita Federal do Brasil do mês de dezembro de 
201316, R$ 80.902 milhões resultam de rendimentos oriundos do traba-
lho. Sobre a folha de salário, por sua vez, foram arrecadados em 2013 
R$ 435.638 milhões, dos quais R$ 290.274 milhões diriam respeito à 
renda do trabalho como apurada em nossa modelagem. 

13 Quantia aferida subtraindo-se R$ 869,36 de R$ 1.375,00.

14 Dados arrecadatórios da Receita Federal do Brasil podem ser também encontrados no 
endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/Arrecadacao>.

15 Escolhemos o ano de 2013 para permitir eventual comparação com dados internacionais, 
como aqueles divulgados pela “Revenue Statistics in Latin America”, da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

16 Cf. <http://www.receita.fazenda.gov.br/publico/arre/2013/Analisemensaldez13.pdf>.
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Com o propósito singelo de salientar a magnitude da incidên-
cia, tem-se, destarte, que do total de cerca de 1.200.168 milhões de 
receitas tributárias arrecadadas pela União no ano de 2013 (CAT/RFB, 
2015, p. 37), 24% provieram da renda do trabalho. Considerado o total 
da arrecadação (e não apenas o nível federal) que, no ano de 2013, 
alcançou 1.740.420 milhões (CAT/RFB, 2015, p. 4), 17% provém da 
renda do trabalho. Por sua vez, tendo em vista o produto interno bruto 
(PIB) de 5.316.455 milhões para o ano de 2013 – apurado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), após revisão metodológica 
levada a efeito no ano de 2015 –, tem-se que a tributação do rendimen-
to do trabalho correspondeu, no ano de 2013, a 5,5% do PIB.

Nossos números, embora discrepantes, quanto ao montante, 
não parecem divergir da tendência abaixo da média da OCDE (2013) 
verificada naqueles dados apurados pela Secretaria da Receita Fede-
ral do Brasil (2015, p. 11)17 que, em percentagem do PIB, indicam a 
carga tributária brasileira sobre a folha de salários (incluindo previdên-
cia) na ordem de 8,5%.

São números, como se vê, bastante significativos, convidando 
à reflexão, quer se tenha em vista o seu peso na composição do valor 
de mercado dos salários, quer se destaque o nível de recolhimento, 
também no campo do Direito, a respeito da pertinência da tributação 
da renda do trabalho e da complexidade da incidência.

17 Tampouco daqueles apurados pela OCDE, na Revenue Statistics in Latin America de 2014, 
embora esses dados, a nosso aviso, parecem não detalhar a estrutura jurídica da tributa-
ção sobre a renda do trabalho, deixando de abordar, em conjunto, a arrecadação atinente 
às contribuições e ao IRPF afetos ao trabalho.
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2. PROBLEMÁTICAS PARA A IMAGINAÇÃO 
CONSTRUTIVA-TRANSFORMADORA 
NO CAMPO DO DIREITO

Do conjunto de problemáticas exemplificadas no parágrafo an-
terior vejamos, nesta seção, conquanto resumidamente, três que nos 
parecem imprescindíveis para o pensamento jurídico financeiro inte-
ressado na análise da tributação da renda do trabalho: (i) a escolha da 
renda do trabalho como base arrecadatória e a relação com os direitos 
trabalhistas e securitários; (ii) a complexidade da incidência; e (iii) os 
efeitos não desejados da arrecadação sobre o mercado de trabalho e 
sobre os direitos trabalhistas. 

As três problemáticas, passíveis de abordagem específica e 
mais detalhada, por agora, nesta fase ainda inicial da pesquisa que se 
vem conduzindo sobre o tema no Grupo de Estudos Interdisciplinares 
sobre Estado, Finanças e Tributação, são aqui abordadas com olhar 
generalista, demarcatório, para posterior desenvolvimento, da relação 
com os desarranjos e os rearranjos das estruturas organizacionais e 
das relações de trabalho. 

Nessa direção, é interessante destacar que segundo a sua “Ex-
posição de Motivos”, a Medida Provisória n.º 540/2011, responsável 
pela desoneração da folha de pagamento, tem por objetivo reduzir 
os custos da mão-de-obra, a fim de fortalecer a competitividade em 
setores expostos à elevada concorrência internacional. Inicialmente, 
aplicada às indústrias de móveis, vestuário e confecções, couro e cal-
çados, bem como aos serviços de Tecnologia da Informação e Comu-
nicação, foi, aos poucos, foi estendida a segmentos cada vez mais 
diversificados, descaracterizando o seu propósito inicial, mas indican-
do a relação nela pressuposta entre a demanda da redução de custos 
provenientes da tributação e o estímulo à formação de empregos e à 
expansão do Produto Interno Bruto (AFONSO E BARROS, 2013).
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A complexa estrutura tributária que alcança, principalmente, a 
população inserida no mercado formal de trabalho com carteira de 
trabalho aumenta sobremodo os custos para o empregador. Conforme 
demonstrado na seção anterior, o recolhimento tributário total equivale 
a cerca de 48% de sua remuneração. O incremento dos custos reper-
cute distintamente nos diversos setores econômicos, mas é possível 
questionar em que medida ele influencia o comportamento empresarial 
no tocante à organização do trabalho e quais as novas possibilidades 
ou impossibilidades que acarreta para o mercado de trabalho de modo 
geral. No aumento da informalidade e do desemprego.

Paralelamente, percebem-se rearranjos da organização em-
presarial e trabalhista. O economista norte-americano David Weil 
(2014) utilizou uma metáfora geológica para descrevê-los. Os anti-
gos conglomerados, que concentravam dentro de suas fronteiras as 
mais diversas espécies de atividades, têm cedido espaço a uma nova 
estrutura fissurada, na qual as empresas de grande porte concen-
tram-se nas competências que elegem como nucleares e delegam 
as demais atividades para empresas de menor porte ou para traba-
lhadores autônomos, os quais se tornam obrigados a cumprir rígidos 
padrões de conduta estabelecidos em conformidade com os obje-
tivos da contratante. A “fissuração das relações de trabalho”, como 
o fenômeno é chamado, constitui uma estratégia empresarial para 
aumentar os lucros e diminuir os custos. 

A fissuração do trabalho comporta numerosos modelos, tais 
como a terceirização em sentido estrito, as franquias, as cadeias de 
suplemento e o próprio processo de pejotização. Tal como se en-
contra nos dias atuais, ela cria graves desajustes para as relações 
trabalhistas.

Em primeiro lugar, sofrendo a pressão constante para diminuir 
despesas, as empresas contratadas tendem a diminuir os salários e 
deixar de observar normas trabalhistas. Com um mercado de trabalho 
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volátil, o receio da demissão faz com que os trabalhadores submetam-
-se às violações de direitos. Trocam “sua alma” por salários mínimos, 
ou por menos do que isso. 

Tornam-se recorrentes o inadimplemento dos encargos traba-
lhistas, as demissões injustas, as horas extras não pagas, as jornadas 
excessivas. E, em um comportamento completamente paradoxal, as 
mesmas grandes empresas que criam padrões produtivos rígidos para 
as contratadas não fiscalizam o cumprimento da legislação trabalhista 
e preferem eximir-se de qualquer responsabilidade neste sentido. São 
responsabilizadas apenas as organizações de pequeno porte, consi-
deradas as verdadeiras empregadoras.

Em segundo lugar, falhas na coordenação das atividades dele-
gadas dão origem a custos não contabilizados no processo produtivo. 
Acidentes ambientais e trabalhistas são mascarados e simplesmente 
desaparecem quando o produto é entregue ao consumidor. 

Por fim, a fissuração lança os fundamentos da desigualdade de 
renda, uma vez que os salários e os benefícios dos trabalhadores di-
minuem para que os lucros dos empresários e investidores aumentem. 

No Brasil, a fissuração tem avançado. De acordo com a pesqui-
sa elaborada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) em parceria 
com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioe-
conômicos (2014), utilizando a base de dados da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) de 2013, os trabalhadores terceirizados 
compõem 26,8% do mercado formal de trabalho nacional, perfazendo 
um total de 12,7 milhões de assalariados. Este número seria ainda 
maior caso fossem considerados os trabalhadores informais.



81S U M Á R I O

Com base na RAIS identificada18 de 2007 a 2012, o Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (STEIN et al., 2015) também 
apresentou informações sobre a terceirização no Brasil. A pesquisa 
realizada pela instituição indica que a participação da mão de obra ter-
ceirizada cresceu 0,1 ponto percentual entre aqueles anos, chegando 
a 24,5% do mercado formal de trabalho. 

Os novos modelos de terceirização têm priorizado o trabalho 
por conta própria. Eles incentivam o processo de assalariamento dis-
farçado, no qual o trabalhador redefine a sua personalidade jurídica 
e assume os encargos pelo trabalho realizado. O poder constitutivo 
de uma simples mudança do nomem juris é capaz de pôr empresas 
contratantes e trabalhadores terceirizados no mesmo patamar jurídico. 

A existência de um ethos empreendedor universalmente acessí-
vel, independente da posição que o indivíduo ocupa no sistema produ-
tor de mercadorias, tem sido pregada como a grande chave para o fim 
do desemprego estrutural19 (ALVIM, CASTRO, NUNES, 2012).

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
(PNAD Contínua) sobre o trimestre móvel de junho a agosto de 2015, 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
revela que, em relação ao trimestre móvel de junho a agosto de 2015, 
a taxa de desocupação cresceu 0,6 ponto percentual, passando de 
8,1% para 8,7%. Se comparado com o mesmo trimestre móvel do ano 
de 2014, o crescimento é ainda maior, totalizando 1,8 ponto percen-
tual (IBGE, 2015). 

18 A RAIS identificada permite o acompanhamento dos mesmos indivíduos ao longo do 
tempo.

19 Como exemplo, destaca-se a figura do microempreendedor individual (MEI), criada duran-
te o governo Lula pela Lei Complementar n.º128, de 19 de dezembro de 2008, e alterada 
durante o governo Dilma pela Lei Complementar n.º 139, de 10 de novembro de 2011. 
Atualmente, podem adotar a forma MEI todos os profissionais das categorias permitidas 
por lei que faturem até R$60.000,00 (sessenta mil reais) por ano.
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Ao mesmo tempo, o número de empregados no setor privado 
com carteira assinada tem diminuído. Frente ao trimestre móvel de 
março a maio de 2015, a queda foi de 1,2%, o que representou menos 
425 mil pessoas. Já em relação ao mesmo período do ano de 2014, a 
redução foi de 3,0%, atingindo cerca de 1,1 milhão de pessoas.

Na contramão desses números, o trabalho por contra própria 
sofreu um aumento de 4,4% em relação ao contingente do semes-
tre móvel de junho a agosto de 2014. À primeira vista, a redução do 
número de postos de trabalho tem proporcionado uma migração de 
trabalhadores do setor privado com carteira assinada para o trabalho 
por conta própria.

O trabalhador que se converte em “empresário” transita cons-
tantemente entre a autonomia e a subordinação. Ele representa o 
paradoxo do sujeito que dirige o próprio negócio, em muitos casos 
recolhendo os tributos como empregador, e que, ao mesmo tem-
po, depende da estrutura montada pelas empresas de grande porte 
para sustentar-se.

Aos trabalhadores fissurados, independente da forma que ad-
quiram, não lhes é dada outra opção senão aderir ao sistema, ainda 
que a flexibilidade seja-lhe sinônimo unicamente da intensa subordina-
ção, da instabilidade e da incerteza quanto ao futuro. 

Na sociedade salarial, quanto mais inserido no mercado for-
mal de trabalho, maiores serão as chances de o indivíduo obter a 
integração social e exercer a sua cidadania. Do mesmo modo, quan-
to mais distante do mercado formal de trabalho, mais excluído das 
redes de sociabilidade ele será (CASTEL, 2013; ALVIM, FRAGALE e 
JEAMMAUD, 2000, p. 94). 

No entanto, as recentes transformações na organização em-
presarial e trabalhista com vistas a ampliar lucros e reduzir custos têm 
descaracterizado de tal forma o estatuto trabalhista que a simples 
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conquista de postos formais já não basta para conceder ao trabalha-
dor o exercício amplo da sua cidadania. O local de trabalho fissurado 
vem minando a possibilidade de autodeterminação dos que, em tese, 
estão incluídos. 

De dispêndio econômico para os sujeitos envolvidos nas rela-
ções de trabalho, a complexa estrutura tributária parece representar 
um ônus imensurável para o trabalhador, que não consegue exercer 
a sua cidadania nem mesmo quando alcança um posto de trabalho e 
coloca-se sob a égide, em tese protetiva, do Direito trabalhista. 

Tanto o plano macro do comportamento do mercado de trabalho 
e dos rearranjos organizacionais, quanto o plano micro da observância 
dos direitos trabalhistas não dependem apenas das políticas e normas 
regulamentadoras do trabalho. Se a estrutura tributária também é ca-
paz de influenciar o mundo laboral, a resposta para os problemas do 
desemprego ou da precarização do trabalho dependem da integração 
entre Direito Financeiro e Direito do Trabalho. É preciso investigar se há 
uma forma de harmonizar os objetivos de ambos os campos, a fim de 
que a busca fragmentada pela igualdade não acabe tornando-se, ela 
própria, a causa geradora da desigualdade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mapeada a tributação do trabalho no Brasil e posta em rele-
vo a sua interconexão com o mundo do trabalho, interação que, à 
vista da tendência de fissuração, desafia a imaginação construtiva 
e transformadora do campo financeiro e trabalhista, chegamos ao 
final, neste artigo de compartilhamento dos primeiros resultados da 
pesquisa sobre a tributação da renda do trabalho e seus efeitos no 
Brasil e na América Latina levada a efeito no GEIEFT, à prometida 
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indicação de rotas de pesquisa para aprofundamento da temática. 
Apontaremos, por hora, quatro.

Primeiro, o aprofundamento do marco analítico-jurídico que vem 
sendo construído no GEIEFT para a adequada compreensão da temá-
tica: a análise integral do direito. 

Segundo, aprofundar a busca de uma compreensão global ca-
paz de demarcar a correlação e eventual contribuição causal da tributa-
ção para a fissuração do mundo do trabalho nos diferentes segmentos 
da economia. Não apenas a indicação empírica qualitativa e quantita-
tiva, mas, especificamente para o campo epistêmico do direito, a sua 
presença no conjunto normativo regulatório do trabalho.

Terceiro, detalhar as interações entre a escolha da renda do tra-
balho como base arrecadatória e os direitos trabalhistas e securitá-
rios, identificando possíveis efeitos não desejados da arrecadação no 
mercado de trabalho e no âmbito do direito fundamental ao trabalho. 
Indicar caminhos de interação entre a regulação jurídica da política tri-
butária e trabalhista para evitar efeitos deletérios no mundo do trabalho 
e, eventualmente, estimular mecanismos de ampliação da oferta de 
emprego e da melhoria de suas condições e salários.

Os trabalhadores também são peças na engrenagem de um 
sistema que parece interdependente. A ordem tributária enxerga o 
trabalho como importante fonte de arrecadação com vistas à soli-
dariedade. As empresas fissuradas necessitam do trabalho para a 
consecução dos seus objetivos. Mas ambos, atuando de forma inte-
grada, podem negar ao trabalhador o exercício pleno da cidadania e 
a integração social. Os empregados transitam constantemente entre 
a inclusão e a exclusão. 
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RESUMO
O artigo tem como objetivo apresentar uma síntese do debate sobre as dimen-
sões analíticas das “novas guerras”, bem como as críticas centrais à teoria. 
Argumenta-se que as novas guerras devem ser interpretadas com base num 
modelo teórico e conceitual que reconheça as transformações contemporâ-
neas das relações de poder, de tal forma a apreender e interpretar as descon-
tinuidades e diferenças em relação às guerras tradicionais. Parte-se de um 
conjunto de críticas que questionam a validade da classificação dos conflitos 
contemporâneos como um fenômeno que encerra novidades. Observa-se 
que uma análise comparada corrobora parcialmente o posicionamento dos 
autores que questionam a tese das novas guerras por revelar que os conflitos 
contemporâneos são herdeiros de características muito presentes nas guerras 
tradicionais. Ao objetar os argumentos críticos à tese das novas guerras, de-
fende-se, em linha com o pensamento de Mary Kaldor, que uma definição pre-
cisa desse fenômeno depende de quatro dimensões indissociáveis (os atores, 
os objetivos, os métodos e formas de financiamento), que, em interação, são 
parte de um modelo teórico. Sinaliza-se que a maioria das críticas às novas 
guerras é imprecisa exatamente por não reconhecer a simbiose entre essas 
dimensões, que alteram a natureza da guerra em comparação com os mo-
delos arquetípicos de violência organizada. Nesse sentido, nos debruçamos 
sobre o estudo das dimensões analíticas das novas guerras. Caracteriza-se o 
contexto político desses conflitos recorrendo ao conceito de “Estados falidos”, 
com destaque para as implicações do enfraquecimento da soberania estatal 
sobre a lógica das novas guerras.

Palavras-chave: novas guerras; guerras tradicionais; violência organizada; 
Estados falidos; soberania estatal.
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ABSTRACT 
The article aims to present a synthesis of the debate on the analytical dimensions 
of the “new wars”, as well as the central criticisms of the theory. It is argued that 
the new wars must be interpreted based on a theoretical and conceptual mo-
del that recognizes contemporary transformations of power relations, in such a 
way as to apprehend and interpret discontinuities and differences in relation to 
traditional wars. It starts from a set of criticisms that question the validity of the 
classification of contemporary conflicts as a phenomenon that contains novel-
ties. It is observed that a comparative analysis partially corroborates the position 
of the authors who question the new wars thesis by revealing that contemporary 
conflicts are heirs of characteristics long present in traditional wars. In objecting 
to the arguments critical of the new wars thesis, we defend, in line with Mary 
Kaldor’s thought, that a precise definition of this phenomenon depends on four 
inseparable dimensions (the actors, objectives, methods and forms of finan-
cing), which, in interaction, are part of a theoretical model. It is pointed out that 
most critiques of the new wars are inaccurate precisely because they do not 
recognize the symbiosis between these dimensions, which alter the nature of 
war in comparison with archetypical models of organized violence. In this sense, 
we turn to the study of the analytical dimensions of the new wars. The political 
context of these conflicts is characterized by recourse to the concept of “failed 
states,” with emphasis on the implications of the weakening of state sovereignty 
on the logic of the new wars.

Keywords: new wars; traditional wars; organized violence; failed states; state 
sovereignty.
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INTRODUÇÃO

A percepção de que as formas de violência organizada do sécu-
lo XXI possuem peculiaridades e diferenciações em relação às guerras 
do século XX deu origem a um profícuo debate acadêmico, que busca 
delinear respostas e formular políticas para desafios centrais à segu-
rança e à defesa das sociedades contemporâneas. Conceitos diversos 
foram empregados na literatura para designar os conflitos contempo-
râneos (guerras híbridas, guerras entre os povos, guerras privatizadas, 
guerras pós-modernas). Um conceito, em especial, parece relevante: 
“novas guerras”. 

 A caracterização destas guerras como “novas” é fonte de 
grande disputa e controvérsia. Neste artigo, analisarei a tese das “no-
vas guerras”, a partir de dois questionamentos: as guerras do século 
XXI são, de fato, novas? Esses conflitos são guerras ou seriam me-
lhor descritos como crimes? Uma análise radicada nessas questões 
é relevante diante da proposta, originalmente defendida por KALDOR 
(2013), de que o adjetivo “novas” em “novas guerras” deve ser primor-
dialmente entendido como uma estratégia de pesquisa e como um 
guia para a formulação de políticas para as várias formas atuais de 
conflitos violentos. 

Porém, antes de adentrarmos na caracterização teórica das 
novas guerras, cumpre observar que a maior parte das críticas dire-
cionadas a essa categoria incorre em reducionismos. Nesse sentido, 
autores como BERDAL (2003), DE GRAAF (2003), KALYVAS (2001) e 
MELLOW (2010) tendem a identificar as novas guerras com as guerras 
civis, ou a limitar, de forma mais geral, esse tipo de guerra aos confli-
tos que envolvem exclusivamente atores não-estatais. Essa vertente 
crítica também tende a caracterizar as novas guerras como conflitos 
originados por fins exclusivamente econômicos. Como veremos, esses 
autores não lograram analisar o fenômeno das novas guerras em sua 
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totalidade, pois desprezaram as suas quatro dimensões essenciais: 
atores, objetivos, métodos e formas de financiamento. 

O artigo parte do questionamento sobre o caráter inovador das 
“novas guerras”, analisando a literatura crítica ao modelo teórico em-
pregado para analisar esse fenômeno. Na segunda parte do texto, 
considero as dimensões analíticas das novas guerras de forma mais 
detalhada, com ênfase na nova economia de guerra. Dessa forma, pre-
tendo oferecer uma visão abrangente dos fundamentos que norteiam 
o debate sobre as novas guerras, sem, obviamente, a pretensão de 
esgotar uma temática tão complexa. 

1. NOVAS GUERRAS:  
CRÍTICAS AO MODELO TEÓRICO

A literatura crítica dedicada à análise das novas guerras parte 
de um questionamento em comum: o que há de novo nas “novas 
guerras”? Argumenta-se que as características associadas às novas 
guerras, sobretudo aquelas presentes nos Estados mais fracos, po-
dem ser identificadas em períodos históricos remotos. Portanto, em 
linha com essa argumentação, o financiamento através de saques 
e pilhagens, o deslocamento forçado de grupos populacionais e os 
ataques contra a população civil têm um longo histórico nas guerras 
consideradas “antigas”. 

A análise que aponta características em comum entre as novas e 
as antigas guerras está correta. De fato, o conceito de “novas guerras” 
não significa uma negação da centralidade e dos elementos herdados 
das formas de guerras tradicionais. O ponto que, frequentemente, es-
capa aos críticos é precisamente o fato de que o conceito de “novas 
guerras” têm implicações específicas para o método de investigação 
científica e para a formulação de políticas públicas. KALDOR enfatiza 
essa questão, ao afirmar que:
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O termo “novas” é uma forma de excluir “antigos” pressupostos 
sobre a natureza da guerra e de prover a base para uma nova 
metodologia de pesquisa. O objetivo de descrever os conflitos 
da década de 1990 como “novos” é mudar a forma como os 
acadêmicos investigam esses conflitos e portanto mudar a for-
ma que os formuladores de políticas e os seus influenciadores 
políticos percebem esses conflitos. As compreensões dominan-
tes desses conflitos que apoiam a política são de dois tipos. De 
um lado, há uma tendência de impor uma versão estereotipada 
da guerra, derivada da experiência dos últimos dois séculos na 
Europa, na qual a guerra consistia num conflito entre dois lados 
opostos, geralmente Estados ou proto Estados, com interesses 
legítimos, o que eu chamo de “guerras antigas”. (…) Nessas 
guerras, a solução é ou a negociação ou a vitória de um dos 
lados. Do outro lado, há uma tendência de tratar essas guerras 
[antigas] como anarquia, barbárie, antigas rivalidades, onde a 
melhor resposta política é a contenção, i.e., proteger as fron-
teiras do Ocidente deste mal. O uso do termo “novo” é uma 
forma de demonstrar que essas abordagens não são apropria-
das, que essas são guerras com uma lógica própria, mas uma 
lógica que é diferente das “guerras antigas” e que exigem por-
tanto uma estratégia de pesquisa e uma resposta política mui-
to diferentes. Em outras palavras, a tese das “novas guerras” 
se refere tanto à transformação das características básicas da 
violência organizada quanto ao desenvolvimento de um modo 
de compreensão, interpretação e explicação das características 
inter-relacionadas dessa violência. (KALDOR, 2013, p. 3-4, tra-
dução do autor)

Não obstante o reconhecimento de aspectos em comum entre 
as novas e as antigas guerras, características verdadeiramente novas 
podem ser identificadas nos conflitos contemporâneos. Ainda que o 
adjetivo “novas” em menção às guerras contemporâneas não se limite 
à diferenciação dos conflitos com base meramente em características, 
é fundamental enfatizar três aspectos históricos com impactos profun-
dos sobre as novas guerras, a saber: o desenvolvimento da tecnologia 
bélica; as novas formas de comunicação; e o adensamento do proces-
so descrito como globalização. 
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O desenvolvimento do poder de destruição e da precisão das 
tecnologias militares aumentou significativamente o poder de destrui-
ção das guerras. Assim, em guerras simétricas (disputadas entre inimi-
gos com poder bélico semelhante), a consequência desse desenvolvi-
mento tecnológico é a tendência de prolongamento dos conflitos. Um 
exemplo de guerra simétrica que ratificou os argumentos em análise 
foi a guerra entre Irã e Iraque, que se estendeu entre 1980 e 1988, ter-
minando num impasse. 

O desenvolvimento das tecnologias de comunicação também 
teve uma série de consequências para o warfare. A difusão e a massi-
ficação dessas tecnologias facilitou sobremaneira a criação de redes 
globais de comunicação, permitindo conexões de redes criminosas, o 
contato entre diásporas e também a atuação de agências e instituições 
internacionais (ONG’s e agências de jornalismo, por exemplo). Nesse 
contexto, as comunicações se converteram num instrumento de guer-
ra, facilitando a disseminação do medo, habilmente empregado para 
forçar o deslocamento de grupos populacionais. Ainda assim, cabe 
destacar, em linha com o argumento trazido por BERDAL (2011), que o 
desenvolvimento dos meios de comunicação não significa que todas 
as guerras contemporâneas envolvem conexões globais. De fato, a 
maior parte dos conflitos é local ou regional. O ponto em questão é 
que as tecnologias de comunicação são um elemento que deve ser 
ponderado na teorização sobre as novas guerras. 

Na mesma vertente analítica, o adensamento da globalização 
provocou o que KALDOR (2013) identificou como uma dupla erosão da 
capacidade estatal de monopolizar a violência: uma erosão a partir de 
cima, na medida em que a globalização aumentou o entrelaçamento 
e os compromissos do Estado com um conjunto de regras e institui-
ções internacionais; e uma erosão a partir de baixo, conforme alguns 
Estados se tornam mais fracos e vulneráveis em função da globali-
zação (embora, deve-se reconhecer, essa é uma tese polêmica, com 
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um amplo debate sobre os limites do poder do Estado Nacional na 
contemporaneidade). 

Embora essas três características sejam marcantes nos confli-
tos contemporâneos, cumpre observar que a questão central do mo-
delo teórico das novas guerras não é a mera diferenciação com base 
em particularidades. Trata-se, de fato, de um modelo analítico que en-
fatiza a lógica militar, política e econômica específica desses conflitos. 
Essa é a grande fonte de incompreensão que cerca boa parte das 
críticas sobre as novas guerras. BERDAL (2011) e MALESOVIC (2010), 
por exemplo, argumentam que a política identitária seria, na realidade, 
uma forma de ideologia, uma vez que ambas poderiam ser reduzidas 
ao campo das ideias. A diferenciação entre as guerras motivadas por 
ideologias e as guerras motivadas por questões identitárias não se re-
sume, contudo, à mera questão semântica. Como bem observou KAL-
DOR (2013, p. 5), “a política identitária tem a ver com o direito ao poder 
em nome de um grupo específico; a política ideológica tem a ver com 
a conquista do poder com o objetivo de conduzir um programa ideo-
lógico específico.” Nesses termos, ficam evidentes a lógica militar das 
novas guerras (o deslocamento populacional como método de contro-
le político) e a tendência à persistência desses conflitos, uma vez que 
a propagação do medo é um elemento central da política identitária. 

Um segundo conjunto de críticas, a exemplo de HENDERSON 
e SINGER (2002), também aponta para a imprecisão do termo “novas 
guerras”, considerando-o excessivamente amplo e confuso. Na mes-
ma linha, CHOJNACKI (2006) argumenta que o termo “novas guerras” 
é metodologicamente problemático, porque os critérios empregados 
para identificar as “novas” guerras são arbitrários, subjetivos e difíceis 
de serem conciliados com a teoria dos conflitos. Na realidade, os con-
ceitos empregados para a descrição dos conflitos violentos contem-
porâneos (como guerras híbridas ou guerras de alta complexidade) 
são tão ou mais amplos e, seguindo o critério dos mencionados auto-
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res, confusos. Portanto, do ponto de vista conceitual, o problema com 
categorizações de conflitos já existentes é que elas não descrevem 
com precisão a realidade contemporânea e, consequentemente, as 
políticas baseadas nessas categorias são igualmente imprecisas e 
ineficientes para lidar com os problemas atuais. A própria crítica que 
aponta a irreconciabilidade entre o conceito das novas guerras e a 
teoria dos conflitos falha ao não perceber que o “novo” é também uma 
ruptura com a mencionada teoria. 

Finalmente, há ainda uma vertente crítica que reconhece a exis-
tência das novas guerras, mas insiste na coexistência com as antigas 
formas de conflito. A existência simultânea de antigas e novas formas 
de conflitos não é obstada pelo modelo teórico das novas guerras, que 
afirma, inclusive, a possibilidade de que as antigas guerras retomem a 
sua proeminência. A própria condução de guerras nos modelos tradi-
cionais pode ser vista como um caminho para remilitarizar Estados e 
para reverter alguns processos de erosão do poder estatal. 

2. AS DIMENSÕES ANALÍTICAS 
DAS NOVAS GUERRAS

O modelo teórico das novas guerras, tal como proposto por 
KALDOR (2007 e 2013), está assentado em quatro dimensões ana-
líticas: atores, objetivos, métodos e formas de financiamento. Nessa 
seção, analisaremos essas dimensões em interação, com especial 
ênfase na última dimensão, que está mais intimamente relacionada à 
economia de guerra. 

Em sua acepção tradicional, o termo “economia de guerra” 
se refere à mobilização e à administração dos recursos econômicos 
de uma nação, sob a centralização de um Estado, com o objetivo 
de maximizar o uso da força e vencer o inimigo. A centralização do 
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poder pelo Estado é vital para garantir a apropriação dos recursos 
(geralmente viabilizada pela cobrança de tributos) que garantirão o 
alcance dos objetivos da guerra. O esforço social de guerra exige, 
portanto, que uma parcela do produto socialmente produzido seja 
destinada ao Estado com fins de sustentação da violência planejada 
e legitimada pela ação estatal. 

Embora condizente com a realidade prática e teórica das anti-
gas guerras, o conceito tradicional de “economia de guerra” tem pouca 
aderência e utilidade à realidade das novas guerras. Ao comparar os 
dois conceitos de economia de guerra – o tradicional e o novo – KAL-
DOR pondera que, nas novas guerras, o termo assume um significado 
quase oposto ao original:

As novas guerras são guerras “globalizadas”. Elas envolvem a 
fragmentação e a descentralização do Estado. A participação 
da população [no esforço de guerra] é baixa por conta da falta 
de pagamento [de impostos] e em função da falta de legitimida-
de das partes em guerra. A produção doméstica é muito peque-
na, de tal forma que o esforço de guerra é altamente dependen-
te da predação local e do apoio externo. As batalhas são raras, 
a maioria da violência é dirigida contra os civis e a cooperação 
entre as facções em guerra é comum. (KALDOR, 2007, p. 95, 
tradução do autor)

A interpretação das novas guerras em termos tradicionais fa-
lha, portanto, em compreender os interesses políticos e econômicos 
radicados nesses conflitos, a exemplo dos benefícios derivados da 
perpetuação da guerra. As abordagens críticas geralmente tomam por 
pressuposto que soluções políticas podem ser alcançadas sem levar 
em consideração a lógica econômica das novas guerras. Do mesmo 
modo, se pretendemos analisar o fenômeno da guerra em sua com-
plexidade, não podemos descartar o quadro analítico das guerras tra-
dicionais, observando as contribuições teóricas das relações políticas, 
econômicas e sociais expressas nesses tipos de conflitos, que são, 
certamente, um alicerce para a compreensão do que há de novo nos 
conflitos contemporâneos. 
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2.1 OS ATORES DAS NOVAS GUERRAS:  
A PRIVATIZAÇÃO DAS FORÇAS MILITARES

O contexto político no qual a maior parte das novas guerras ope-
ra pode ser descrito empregando uma ideia utilizada por Madeleine 
Albright, antiga Secretária de Estado norte-americana: “Estado falidos” 
(“failed states”)20. O termo foi originalmente utilizado para descrever 
países com uma autoridade central muito fraca ou simplesmente ine-
xistente, geralmente tomando o Afeganistão e a Somália como exem-
plos. Na realidade, diversos Estados africanos não exercem plenamen-
te o que se entende, em termos contemporâneos, como soberania: o 
controle inquestionável sobre um território geograficamente definido, 
a presença institucional e administrativa do governo ao longo desse 
território e a submissão da população ao Estado. 

Os “Estados falidos” são caracterizados pela incapacidade de 
exercerem a coerção física. Por não deterem os meios para o emprego 
legítimo da força, esses Estados entram num ciclo de erosão de poder, 
com reflexos imediatos sobre a capacidade de controlar o território e 
a população. Como consequência, a capacidade de arrecadação de 
impostos dos Estados falidos é muito limitada ou inexistente, reduzindo 
substancialmente a base de receitas estatais. Frequentemente, as clas-
ses políticas desses países também são altamente corruptas e as buro-
cracias de Estado são um meio de enriquecimento privado ilícito, o que 
reforça a erosão da legitimidade estatal. As evasões fiscais são, nesse 
contexto, a regra, tanto pela falta de legitimidade do Estado como fiador 
de políticas públicas que dependam da arrecadação, quanto pela con-
solidação de forças políticas concorrentes, que disputam os recursos 
econômicos com o Estado (a exemplo das milícias, que cobram por 
proteção). Estados falidos são, por definição, incapazes de sustentar 

20 O termo “failed states” é atribuído aos autores Gerald Helman e Steven Ratner, que o em-
pregaram num artigo na Foreign Affairs, em 1992.
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forças armadas regulares e de empreender um esforço de guerra em 
sentido tradicional, alimentando o ciclo vicioso de erosão da legitimida-
de estatal, fragmentação militar e desordem social.

Na prática, a “falência” do Estado foi acompanhada pela ten-
dência de privatização da violência. Face à incapacidade do Estado de 
manter forças armadas regulares, uma multiplicidade de novas unida-
des de combate, públicas e privadas, estatais e não estatais, assumiu 
o protagonismo das novas guerras. Podemos identificar cinco cate-
gorias de unidades de combate: forças armadas regulares (ou o que 
sobrou delas); grupos paramilitares; unidades de autodefesa; grupos 
mercenários; e tropas regulares estrangeiras.

Como destacado, em Estados falidos, onde a maior parte das 
novas guerras têm origem, as forças armadas regulares estão em fran-
ca erosão. Esse processo é alimentado pela drástica redução dos or-
çamentos militares; pelo declínio do prestígio das forças armadas; pela 
escassez de equipamentos, armas e munição; e pelo treinamento ina-
dequado das forças ainda em operação. Exemplos desse quadro são 
encontrados nas antigas repúblicas soviéticas e em países africanos, 
nos quais um grande contingente de integrantes das forças armadas 
são forçados a buscar fontes alternativas de renda (por vezes, ilícitas), 
contribuindo para o esfacelamento da hierarquia militar. Em situações 
extremas, como no Congo, os soldados eram encorajados a se enga-
jarem em atividades criminosas, como saque e pilhagem (KALDOR, 
2007, p. 98). O resultado desse processo é, em síntese, a ruína das 
forças armadas regulares em Estados falidos e o aumento da dificul-
dade em distingui-las dos grupos paramilitares privados. 

Uma segunda categoria de unidades de combate são os grupos 
paramilitares privados, cuja predominância é uma característica impor-
tante das novas guerras. Eles são constituídos por grupos autônomos 
de combatentes armados, geralmente submetidos a um líder. Um fato 
curioso sobre os grupos paramilitares é que a sua origem pode ser 
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identificada no próprio poder estatal, que os organiza e financia com o 
objetivo de se proteger num contexto de escalada da violência política. 
Dentre os exemplos, podemos citar os grupos paramilitares formados 
pelo governo iraquiano de Saddam Hussein (que formou um grupo 
paramilitar responsável pela sua guarda pessoal, o Firqat Fedayeen 
Saddam) e pelo governo da África do Sul (que financiou e treinou o 
Partido da Liberdade Inkatha). Os grupos paramilitares são frequen-
temente formados por antigos integrantes das forças armadas e por 
jovens desempregados em busca de melhores condições de vida. O 
recrutamento forçado de crianças também se tornou prática comum, 
sobretudo na África e em alguns países do Oriente Médio. 

Além dos grupos paramilitares, as unidades de autodefesa tam-
bém integram as novas guerras. Elas são formadas por combatentes 
voluntários, interessados na defesa de suas comunidades. Todavia, a 
sustentação das unidades de autodefesa é complexa, pois elas têm de 
se manter com recursos escassos, de tal forma que a tendência, a mé-
dio prazo, é ou a desintegração ou a incorporação a outros grupos ar-
mados. Exemplos desse tipo de unidade foram as brigadas de defesa 
da Bósnia Herzegóvina, que tentavam defender comunidades locais. 

Os grupos mercenários, geralmente formados por estrangeiros, 
incluem, por sua vez, indivíduos e bandos contratados por unidades de 
combate. O grupo mais conhecido são os mujahideen, veteranos da 
guerra do Afeganistão, frequentemente envolvidos em conflitos de ori-
gem islâmica e financiados, sobretudo, pelo Irã e pela Arábia Saudita. 
Os grupos mercenários incluem também as empresas de segurança 
privada, comumente formadas por ex-combatentes norte-americanos 
e britânicos, que são contratadas por governos e empresas transnacio-
nais. Duas empresas mercenárias de atuação muito relevante na dé-
cada de 1990 foram a Executive Outcomes, de origem sul-africana, e a 
sua parceira britânica, a Sandline International, ambas contratadas por 
governos africanos interessados, por exemplo, em defender regiões 



101S U M Á R I O

ricas em diamantes e em minérios. Nos Estados Unidos, duas em-
presas mercenárias merecem destaque, sobretudo pela participação 
nas intervenções militares no Iraque e no Afeganistão: a MPRI (Military 
Professional Resources Inc.) e a DymCorps. 

A última categoria de unidades de combate são as tropas re-
gulares estrangeiras, geralmente submetidas a uma organização ou 
coalizão internacional (ONU ou OTAN, dentre as mais atuantes). Os 
exemplos de países que já sofreram intervenções de tropas regula-
res estrangeiras são diversos: Bósnia, Kosovo e Afeganistão (com 
intervenções lideradas pela ONU e pela OTAN); Darfur (liderada pela 
União Africana); Congo, Macedônia e Bósnia (sob o comando da 
União Europeia).

2.2 OS MÉTODOS E OS OBJETIVOS 
DAS NOVAS GUERRAS

Os métodos empregados pelas unidades de combate nas novas 
guerras são herdeiros das guerras travadas desde a Segunda Guerra 
Mundial, em especial as guerras revolucionárias maoista, cubana e 
vietnamita. O método central da guerra revolucionária era o controle 
do território, alcançado através do apoio da população local. Assim, 
as áreas sob controle dos grupos revolucionários se localizavam fre-
quentemente em partes remotas dos países e que não poderiam ser 
facilmente controladas pelo governo central. Os grupos revolucioná-
rios também eram caracterizados por atividades militares descentra-
lizadas e dispersas, com ênfase no fator surpresa. Via de regra, os 
confrontos diretos eram evitados, tendo em vista a inferioridade em 
termos quantitativos e termos de armamentos na comparação com as 
forças armadas regulares. Em linha com essa estratégia, as retiradas 
das unidades de combate do campo de batalha eram comuns, de tal 
forma que os confrontos eram prolongados e apostavam no desgaste 
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das forças convencionais. O exemplo clássico desse tipo de combate 
foi dado pelos guerrilheiros vietcongues (da  Frente Nacional para a 
Libertação do Vietnã), durante a guerra contra os Estados Unidos nas 
décadas de 1960 e 1970. 

Os métodos empregados nas novas guerras têm diversas se-
melhanças com as guerras revolucionárias. O controle do território por 
meios políticos é a semelhança mais marcante entre os dois tipos de 
conflitos e, na medida em que as novas guerras operam sobretudo 
num contexto de Estados falidos, a ausência de um poder central sufi-
cientemente forte para exercer a soberania em sua plenitude é um ele-
mento importante para explicar o sucesso desse método. Nas novas 
guerras, também é comum evitar os confrontos diretos e as retiradas 
estratégicas são frequentemente empregadas.

Não obstante as características em comum, as novas guerras 
se diferenciam das guerras revolucionárias em alguns aspectos. Nos 
conflitos revolucionários, a ideologia desempenhava um papel central, 
de tal forma que o convencimento da população era primordial para 
“conquistar corações e mentes”. O resultado da aplicação desse mé-
todo era a construção, pelos grupos revolucionários, de “sociedades 
modelos”, de modo a salientar os supostos benefícios de determinada 
ideologia. Em contrapartida, nas novas guerras o método mais comum 
de controle político é o deslocamento populacional forçado, baseado 
na construção de uma política identitária. Portanto, no segundo caso, 
o objetivo é se livrar de todos os oponentes e grupos sociais que não 
possam ser subjugados. O controle político baseado no deslocamento 
populacional forçado está assentado na premissa de que os grupos 
sociais que não podem ser controlados devem ser expulsos dos seus 
territórios de origem. Para alcançar esse objetivo, as novas unidades 
de combate empregam um conjunto de técnicas, isoladas ou em com-
binação, de modo a criar um ambiente altamente inóspito a determi-
nadas camadas da população. Essas técnicas incluem: assassinatos 
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em massa; limpeza étnica; a transformação de determinadas áreas em 
regiões inabitáveis (com o emprego, por exemplo, de minas explosi-
vas ou de substâncias para contaminar o solo e as fontes de água); a 
imposição de restrições à circulação de mercadorias (por meio de cer-
cos, que causam a escassez de alimentos e de outros itens de primeira 
necessidade); a destruição de marcos culturais e históricos (por exem-
plo, templos religiosos); e estupros sistemáticos. A destruição de sítios 
arqueológicos na Síria, pelo Estado Islâmico, e de estátuas budistas no 
Afeganistão, pelo Al-Qaeda, são exemplos recentes dessas práticas. 

Uma consequência do método e das técnicas empregados nas 
novas guerras é que a maior parte da violência dos conflitos é direcio-
nada contra a população civil, de tal forma que, atualmente, cerca de 
80% de todas as mortes em guerras são de civis (KALDOR, 2007, p. 
107). Conclui-se, portanto, que o padrão de violência das novas guer-
ras recusa limites normativos. Efeitos colaterais e técnicas de conflitos 
considerados indesejáveis nas guerras tradicionais se converteram no 
novo padrão de violência.

2.3 A NOVA ECONOMIA DE GUERRA

O contexto econômico das novas guerras é determinantemente 
influenciado pelo complexo quadro político dos Estados falidos. Nesse 
sentido, face à incapacidade da autoridade central de exercer plena-
mente a soberania, de manter um sistema tributário robusto e de zelar 
pela ordem social, a nova economia de guerra se diferencia em vários 
aspectos da economia de guerra tradicional. 

Profundamente marcada pelo fenômeno que KALDOR (2007, 
p. 107) descreve como “versão extrema da globalização”, a nova 
economia de guerra é definida pela erosão da base produtiva nacio-
nal, como resultado ou da liberalização econômica exacerbada ou da 
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destruição física propriamente do sistema de produção e distribuição 
de mercadorias. Nessas economias, os mercados são solapados 
pela desintegração do Estado, pelos conflitos permanentes e pelos 
bloqueios das rotas de comércio. Em determinados países, algumas 
commodities valorizadas no mercado internacional continuam sendo 
produzidas, a exemplo das minas de diamantes em Angola e Serra 
Leoa, do petróleo em Angola e no Iraque, e das drogas na Colômbia. 
A taxa de desemprego é extremamente elevada e apenas uma elite 
burocrática, associada ao governo, e os combatentes são “formal-
mente” empregados. A inexistência ou inoperância de uma política 
monetária, associada aos elevados gastos do Estado, implica forte 
deterioração do quadro fiscal e, em situações extremas, a moeda 
deixa de exercer as suas funções clássicas. Nesses casos, algumas 
mercadorias ou moedas estrangeiras assumem a função de moeda 
nacional, sinalizando a profunda fragilidade dos Estados duplamente 
falidos – politicamente e economicamente. 

Num contexto de caos econômico, novas formas de finan-
ciamento das guerras ganham preponderância. Face à erosão da 
base fiscal do Estado – reflexo tanto do colapso da base nacional de 
produção quanto das dificuldades que cercam o processo de arre-
cadação – a transferência forçada de ativos é convertida numa das 
principais formas de financiamento dos Estados falidos e das novas 
guerras. Essa transferência consiste, basicamente, na redistribuição, 
por meios coercitivos e violentos, dos ativos existentes na economia, 
a favor do poder central e/ou das unidades de combate. Dessa forma, 
roubos, extorsões, sequestros, pilhagens e saques são empregados 
para assegurar a transferência de terras, imóveis, recursos monetários, 
alimentos, armas e toda sorte de ativos e mercadorias de relevância 
econômica. Em situações mais extremas, a dizimação de comunida-
des inteiras é perpetrada com o objetivo de apropriação dos espólios 
deixados pelas vítimas. 
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Uma segunda forma de transferência de ativos é a pressão de 
mercado, ou seja, o controle do fluxo e do tráfego de mercadorias, 
por meio de bloqueios estrategicamente posicionados em tradicionais 
rotas de comércio. Com o território dividido e sitiado pelas unidades de 
combate, os preços de mercado podem ser facilmente manipulados. 
Assim, pela manipulação das condições de oferta, logra-se uma ele-
vação absurda dos preços de bens de primeira necessidade, forçando 
a população a se desfazer de seus ativos por preços extremamente 
baixos – e igualmente fixados pelas unidades de combate – para con-
seguir obter mercadorias essenciais à sobrevivência.

Um terceiro grupo de formas de financiamento das novas guer-
ras abarca atividades criminais de natureza diversa. Os meios mais 
utilizados são a cobrança por proteção (muito comum em regiões 
onde operam milícias), várias formas de comércio ilegal, o roubo e a 
comercialização de commodities (petróleo, gás e minerais valorizados 
no mercado internacional) e o narcotráfico. 

Um quarto grupo de formas de financiamento das novas guerras 
engloba as assistências de origem externa. Tendo em vista a erosão 
da economia doméstica, a importação de armas, munição, alimentos 
e outros bens essenciais para a operacionalização dos conflitos tor-
na-se vital. Dentre as formas de assistência vindas do exterior, temos 
as transferências internacionais de dinheiro, oriundas de famílias ou 
indivíduos imigrantes que vivem ou trabalham em outros países. A aju-
da das diásporas também têm presença relevante no financiamento 
das novas guerras, com a remessa de dinheiro e armas, por exemplo. 
As unidades de combate podem, ainda, ser apoiadas diretamente por 
outros governos, como no caso dos grupos paramilitares separatistas 
das ex-repúblicas soviéticas apoiados pela Rússia. Por fim, vale citar 
a assistência humanitária: em Estados falidos, é comum o desvio de 
recursos destinados por outros países para fins humanitários, geral-
mente por meio de barreiras e taxas alfandegárias. 
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Por fim, cumpre enfatizar que as motivações econômicas, por 
si só, não explicam as novas guerras, a brutalidade dos novos con-
flitos e a sua difusão. As novas guerras são, em essência, conflitos 
políticos. Nesse contexto, há uma simbiose entre economia e guerra: 
o poder político é essencial para sustentar novas formas de coerção 
econômica que, em contrapartida, são fundamentais para a formação 
de uma base de financiamento das novas guerras, num quadro de 
erosão do poder estatal e de marginalização econômica dos Estados 
falidos. Economia e violência se convertem, em síntese, em dois lados 
indissociáveis de uma mesma relação social de poder. 

Os fundamentos econômicos e políticos das novas guerras 
criam uma pressão pela disseminação e perpetuação dos conflitos. 
Uma vez estabelecidas, as novas guerras assumem uma condição so-
cial predatória e se ramificam por todas as esferas da sociedade, even-
tualmente transbordando para outros países. Os Estados vizinhos são 
os espaços de disseminação dos conflitos e das suas consequências. 
As guerras, assim, implicam uma redução acentuada dos fluxos co-
merciais internacionais, o incremento do comércio ilegal e o aumento 
dos fluxos migratórios (por parte dos grupos sociais vitimizados pelos 
deslocamentos populacionais forçados).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo defendeu que as novas guerras devem ser interpre-
tadas com base num modelo teórico e conceitual que reconheça as 
transformações contemporâneas das relações de poder, de tal forma 
a apreender e interpretar as descontinuidades e diferenças em relação 
às guerras tradicionais. Partiu-se, nesse sentido, de um conjunto de 
críticas que questionam a validade da classificação dos conflitos con-
temporâneos como um fenômeno que encerra novidades. Observei 
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que uma análise comparada corrobora parcialmente o posicionamento 
dos autores que questionam a tese das novas guerras, por revelar que 
os conflitos contemporâneos, de fato, são herdeiros de características 
há muito presentes nas guerras tradicionais. 

Ao objetar os argumentos críticos à tese das novas guerras, 
defendi, em linha com o pensamento de Mary Kaldor, que uma defini-
ção precisa desse fenômeno depende de quatro dimensões indisso-
ciáveis (os atores, os objetivos, os métodos e as formas de financia-
mento), que, em interação, são parte de um modelo teórico. Sinalizei 
que a maioria das críticas às novas guerras é imprecisa exatamente 
por não reconhecer a simbiose entre essas dimensões, que alteram 
a natureza da guerra em comparação com os modelos arquetípicos 
de violência organizada.

Ao longo do texto, foram analisadas as dimensões das novas 
guerras. Caracterizei o contexto político desses conflitos recorrendo 
ao conceito de “Estados falidos” e expliquei como a erosão da sobe-
rania estatal tem uma série de implicações sobre a lógica das novas 
guerras. Considerei também os métodos e objetivos das novas guer-
ras e enfatizei o emprego sistemático de deslocamentos populacio-
nais forçados com o objetivo de controle político. Por fim, propus uma 
interpretação sobre a nova economia de guerra (com impactos sobre 
o quadro político), marcada pela deterioração fiscal, pelo elevado 
desemprego, pela fragmentação dos mercados, pela interrupção dos 
fluxos comerciais e pela emergência de formas não tradicionais de 
financiamento das guerras. 
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança 

RESUMO
Neste trabalho busca-se pensar a relação entre os Estados nacionais mo-
dernos e papel da guerra na consolidação do poder e riqueza desses Es-
tados. Torna-se necessário retomar a Teoria da Guerra na sua conceituação 
de Clausewitz que aponta para o sentido político no confronto militar. Essa 
articulação entre guerra e política se encontra imbricada da formação do 
Sistema Internacional formado pelos Estados nacionais no núcleo central do 
capitalismo desde o século XVII e na consolidação mais recente durante o 
século XX de um poder global que ocupa o topo da hierarquia desse siste-
ma. Nesse sentido será importante retomar a reflexão da Economia Política 
Internacional tal como José Luís Fiori o faz, para pensar como a guerra está 
ligada a compreensão das conjunturas políticas e econômicas e aos proces-
sos históricos de longa duração.  

Palavras-chave: Guerra; Estado Nacional; Sistema Internacional; Clausewitz; 
José Luís Fiori.



111S U M Á R I O

ABSTRACT
This work seeks to think about the relationship between modern national states 
and the role of war in consolidating the power and wealth of these states. It 
becomes necessary to retake the Theory of War in Clausewitz’s conceptualization, 
which points to the political sense in the military confrontation. This articulation 
between war and politics is intertwined with the formation of the International 
System formed by national States in the central nucleus of capitalism since the 
17th century and in the more recent consolidation during the 20th century of a 
global power that occupies the top of the hierarchy of this system. In this sense, 
it will be important to return to the reflection on International Political Economy 
as José Luís Fiori does, to think about how war is linked to the understanding 
of political and economic circumstances and to long-term historical processes.

Keywords: War; National State; International System; Clausewitz; José Luís 
Fiori. 
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INTRODUÇÃO

Para entender o funcionamento do poder no sistema internacio-
nal é preciso pensar como funciona o poder no ponto de vista do Esta-
do que é o vetor das relações e conflitos que ordenam e desagregam 
esse sistema. E cabe pensar também como esse Estado nacional mo-
derno nasce da guerra, e dos seus preparativos, e se torna o espaço 
deliberativo onde se delibera a favor ou contra a deflagração de uma 
guerra ou confronto armado.

A análise crítica da estratégia à moda de Clausewitz entende a 
dinâmica entre guerra e política, entre objetivos militares e objetivos 
políticos. Neste trabalho interessa pensar esse espaço decisório onde 
são formulados esses objetivos em curto ou longo prazo, na medida 
que o soberano, seja o Príncipe, ou um Partido, centraliza os meios de 
força, adquire legitimidade das mais variadas formas e dificuldades de 
hegemonia interna, e se capacita para o “jogo das guerras” definitivo 
na “política das potências”.

Resgatando a visão weberiana sobre o poder, especialmente 
sobre o Estado, importa pensar o poder no campo da dominação e da 
legitimidade. O poder é a capacidade de se sobrepor em um conflito 
de valores – na situação-limite do conflito bélico. Seu exercício se colo-
ca no êxito estratégico e na consolidação de uma vontade sobre outra 
resistente, por vezes recalcitrante. Na reunião da “trindade dinâmica” o 
Estado assume sua função principal. A questão deste trabalho é: como 
o poder em sua relação com a força assume suas funções no Estado.

O Estado Nacional, essa criatura moderna que advém do anti-
go regime europeu e após o cataclismo da era napoleônica assume 
as determinações da cidadania e sociedade civil, e também as con-
tradições da luta de classes, e outros tipos de conflitos distributivos. 
A forma moderna se consolida com a monopolização da violência, a 
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centralização administrativa burocrática, a monopolização da tributa-
ção, e a emissão de moeda e títulos da dívida pública. Essa máqui-
na de processamento, concentração (e até certa medida também de 
distribuição) de poder, que são esses Estados, está na base de uma 
acumulação de riqueza e poder no continente europeu, e mais tarde 
nos países do “norte” do globo. 

O “milagre europeu” que fala Kennedy e outros autores, conta 
como a Europa por um certo “virtuosismo” no qual, as potências não 
param de acumular poder enquanto disputam recursos e acessos en-
tre si seus próprios territórios, ou em distantes colônias no além-mar. 
E na medida que a última tentativa de um império territorial europeu 
fracassa com os Habsburgo no século XVII, as posições hegemôni-
cas são sempre disputadas parcialmente, ainda que surjam guerras 
revisionistas, e projetos imperiais “internos” como o de um Napoleão 
ou Hitler. O desenvolvimento tecnológico, industrial, e até social dos 
países europeus teve como motor a permanente disputa que os Esta-
dos nacionais, que desde o momento que se unificam e superam as 
tradições do feudalismo, estão desde o princípio respondendo a algum 
desafio militar em conflito civil ou externo. A nação inglesa e francesa 
que nascem da guerra de 100 anos, ou Portugal na sua independência 
de Castela que o digam. 

Toda apropriação de um modelo teórico envolve contradições, 
ainda mais quando se pretende lançar um olhar sobre a própria dinâ-
mica da temporalidade na qual ele se inscreve e provoca influência – a 
teoria da guerra de Clausewitz reflete a dinâmica do poder no sistema 
interestatal capitalista que busca compreender em seu modelo no bi-
nômio guerra e política, e isso por sua vez é composto por uma série 
de processos dinâmicos constitutivos, no qual a síntese do enfrenta-
mento das forças beligerantes articulam pares contraditórios como: 
tática e estratégia; ataque e resistência; ação direta e indireta; aniqui-
lação e conflito limitado; destruição e fustigação, etc. 
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Propõe-se aqui investigar um modelo teórico relevante para se 
pensar a formação e os limites do sistema interestatal capitalista, o que 
começa pela leitura da obra Da Guerra de Clausewitz. Sendo então 
necessário tomar conhecimento de uma literatura secundária de co-
mentários e análises críticas que versem tanto de aspectos filosóficos, 
históricos e políticos relacionados à conceituação clausewitiziana da 
guerra. Cabe observar em que medida reconhecem ou não sua va-
lidade na atualidade e quais os limites desse reconhecimento, assim 
como a compreensão dessa “dialética interna” da guerra que parecem 
estruturar os conflitos estratégicos segundo uma dialética outra que a 
da economia ou das ideias.

O Sistema formado pelas nações centrais do capitalismo, nas-
cido em Westfália, tem ao longo de quatro séculos de existência mos-
trado muitas transformações e alguns padrões. A guerra é certamente 
uma constante na história desse sistema, é inegável sua presença in-
termitente. As guerras são momentos decisivos de definições sobre 
manutenção da ordem ou reforma do status quo, inegável o fato de 
que elas vêm a longo tempo pautando as disputas de poder político 
e econômico e definindo as condições e hierarquias de comando e 
obediência entre os atores. Todavia a guerra envolve diferentes ma-
nifestações, e variações históricas: guerras nacionais e de fronteira, 
guerras coloniais e imperiais, guerras revolucionárias e de libertação 
nacional, guerras de coalizão, guerras civis, etc. Retomar o modelo 
clausewitziano em sua pretensão filosófica, transhistórica ou arquetípi-
ca da guerra e seu papel na definição da política dos Estados pode ser 
alvo de questionamentos em um momento em que disputas nacionais 
não são mais a única fonte dos conflitos internacionais, e conflito bélico 
armado convencional não representa a única forma de guerra. Todavia 
podemos encontrar no conceito clausewitiziano de guerra uma pers-
pectiva que pretende justamente articular uma dimensão histórica e 
com outra relativa à própria “natureza” da guerra, que busca apreender 
nesse fenômeno permanente e o que sempre varia. 
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Desse conceito sintético de guerra podem-se apreender dois 
tipos de princípios estratégicos, um primeiro tipo que articula a decisão 
estratégica na guerra à decisão política, e outro tipo que orienta as de-
cisões táticas na batalha. Ainda que se possa discordar dos métodos 
e resultados do autor, seu modelo teórico é um eixo necessário para 
se discutir a natureza e a forma dos conflitos entre forças beligerantes 
no contexto do sistema internacional.

A história do desenvolvimento do pensamento estratégico mo-
derno vem mostrando que a organização da práxis bélica, seja no ter-
reno percorrido pela infantaria até os mais recentes ataques da ciber-
guerra, o conceito e modelo teórico de Clausewitz sobre a guerra vem 
sendo reivindicado, seja para retomá-lo na íntegra, para remendá-lo 
acrescentando ou retirando proposições, para invertê-lo, ou mesmo 
para rejeitá-lo. 

1. ECONOMIA POLÍTICA DA GUERRA: 
CONJUNTURA E LONGA DURAÇÃO

José Luís Fiori vem se destacando em sua obra acadêmica 
e de debate público por elaborar intrincadas análises de conjuntu-
ra que congregam um heterogêneo conjunto de influências teóricas, 
oferecendo uma leitura renovadora sobre questões como o problema 
do desenvolvimento econômico, chegando à articulação do sistema 
internacional no capitalismo do século XXI. Como aqui se pretende 
pensar a guerra e a análise política, convém seguir esse autor, no 
que ele trouxe explicitamente a temática da guerra para o campo da 
economia política, e investigar de qual maneira o modelo teórico de 
Clausewitz intervém ou é sobreposto em suas investigações teóricas 
e análises conjunturais. 
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Pode-se encontrar uma noção de guerra desde sua obra se-
minal O Voo da Coruja1 onde discutindo a crise do estado desenvol-
vimentista brasileiro nos primórdios da década de 1980, desenvolve 
conceitos de análise de conjuntura, dentre os quais a guerra aparece 
articulada como um momento decisivo e constitutivo da luta política, 
segundo uma “economia política do tempo conjuntural”.  

Duas décadas mais tarde encontra-se na obra O Poder ameri-
cano uma nova compreensão da guerra, não mais estritamente atre-
lada a uma compreensão analítica da conjuntura, mas relacionada ao 
tempo de “longa duração”, tal como fora concebido por Braudel em 
sua compreensão da chamada “economia-mundo”. Em complemen-
taridade, Fiori propõe pensar também uma “política-mundo” articula-
da não somente segundo o “jogo das trocas”, mas, sobretudo pelo 
“jogo das guerras”. 

A formação de um sistema de poder entre estados nacionais e 
impérios em disputa por um poder global emerge em conjunto com 
o sistema capitalista, e tem como motor desse processo a contínua 
preparação, antecipação e prática de guerras que visam defender, 
ampliar e projetar o poder dos atores desse sistema essencialmente 
conflitivo.  A noção de guerra é decisiva na reflexão de Fiori nesses 
dois momentos chaves: tempo conjuntural e longa duração. Em cada 
caso interessa ver como tal conceito remete a uma teoria da guerra 
nos moldes de Clausewitz, que pensa justamente a guerra como um 
prolongamento da política. 

Começando pelo Voo da Coruja. Encontra-se no primeiro capí-
tulo dessa obra que originalmente foi sua tese defendida em 1984, na 
forma ensaística e de maneira bastante condensada, uma complexa 
rede de temas metodológicos que tentam dar conta dos princípios da 
análise política. 

1 A edição da Record é de 2003, mas se refere ao trabalho de doutoramento do autor 
de 1984.
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Sua preocupação geral é analisar a crise do Estado Desenvolvi-
mentista brasileiro, que começava a marcar passo, e apresentava um 
enigma ao pensamento crítico latino e brasileiro que estava por um 
lado “empolgado” com as perspectivas da redemocratização e por 
outro não havia ainda resolvido bem o enigma do autoritarismo atávico 
do capitalismo periférico ou “dependente”. 

De todo modo, o que interessa aqui é a maneira como o autor 
irá se valer do modelo clausewitziano, e menos como irá empregá-lo 
no contexto específico. É notável o caráter seminal dessa sua obra de 
juventude que trará alguns temas metodológicos, e problematizações 
que o acompanham nas próximas décadas, certamente não sem no-
vas reformulações e inflexões, como se pretende investigar mais adian-
te no tocante ao tópico deste trabalho. 

O tema central da tese do autor “retoma e discute o velho 
problema metodológico das relações entre o movimento de longa 
duração das estruturas econômicas e sociais e o tempo conjuntu-
ral da luta política”. Está diretamente interessado em destrinchar as 
tramas que vão 

da guerra à política – através das quais se pode tentar diminuir 
ou enquadrar teoricamente o problema da incerteza que se liga 
às expectativas dos vários atores envolvidos na ação e nas lutas 
conjunturais. (FIORI, 2003, p.26)

Uma proposta que pretende ver na conjuntura o entrelaçamen-
to de múltiplos atores, e temporalidades, segundo modelos da teoria 
da guerra, e da economia neoclássica, convergindo na questão histo-
riográfica braudeliana e da formação social de classes, interesses e 
atores políticos no materialismo histórico. Aqui se destaca apenas o 
primeiro elemento dessa trama barroca e original, cujo mérito mais vi-
sível se projeta pela verificação empírica de cenários e na antecipação 
estratégica de eventos, situações e recorrências. 
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A questão da conjuntura tem apelo pouco metodológico, seu 
significado jornalístico e de senso comum se confunde com “momento 
atual”. A economia efetivamente pensa a conjuntura com métodos e 
formas de verificação que as Ciências Humanas no geral tendem a 
desconhecer. Fiori busca trazer o mesmo grau de rigor das análises 
econômicas, para a compreensão da formação dos ciclos conjunturais 
na análise política.

Seguindo as considerações de Weber (citado por FIORI, 2003), 
as ações e expectativas dos atores políticos tendem a ser tipificadas 
ora segundo a forma democrática baseada em consensos, ora segun-
do a forma autoritária dos sistemas legais. 

Os grupos sociais movem-se num tempo presente que é a con-
densação do passado vivido e conhecido e de um futuro que 
desejam prever e antecipar. Na conjuntura experimentam o tem-
po enquanto fluxo, a estrutura como construção e a sua prática 
enquanto luta permanente no sentido de controlar a incerteza, re-
gulando a vontade e as expectativas dos adversários. (Id, p. 31)

Em “situações consensuais” as relações sociais dominantes se-
rão de luta, mas uma luta pacífica ou regulada. No outro, [das 
ordens autoritárias,] a luta tenderá a extravasar a mera competi-
ção adquirindo uma forma aberta, muitas vezes descontrolada e 
que tende a um enfrentamento de tipo de soma zero. (Id., p. 33)

Padrões normativos consensualizados permitem uma maior 
previsibilidade das decisões dos atores. Por outro lado 

Quanto menor o grau de aceitação ou permanência das leis 
vigentes , maior será o grau de incerteza a ser controlado. (...) 
Nesses casos, as expectativas mútuas tenderão a ser de cons-
tante ameaça, e a visão que os atores construirão acerca da si-
tuação será a de uma crise permanente, porquanto não haverá 
consenso nem hegemonia, e o simples uso da força mostrar-se-
-á, no longo prazo, extremamente frágil e impotente (Id, p. 34)
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De alguma maneira, a organização pacífica consensual ou de 
relação hegemônica, depende que haja alguma norma organizativa 
entre os atores. Na medida em que o diálogo ou estabelecimento de 
uma hegemonia se afastam das expectativas dos agentes políticos, o 
cenário da violência se torna o mais provável e seu desenrolar e des-
fecho menos previsível. 

A partir desses elementos teóricos reaparecerá o problema da 
temporalidade, desta feita, revisto e alicerçado conceitualmen-
te, permitido-nos pensar o recorte específico da conjuntura a luz 
de suas relações sociais conflituosas: i) a possibilidade do con-
fronto aberto, que tende a bipolaridade e à eliminação de um 
dos partícipes, cujo modelo clássico é a guerra, e ii) a do con-
fronto regulado, tendente a uma competição plural, autorregu-
lada e não obrigatoriamente excludente, cujo modelo clássico é 
o da economia de mercado. Entre esses dois limites extremos 
situam-se, certamente, as relações de poder, próprias do con-
flitos  político, nem sempre regulado, mas tampouco tendente, 
necessariamente, à bipolaridade de soma zero. (Id. p.38-9)

Então, para Fiori a conjuntura é o tecido das temporalidades 
escritas pelas expectativas e decisões dos atores, cuja trindade tende 
a convergir a três diferentes formas de interação limite: guerra, merca-
do e política. A primeira dela está obviamente ancorada na teoria da 
guerra de Clausewitz. 

Com o pensador prussiano Fiori busca os 

elementos para pensar situações genéricas de luta entre forças 
dotadas de capacidade de iniciativa e resposta, organizadas 
em função da maximação da eficácia para lograr seu objetivo 
central: a imposição da própria vontade. (Id, p. 39)

Clausewitz permite enxergar uma forma social geral – “o duelo”; 
em espaço determinado “o campo de batalha”; em um tempo peculiar 
“o estratégico”. 

Nesse espaço, os atores se inter-relacionam na perspectiva de 
uma grande e decisiva batalha final, onde a vontade de uns se 
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imporá a dos outros, mediante seu desarmamento, através do 
uso da violência. (Idem)

Nesse contexto as expectativas são organizadas segundo um 
“plano estratégico” que visa a “máxima acumulação de forças para o 
enfrentamento decisivo.” (Id, p. 40) 

A ordenação dos atores segundo as preparações para o uso 
da força, segundo regra do “tudo ou nada” tende a ser prolongada 
segundo vários e multiformes atos. O tempo estratégico só se encerra 
no “enfrentamento final”. Interessa para Fiori justamente esse entrela-
çamento de tempos que não se confunde com a cronologia, e estrutu-
ra os conflitos no prolongamento da política. Essa reciprocidade dos 
atores, tende a seguir aos extremos. 

Em síntese, qualquer hostilidade, mesmo embrionária e limita-
da no plano das intenções, gera uma dinâmica precatória que, 
movida pelas expectativas interagentes dos dois grupos, acaba 
conduzindo o conflito por uma lógica de radicalização progres-
siva, a um duelo mortal (Id, p. 41) 

A questão clausewitziana do gênio militar assume em Fiori um 
papel de adequação espaço temporal. “A genialidade do comando 
pode ser medida pela sua capacidade de adequar esse tempo lógico 
ao tempo cronológico do espaço real”. (Idem) Diante da “ascensão 
aos extremos” (ou dialética da escalada) dele depende reverter essa 
tendência através da consecução de objetivos políticos (dialética da 
desescalada). 

Retorna-se à dimensão política da guerra, impondo-lhe objeti-
vos que limitam, dificultam ou postergam, muitas vezes a reta final do 
duelo. (...) Redefine-se aqui o papel do estrategista que deve adequar 
seu tempo lógico ao “tempo político”. (p.41-2) 
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A sua maneira Fiori acaba a sua maneira aderindo nesse texto 
à tendência de operar uma “inversão de Clausewitz”2, na qual guerra e 
política se simetrizam e se retroalimentam: “A guerra quando protelada, 
politiza-se, a política quando acirrada beliciza-se.” (Id., p. 43) 

Com Fiori a reflexão que vincula a guerra, tempo e política que 
se encontra em sua obra de juventude na década de 1980 (reedita-
do em 2003), irá se encontrar também nas suas obras de maturidade 
escritas após os anos 2000. E mais uma vez temporalidade, política, 
guerra estão entrelaçados na observação da conjuntura do tempo pre-
sente. Dessa vez com uma visão de longa duração mais claramente 
colocada, o contexto é o da definição do “poder americano” e sua tese 
mostrará como ele devém menos da excepcionalidade de seus artífi-
ces, e mais de tendências estruturais que perfazem o sistema político 
interestatal capitalista desde Westfália. 

Curiosamente quando o debate público chega a um quase con-
senso sobre a um mundo com cada vez menos fronteiras nacionais, 
cada vez mais “globalizado”, Fiori afirmará que a política mundial e 
as finanças globais têm uma fonte de poder centralizado em estado 
nacional em particular, os Estados Unidos da América3. 

2 Tal como em FOUCAULT, 1999 e ARON,1981.

3 O livro Poder Americano (FIORI, 2004) consolida uma perspectiva teórica, realizada em tor-
no da década de 1990 sobre globalização, desenvolvimento econômico, e neoliberalismo, 
que ia na contracorrente do “mainstreen” acadêmico e político. Esses anos de pesquisa 
estão consolidados na coleção zero à esquerda da editora Vozes, na qual fazem parte 
uma série de autores heterodoxos e heterogêneos, que tem em comum apenas divergir do 
famoso consenso neoliberal. O Poder Americano, publicado em 2004 é último livro de uma 
série no interior dessa coleção que começa com Poder e Dinheiro,  e totalizam quatro livros, 
todos organizados por José Luís Fiori, ainda que em parceria com seus colegas. Esses 
são livros que reúnem diversos artigos de professores e pesquisadores no campo da Eco-
nomia e das Ciências Política que tem em comum terem partidos de algumas discussões 
e problemáticas já presentes no Fiori do Voo da Coruja, mas que por base a pesquisa e 
os insights provocativos de Maria da Conceição Tavares sobre a questão que provocou 
o surgimento de um novo campo de pesquisa acadêmica no mundo, e que esse grupo 
trouxe originariamente para o Brasil – A Economia Política Internacional – a questão sobre 
a crise da hegemonia norte-americana na década de 1970.
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No momento em que da guerra do Vietnam, a maior potência 
do mundo sai derrotada, e sua moeda perde o lastro em ouro, e sua 
economia passa sofrer de hiperinflação e estagnação, há uma explo-
são do preço do petróleo e crise abastecimento, acompanhada de 
uma crise das taxas de juros, tudo isso pareceu apontar que era o 
fim do poder americano. Surge então em uma série de pesquisas que 
buscam dar conta de um fenômeno para o qual a investigação política 
dissociada da compreensão econômica parecia marcar passo, auto-
ras como Susan Strange buscam suprir essa “dupla negligência” entre 
os estudos políticos e econômicos. Enquanto que em solo brasileiro, 
Conceição Tavares, no início dos anos 1980, por uma via original apon-
tava de modo contrário ao senso comum afirma que a chamada “crise 
da hegemonia” não resultou num declínio, senão em uma ascensão 
do poder americano. 

Os desdobramentos da política econômica interna e externa dos 
Estados Unidos, depois de 1979, foram no sentido de retomar o 
controle financeiro internacional através da chamada diploma-
cia do dólar forte. Esta, apesar de mergulhar o mundo numa re-
cessão generalizada, deu aos Estados Unidos a capacidade de 
retomar a iniciativa e, por isso, os destinos da economia mundial 
encontram-se hoje, mais do que nunca, na dependência das 
ações da potência hegemônica... Esse poder deve-se menos à 
pressão transnacional de seus bancos e corporações em espa-
ços locais de operação, do que a uma visão estratégica da elite 
financeira e militar americana que se reforçou com a vitória de 
Reagan. (TAVARES, 1985) 

Dessa reflexão de Tavares, Fiori e muitos outros – que formaram 
o campo da Economia Política Internacional no Brasil – começaram a 
pensar que a questão era menos das institucionalidades democráti-
cas ou equilíbrios de mercado auto regulamentados, mas antes, da 
afirmação, e expansão contínua do poder americano. Essa reflexão 
toca no ponto que interessa sensivelmente a presente pesquisa ao 
situar no campo estratégico a racionalidade que reúne diversos grupos 
de interesses (militares e econômicos) ainda que no sentido de uma 
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globalização, estão ancorados sob a unidade centralizada de um es-
tado-nação – os Estados Unidos da América. 

A reflexão de Fiori que se elabora em 2004, tem menos o inte-
resse imediato de responder às questões das invasões do Iraque, e 
mais sobre a natureza expansiva e “faminta” de poder americano que 
se torna um “poder global”. Se outrora, ele se propunha a pensar um 
modelo de interação de atores, e classes, agora, busca o sentido de 
uma força nacional e civilizacional que lança em larguíssimo espaço – 
o globo terrestre, (e daí seu vínculo cada vez mais trabalhados com a 
geopolítica) e uma dinâmica que interage com a história de formação 
do próprio sistema capitalista – a longa duração. Nesse contexto o 
nexo fundamental mais uma vez, antes de ser o ganho e crescimento 
econômico, ou a consolidação política de valores democráticos uni-
versalistas e humanistas, o que devém o fluxo dessa dinâmica são as 
guerras que ao contrário do que se esperava não diminuem nem em 
frequência, nem em intensidade, como uma bem-sucedida centraliza-
ção e homogeneização do sistema. 

Ele por sua vez se lança ao paradoxo de pensar na contramão 
das teorias realistas das relações internacionais, seja na vertente libe-
ral ou marxista, que tendem colocar o contrapeso no funcionamento 
“estabilizado” do sistema em um hiperestado ou superpotência global. 
Não foi o que se verificou quando os EUA se tornam incontestes no pla-
no militar, sua moeda e economia a referência inquestionável no plano 
econômico. Contrariando as expectativas, a emergência do poder glo-
bal não evitou, mas provocou cada vez mais crises econômicas, e não 
pacificou, mas intensificou os conflitos bélicos e intervenções militares 
ao redor do globo terrestre. 

Seguindo as lições de Ferdinand Braudel, Fiori aponta para uma 
economia mundo que se forma no tempo estrutural do capitalismo, e 
seguido esse autor concorda que esteja na centralização do poder 
nos estados, e nas economias nacionais, nas alianças entre os “ban-
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queiros e os príncipes” que buscam mais do ganhar concorrências, 
mas formar monopólios e extrair lucros extraordinários. As economias 
nacionais, ligadas inexoravelmente ao poder dos seus respectivos Es-
tados nacionais, afinal são os focos irradiadores que articulam os mer-
cados e o ecossistema capitalista. Por outro Lado Fiori enfatiza que é 
o “jogo das guerras” o verdadeiro segredo da natureza expansiva dos 
poderes centralizadores desse sistema. Por ora, deixar-se-á de lado 
todo um conjunto de determinações desse poder que articula o “jogo 
das guerras”, para se tentar extrair algumas conclusões relevantes 
para esta pesquisa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dinâmicas de transformação do Sistema Internacional são 
determinadas pelos processos de hegemonia que se formam ou de-
terioram – resultando unipolaridade, bipolaridade, multipolaridade, ou 
caos na governança. A história do continente europeu foi marcada pelo 
modelo de fragmentação de poder territorial no contexto feudal que 
é suplantado pelo modelo de concentração dos Estados modernos, 
com suas soberanias hereditárias ou definidas por sufrágio. 

Nesse contexto esses estados se desenvolvem em contexto de 
disputa permanente pelas suas próprias fronteiras nacionais, sem to-
davia haver nunca um polo definitivo de poder que engole todos os 
outros e forma um império. Pelo contrário, a ausência de uma força 
imperial definitiva permite formar diferentes estados com diferentes 
vocações produtivas e industrial, e diferentes pretensões coloniais. O 
conflito permanente nas agitadas fronteiras da Europa, pelo menos 
desde da época dos tratados de Westfália, leva inexoravelmente a uma 
disputa permanente pelo reconhecimento em disputas diplomáticas, 
em posições geográficas, fluxos de comércio, domínio do excedente 
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econômico, capacidade produtiva e de endividamento, etc. A necessi-
dade de jogar o “jogo das guerras” fez das potências europeias entra-
rem no ciclo “virtuoso” do crescimento econômico, e ganho de eficácia 
burocrática, e fortalecimento dos laços civis da legitimidade interna, 
cada qual no seu país. Por outro as potências que se formam nos es-
tados centrais europeus podem exercer suas vocações imperiais com 
relativo sucesso nos territórios ultramarinos ao redor do globo. O caso 
de “minotauros” (Cf. FIORI, 2004), Estados nacionais “para dentro”, e 
Impérios “para fora”. 

Pensar o sistema internacional capitalista em suas formações 
estatais, relações de subordinação, potência, hegemonia e hierarquia 
envolve uma análise que contemple não apenas uma compreensão 
do modo de produção capitalista, mas também às múltiplas formas 
de dominação e dependência que perpassam às condições econô-
micas, mas envolve também sobretudo a dimensão do enfrentamen-
to e conflito próprio da guerra. Nesse sentido este trabalho se apoia 
na perspectiva teórica da Economia Política Internacional, desde os 
marcos conceituais de José Luís Fiori, que pensa as relações que se 
formam de subordinação e dependência das nações como fundadas 
nas disputas pela “acumulação de poder” que antecedem e presidem 
a múltiplas formas de acumulação de riqueza.

A lógica da conflito bélico tal como Clausewitz (1832) propõe 
pensar pela sua Teoria da Guerra oferece subsídios para entender tan-
to a lógica que orienta a organização dos modernos Estados nacionais 
que precisam reunir e preparar suas forças armadas para enfrentar ou-
tros Estados nacionais, como parece estar no “espírito decisório” dos 
grandes estadistas, ou da burocracia estatal quando formula os obje-
tivos de uma nação. (GADDIS, 2019) A disputa pelo poder no Sistema 
Internacional Capitalista admite a formação de “grandes estratégias” 
que orientam os povos e nações a que desafios, riscos, revoluções 
estão dispostos e desejam enfrentar.
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No plano histórico a formação dos Estados nacionais no centro 
do capitalismo deriva sua origem no “milagre europeu”, que fez com 
que um grupo pequeno de Estados criassem um modo de acumu-
lação de poder e riqueza que fizeram se situar no topo da hierarquia 
mundial. (KENNEDY, 1989) Observar a gênese sócio-histórica desse 
sistema, antes de nos jogar luz sobre as sombras da conjuntura, revela 
uma persistência histórica na formação dos Estados centrais na dispu-
ta por poder e riqueza que passa pelo preparo e efetivação de vitória 
nas guerras, e sem dúvida, relega as demais nações ao contexto de 
subordinação e dependência nas mais variadas formas. 
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GRUPO DE TRABALHO 4 
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
O presente trabalho tem como escopo a feitura de uma análise dos dados 
correspondentes ao aumento da violência policial no estado do Rio de Janeiro 
na ambiência da pandemia de Covid-19. À medida que se aprofunda a proble-
mática em questão, busca-se compreender a relevância das políticas públicas 
aptas a conter os efeitos gravosos desse momento de grande vulnerabilidade 
social. Nesse enquadramento, questiona-se as razões que norteiam as ações 
das forças do estado, haja vista o alarmante aumento das mortes causadas 
pela ação policial. Para tanto, desenvolveu-se uma pesquisa empírica e teóri-
ca, em que se analisa qualitativa e quantitativamente os dados primários sobre 
o quadro da pandemia no Brasil e dados sobre o aumento da letalidade policial 
no país e, em específico, no estado do Rio de Janeiro.

Palavras-chave: pandemia de covid-19; políticas públicas; política criminal; 
vulnerabilidade; violência policial.
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ABSTRACT
The scope of the present work is to carry out an analysis of the data correspon-
ding to the increase in police violence in the state of Rio de Janeiro in the context 
of the Covid-19 pandemic. As the issue in question deepens, it seeks to unders-
tand the relevance of public policies capable of containing the serious effects 
of this moment of great social vulnerability. In this framework, the reasons that 
guide the actions of state forces are questioned, given the alarming increase in 
deaths caused by police action. Therefore, an empirical and theoretical research 
was developed, in which the primary data on the pandemic situation in Brazil and 
data on the increase in police lethality in the country and, specifically, in the state 
of Rio de Janeiro are analyzed qualitatively and quantitatively.

Keywords: covid-19 pandemic; publics policies; criminal policy; vulnerability; 
police violence.
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INTRODUÇÃO

O enfrentamento das situações emergenciais ocasionadas pela 
pandemia de Covid-19 demanda necessariamente uma análise caute-
losa sobre os aspectos da realidade social que foram maculados em 
decorrência direta do momento em questão. Insta dizer, de antemão, 
que a deflagração da pandemia à maneira que se estabeleceu, em 
escala global, inaugurou um novo tempo. Isto significa dizer que nada 
será como antes, a rápida e implacável disseminação do novo corona-
vírus, em razão dos seus efeitos, promoveu uma grande mudança no 
comportamento e mentalidade das pessoas e das instituições.

Nesse sentido, surge o ensejo para que se observe diligente-
mente a condução, por parte do Estado, das medidas necessárias 
e cabíveis à contenção da pandemia, do medo e da imprescindível 
reestruturação. Assim sendo, verifica-se que a urgência das demandas 
sociais provenientes do ainda atual momento de calamidade ensejou 
a discussão sobre o funcionamento das políticas públicas e o modus 
operandi do Estado no que tange à gestão da crise. 

Com base nesse ensejo, o presente trabalho parte da problema-
tização acerca do direcionamento das políticas sociais de redução de 
danos da pandemia, discutindo especificamente os dados da violência 
policial no Rio de Janeiro no ano de 2020, em tempos de pandemia. 
Sob esta perspectiva, a discussão que propõe a pesquisa tem como 
escopo principal compreender o papel das políticas criminais, com-
preendidas como políticas públicas nesse momento de instabilidade. 
Para tanto, buscamos discutir o conceito de política pública e política 
criminal, analisar o cenário da pandemia no país e os dados sobre 
violência policial no cenário nacional até chegar em uma análise mais 
específica voltada ao Estado do Rio de Janeiro.
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Trata-se de pesquisa empírica e teórica, em que analisamos 
qualitativa e quantitativamente os dados primários sobre o quadro da 
pandemia no Brasil e dados sobre o aumento da violência policial. As-
sim sendo, ao longo dos três capítulos do presente estudo a temática 
em questão foi desenvolvida e finalizada, muito embora a discussão 
que aqui ficou adstrita ao ano de 2020 ainda seja tema urgente e atual 
no ano de 2021.

Dito isso, no primeiro capítulo buscou-se estabelecer, precipua-
mente, a relação existente entre o combate da pandemia de Covid-19 
e a feitura de políticas públicas efetivamente capazes de mitigar os 
efeitos trágicos da crise.

Adiante, em sede de capítulo dois, o debate se aprofunda ainda 
mais na temática do aumento da violência policial. Por esta razão e 
considerando um momento de forte vulnerabilidade social, estabelece-
-se os parâmetros necessários que dão azo à compreensão de que as 
políticas criminais precisam ser pensadas enquanto políticas públicas.

Arrematando a discussão, próximo às considerações finais, no 
capítulo três o debate se funda em perspectivas criminológicas que 
buscam compreender o tratamento diferenciado e seletivo direcionado 
às classes subalternas. Para além disso, nesse momento, pontua-se 
os dados concernentes ao aumento da violência policial no Brasil em 
paralelo à análise direcionada ao estado do Rio de Janeiro. 

1. PANDEMIA E POLÍTICAS PÚBLICAS

O ano de 2020 indubitavelmente foi um ano singular na história 
da humanidade. De modo repentino todo o planeta foi atingido brus-
camente pela pandemia da COVID-19. No Brasil, o vírus trouxe sérias 
consequências, haja vista o número de vítimas, atualmente estimado 
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em mais de 587 mil mortos1. A pandemia explicitou o momento difícil 
que a sociedade brasileira vinha enfrentando na política, educação, 
segurança pública e na economia.

A pandemia também agravou o desequilíbrio no Brasil, pois o 
vírus fora introduzido pela classe média-alta, contudo, a classe mais 
afetada foi a baixa, devido às condições socioeconômicas precárias 
em que já se encontravam. Outrossim, inseridos entre os vulneráveis, 
se encontra a população carcerária. Segundo dados do CNJ, o sis-
tema prisional soma 54.807 casos confirmados e no sistema socioe-
ducativo 5.412 casos confirmados no ano 20202. Cumpre salientar 
que nesses casos os servidores que trabalham nesse sistema são 
tão vulneráveis quanto os detentos.

Diante de um quadro social extremamente fragilizado é im-
prescindível a adoção de políticas públicas de contenção: tanto da 
violência, quanto principalmente da redução dos danos causados 
pelo vírus. As políticas públicas têm sido criadas como uma resposta 
do Estado às demandas que emergem da sociedade e do seu pró-
prio interior, sendo expressão do compromisso público de atuação 
numa determinada área a longo prazo. De maneira geral, as políticas 
públicas são definidas como os conjuntos de programas, ações e 
decisões tomadas pelos governos (nacionais, estaduais ou muni-
cipais) com a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou 
privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para 
vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social, 
cultural, étnico ou econômico3.

1  Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em 19 de setembro 2021

2 Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/12/Monitoramento-Sema-
nal-Covid-19-Info-23.12.20.pdf. Acesso em 19 set. 2021

3 Disponível em: <https://www.politize.com.br/politicas-publicas/>. Acesso em: 19 de se-
tembro 2021
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Apresentado o conceito, faz-se valer explicitar como essas po-
líticas são elaboradas. Segundo Secchi, “o processo de elaboração 
de políticas públicas/ também é conhecido como ciclo das políticas 
públicas, sendo que esse ciclo é um esquema de visualização e inter-
pretação que organiza a vida de uma política pública em fases sequen-
ciais e independentes” (SECCHI, 2013, 43). Não obstante ter diversas 
versões desenvolvidas de ciclo de políticas públicas, Secchi apresen-
ta um ciclo constituído de sete fases, as quais são: 1) identificação 
do problema; 2) formação da agenda; 3) formulação de alternativas; 
4) tomada de decisão; 5) implementação; 6) avaliação e 7) extinção 
(SECCHI, 2013, p. 43).

Diante do atual momento pandêmico, o Estado implementou 
políticas públicas em vários setores da sociedade. No âmbito econô-
mico o governo federal investiu mais de 82,3 bilhões de reais, é mis-
ter ressaltar que nesse valor cerca de 44,3 bilhões foram investidos 
no auxílio emergencial a pessoas em situação de vulnerabilidade4. 
Houve também uma campanha de divulgação sobre formas de pre-
venção e informações sobre a doença, e também uma política de 
isolamento social5. Além disso, atualmente está em atividade o plano 
nacional de vacinação6.

O Estado brasileiro, portanto, vem aplicando diversas políti-
cas públicas em inúmeras áreas visando o combate ao COVID-19, 
entretanto, observa-se com o número de mortos pode-se questionar 
a eficácia das mesmas, haja vista além do número de mortos, o 
índice de infectados também foi alto ultrapassando a marca de 21 
milhões de casos7. 

4 Disponível em: <https://www.tesourotransparente.gov.br/visualizacao/painel-de-monitora-
mentos-dos-gastos-com-covid-19>. Acesso em: 19 set. 2021

5 Disponível em:<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/10073/1/NT_22_Dinte_Co-
vid_19%20e%20medidas%20legais%20de%20distanciamento%20social_bolet%205.
pdf>. Acesso em: 19 set. 2021

6 Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/vacinacao/>. Acesso em: 19 set. 2021

7 Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/>. Acesso em: 19 set. 2021
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2. A POLÍTICA CRIMINAL  
COMO POLÍTICA PÚBLICA

Dado o exposto, é mister observamos a situação do sistema 
carcerário e, por conseguinte, dissertar sobre o objeto da pesquisa: as 
políticas criminais ante a pandemia da COVID-19. Antes de tudo, é de 
suma importância elucidarmos o conceito de política criminal. Amplian-
do o alcance da titularidade das políticas criminais não só ao Estado, 
mas a toda a sociedade, Mireille Delmas-Marty conceitua política crimi-
nal como: “o conjunto dos procedimentos pelos quais o corpo social 
organiza as respostas ao fenômeno criminal” (MARTY, 1992, p. 42).

Sendo assim, a política criminal é constituída por princípios e 
movimentos que determinam o controle penal promovido, de forma 
legítima pelo Estado. Com isso, cabe a indagação se a política cri-
minal pode ser considerada uma política pública. Para tanto, é rele-
vante a diferenciação de política de Estado de política de governo. A 
política de Estado é voltada a organizá-lo, de modo que ele tenha as 
bases estruturais mínimas para a execução de políticas de promoção 
e proteção dos direitos humanos, e a política de governo por sua vez, 
é consiste na execução de “ações pontuais de proteção e promoção 
aos direitos humanos” (FERREIRA, 2016, p.30), considerando a base 
das políticas de Estado.

Outrossim, as políticas públicas no campo jurídico são classifi-
cadas de duas formas: policy analisis e a politics (FERREIRA, 2016, p. 
30). A primeira diz respeito a questões clássicas do poder e suas for-
mas institucionais e a segunda consiste na análise dos novos proble-
mas governamentais, considerando as diversas variáveis que confor-
mavam os processos de poder ou exerciam influência sobre ele. Dito 
isto, percebe-se facilmente a possibilidade de estabelecer conexões 
entre políticas criminais com as políticas públicas, pois uma política 
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criminal, também se refere à articulação das ações e procedimentos 
adotados no interior do Sistema de Justiça Criminal com vista a res-
ponder a determinado problema ou situação.

Destarte, vale-se pontuar que no âmbito legislativo, isto é, po-
litics, a política por ora abordada, é responsável pelo levantamento 
de discussões sobre a importância ou não de determinado comporta-
mento como crime, de modo que desde 1940 (criação do atual código 
penal) até 2010 houve inúmeras alterações na legislação referida, e 
continua tendo, como podemos ver por exemplo a lei n° 13.964/19 (pa-
cote anticrime). Ademais, as mudanças que ocorreram na área penal 
nesse período de tempo ora foram em casos politics ora policy.

No Brasil, a partir da promulgação da Constituição de 1988, 
o Estado ganhou protagonismo na proposição, formulação, planeja-
mento, avaliação e execução das políticas públicas. A Constituição se 
preocupa com a criminalização da prática de discriminação atentató-
ria a direitos e liberdades fundamentais, de tal modo que há que se 
reconhecer que, em relação aos parâmetros de constitucionalização 
do direito penal, tivemos uma ampliação significativa dos mandados 
de criminalização, que demandam políticas públicas no sentido de 
políticas criminais.

A política criminal no Brasil, portanto, pode ser considerada uma 
política pública e sob essa ótica, seus contornos devem ser desenha-
dos e executados como tal. Todavia, como a Constituição não aponta 
nitidamente um modelo político-criminal a ser adotado, seja de conten-
ção ou expansão do poder punitivo, isso possibilita caminhos para a 
criminalização ou para a descriminalização, a depender da gestão das 
demandas punitivas e da questão criminal no geral. Dessa forma, nota-
-se que os caminhos da política criminal, compreendida como política 
pública, deveria seguir pelo terreno das decisões políticas racionais, 
consubstanciadas em legislações penais ordinárias. Se assim não for, 
a política criminal perde o sentido enquanto política pública.
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3. UM ESTUDO DA POLÍTICA CRIMINAL 
NO RIO DE JANEIRO EM TEMPOS DE 
PANDEMIA: ANÁLISE DOS DADOS SOBRE 
A VIOLÊNCIA POLICIAL EM 2020

O enfrentamento da pandemia iniciada mundialmente no final 
de 2019 e amplamente difusa no Brasil em 2020 requer uma análise 
direcionada aos fundamentos estruturantes e institucionais do Es-
tado do Bem-Estar Social8. Torna-se pertinente, nesse sentido, uma 
reflexão crítica sobre as ações dos atores estatais, sobretudo, em 
forma de políticas criminais impulsionadas e promovidas em tempos 
de crise sanitária. 

Dessa maneira, busca-se avaliar o tratamento destinado àque-
les etiquetados9 como marginais, criminosos e indesejáveis, que são 
os alvos de políticas criminais voltadas à limpeza social e eliminação 
do inimigo. Faz-se notar a relevância desse tema justamente porque 
a discussão se situa em um período de calamidade, quando urge a 
necessidade de formulação de medidas de controle da pandemia e 
manutenção de garantias fundamentais como o direito à saúde.

Entretanto, a realidade prática revela, no contexto nacional, um 
número alarmante sobre o resultado do comportamento das forças do 
Estado na ambiência da pandemia de Covid-19. O ano de 2020 foi o 
período em que o número de mortes resultantes da ação policial bateu 

8 “Aquele que assume a proteção social de todos os cidadãos, patrocinando ou regulando 
fortemente sistemas nacionais de saúde, educação, habitação, previdência e assistência 
social; normatizando relações de trabalho e salários; e garantindo a renda, em caso de 
desemprego” (SANTOS, 2009, p. 144).

9 A Teoria do etiquetamento social “[...] é uma teoria criminológica marcada pela ideia de 
que as noções de crime e criminoso são constituídas socialmente a partir da definição 
legal e das ações de instâncias oficiais de controle social a respeito do comportamento de 
determinados indivíduos” (ORTEGA,2016, s.p). Para essa teoria, o processo de criminali-
zação ocorre em três etapas: I) no processo de definição das condutas ditas desviantes, 
II) na atribuição do status de criminoso ao que realiza a conduta desviante e III) no impacto 
que a atribuição do rótulo de criminoso atrai para a vida daquele que realizou a conduta 
(BARATTA, 2011).
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o recorde ao longo da série histórica de levantamentos desenvolvidos 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública cujas pesquisas tiveram 
início em 201310.

Ao longo do ano de 2020 houve 6.41611 pessoas mortas pelas 
forças de segurança no país. Com base nos números do Anuário de 
Segurança Pública publicado em 2021, 50 cidades – dentre as quais 
destacam-se 15 municípios do estado do Rio de Janeiro – concentram 
55% de todas as mortes cometidas por policiais no país12. As mortes 
decorrentes de intervenção policial registradas ocorreram, majoritaria-
mente, em serviço e com participação de policiais militares. 

Estes agentes do estado foram os autores de 72,7% das mor-
tes, ao passo que policiais civis foram responsáveis por 2,8% dos 
casos em 2020. Por outro lado, o restante, isto é, 24,5% dos casos, o 
Anuário em comento não conseguiu identificar a autoria. Nessa dire-
ção, acresce-se ainda que 71,8% dos casos de morte decorrente de 
intervenção policial ocorreram em serviço e apenas 3,7% se deram 
fora de serviço e para 24,5% dos casos esta informação também não 
pôde ser desvelada.

Em contraposição às informações destrinchadas, se averigua 
nesse mesmo período de escalada da violência instrumentalizada pelo 
Estado, uma diminuição expressiva de todos os crimes contra o patri-
mônio, como demonstrado no Anuário. Em um raciocínio silogístico, 
neste caso, fadado ao implacável equívoco, se compreenderia que a 
repressão policial tem destinação específica à manutenção da ordem e 
proteção da vida, portanto, se ocorreu um expressivo aumento do uso 
da força, paralelamente, poderia se entender que houve um notório 

10 Disponível em: <https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021
 -completo-v6-bx.pdf>. Acesso em 15 de setembro de 2021.

11 Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/15/no-de-mortos-pe-
la-policia-em-2020-no-brasil-bate-recorde-50-cidades-concentram-mais-da-metade-dos-
-obitos-revela-anuario.ghtml>. Acesso em 18 de setembro de 2021.

12 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021
 -completo-v6-bx.pdf. Acesso em 14 de setembro de 2021.

https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/15/no-de-mortos-pela-policia-em-2020-no-brasil-bate-recorde-50-cidades-concentram-mais-da-metade-dos-obitos-revela-anuario.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/15/no-de-mortos-pela-policia-em-2020-no-brasil-bate-recorde-50-cidades-concentram-mais-da-metade-dos-obitos-revela-anuario.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/07/15/no-de-mortos-pela-policia-em-2020-no-brasil-bate-recorde-50-cidades-concentram-mais-da-metade-dos-obitos-revela-anuario.ghtml
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crescimento da criminalidade. Todavia, como se viu demonstrado no 
Anuário, não houve.

Relevante mencionar, nessa toada, o perfil das vítimas da vio-
lência do estado. Observa-se que 78,9% das vítimas são negras, 
percentual quase idêntico aos anos anteriores. Assim, é possível 
identificar que a permanência da desigualdade racial, intrinsecamen-
te relacionada à letalidade policial nos últimos tempos demonstra 
inequivocamente o déficit de direitos fundamentais a que está sub-
metida a população negra no país.

O que se verifica é um tratamento de inimigo destinado a um 
certo grupo de pessoas que conservam entre si semelhanças como 
cor da pele, classe social e localização geográfica. Observa-se, a des-
peito do quadro pandêmico responsável pela grande crise sanitária-
-humanitária-financeira, que certos grupos sociais marginalizados, isto 
é, situados sobretudo em favelas e periferias, não recebem as assis-
tências que se destinam, principalmente, às classes dirigentes. Nessa 
direção, Zaffaroni esclarece: 

A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimi-
go consiste em que o direito lhe nega sua condição de pessoa. 
Ele só é considerado sob o aspecto de ente perigoso ou dani-
nho [...] não é a quantidade de direitos que alguém é privado 
que lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim a própria 
razão em que essa privação de direitos se baseia (ZAFFARO-
NI, 2019, p. 18)

Assim, as instituições policiais – como sendo responsáveis pela 
contenção do grupo social compreendido como perigoso – agem 
coordenadamente sob a dinâmica da estigmatização da miséria e uso 
imoderado da força contra o inimigo não reconhecido como “pessoa”. 
O indivíduo marginalizado assim o é porque as políticas criminais13 

13 Sob esta ótica, verifica-se que política criminal, segundo Nilo Batista, é um conjunto de 
“princípios e recomendações para a reforma e transformação da legislação criminal e dos 
órgãos encarregados de sua aplicação” (BATISTA, 2019, p. 33), dentre estes órgãos, a 
instituição policial.
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tendem a tratar a pobreza como o indício maior de ocorrência de peri-
go e caos, e que por essa razão deve ser neutralizado e devidamente 
combatido, ainda que de forma truculenta e arbitrária. 

Nesse aspecto, observou-se uma certa lógica norteadora da 
feitura de políticas públicas, que inevitavelmente acabam por ser exa-
radas pelos representantes das classes dominantes que ocupam os 
cargos de poder no Estado:

Os pobres carregam vícios, os vícios produzem malfeitores, 
os malfeitores são perigosos à sociedade; juntando os extre-
mos da cadeia, temos a noção de que os pobres são, por 
definição, perigosos. Por conseguinte, conclui decididamente 
a comissão: ‘as classes pobres [...] são [as] que se designam 
mais propriamente sob o título de – classes perigosas. (CHA-
LHOUB, 1996, p. 22). 

Dessa maneira, assevera o autor: “é que a noção de que a po-
breza de um indivíduo era fato suficiente para torná-lo um malfeitor 
em potencial teve enormes consequências para a história subsequente 
de nosso país” (CHALHOUB, 1996, p. 23). Decorre disto, o processo 
histórico de marginalização das classes subalternas e a seletividade 
presente nas ações policiais e políticas de segurança, de um modo 
geral. Parte-se do pressuposto de que a pobreza é efetivamente um 
problema social que deve ser enfrentado com políticas criminais, muito 
embora as ações não se direcionem à contenção da desigualdade 
social, mas sim no movimento neutralizador que muitas vezes põe fim 
à vida do próprio indivíduo empobrecido.

Ancorada nessa mesma perspectiva é que Vera Malaguti (MA-
LAGUTI BATISTA, 2013, p. 34) afirma que “a ocupação dos espaços 
públicos pelas classes subalternas produz fantasias de pânico do 
‘caos social”, que se ancoram nas matrizes constitutivas da nossa for-
mação ideológica”. A autora ainda vaticina que “no Brasil a difusão do 
medo do caos e da desordem tem sempre servido para detonar estra-
tégias de neutralização e disciplinamento das massas empobrecidas”; 
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as ondas de medo “são necessárias para a implantação da política de 
lei e ordem” (MALAGUTI BATISTA, 2003, p. 21).  

Ainda segundo os dados do Anuário da Segurança Pública, a 
letalidade produzida pela polícia corresponde, em média, por 12,8% de 
todas as mortes violentas intencionais no país, embora este indicador 
varie entre as localidades. Enquanto no Distrito Federal esta proporção 
é de apenas 2,5%, em Pernambuco de 3,1% e na Paraíba de 3,3%, 
no Amapá 31,2% de todas as MVI foram provocadas pelas polícias. 
Em Goiás a proporção chegou a 29,1% e no Rio de Janeiro a 25,4%, 
percentuais notoriamente elevados e que indicam um padrão de uso 
abusivo da força14. 

Direcionando a discussão da temática em comento ao caso par-
ticular do estado do Rio de Janeiro e, ainda, com os dados obtidos por 
intermédio do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado no 
dia 15 de julho de 2021, analisa-se que, em 2020, sete cidades do Rio 
de Janeiro figuraram entre os dez maiores municípios do país com as 
mais altas taxas de letalidade policial. 

O levantamento desenvolvido pelo Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, o Anuário, aponta que, nesta ordem, Japeri, Itaguaí, Angra 
dos Reis, São Gonçalo, Queimados, Mesquita e Belford Roxo, são as 
cidades com mais de 100 mil habitantes com as mais altas taxas de 
letalidade em operações das polícias. Vale ressaltar que das cidades 
supramencionadas, quatro ficam na Baixada Fluminense (Japeri, Mes-
quita, Queimados e Belford Roxo), duas estão na Região Metropolita-
na (São Gonçalo e Itaguaí) e uma na Costa Verde (Angra dos Reis). 
Considerando os números absolutos, vê-se que a capital é a 1º da 
listagem, contabilizando 415 mortos durante todo o ano de 2020.

14 Disponível em: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021
 -completo-v6-bx.pdf. Acesso em 15 de setembro de 2021.

https://g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/07/anuario-2021-completo-v6-bx.pdf
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Na extensão de todo estado, o estudo registrou 1.245 mortes 
em operações das polícias, o que representou uma redução de 30% 
em relação ao ano anterior que foi um dos maiores números registra-
dos na série histórica do Fórum. Inobstante à referida redução, ainda 
assim o estado é o maior em registro absoluto do país, e o quinto na 
taxa de letalidade. Frisa-se que a diminuição do número de mortes 
causadas pela ação policial se deveu, sobretudo, às restrições à rea-
lização de operações policiais nas comunidades do estado do Rio de 
Janeiro durante o período da pandemia pelo STF. 

A suspensão foi baseada na Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF), que é uma ação de controle prevista 
na Constituição e tem como finalidade combater atos que desrespei-
tam as garantias fundamentais consignadas na Constituição Federal. 
A liminar prolatada pelo Ministro Edson Fachin na ADPF 635 ficou co-
nhecida como ADPF das Favelas15, onde se viu estabelecidas as exi-
gências de comunicação prévia ao Ministério público e justificativa da 
excepcionalidade caso houvesse, por parte da polícia, qualquer intento 
na execução de alguma operação policial.

O resultado dessa restrição em um dado período (junho de 
2019 a junho de 2020), materializou-se na diminuição de mortes por 
armas de fogo (-30%), tiroteios (-23%) e de mortes de agentes de 
segurança (-30%), segundo relatório elaborado pela plataforma Fogo 
Cruzado e pelo Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos (Geni) da 
Universidade Federal Fluminense (UFF)16.

Para além da análise sobre os números alarmantes concernen-
tes à ação policial no estado do Rio de Janeiro, deve-se traçar um pa-

15 Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5816502>. 
Acesso em 17 de setembro de 2021.

16 Disponível em: <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/07/15/rj-tem-7-entre-
-as-10-maiores-cidades-com-as-mais-altas-taxas-de-letalidade-policial-do-pais.ghtml>. 
Acesso em 19/09/2021.

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5816502


143S U M Á R I O

ralelo sobre o número da criminalidade ao longo do ano de 2020, perío-
do fortemente marcado pelo irrompimento da pandemia de Covid-19. 
Segundo o ISP (Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de 
Janeiro) o ano de 2020 apresentou os menores valores de homicídio 
doloso (3.544) e de latrocínio (87) desde o início da série histórica em 
1991. Além disso, os principais crimes contra o patrimônio (Roubo de 
Rua, Roubo de Veículo e Roubo de Carga) atingiram o menor patamar 
dos últimos sete anos. Acresce-se também que o indicador Roubo de 
Carga apresentou queda de 33,1% em comparação ao ano anterior17.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se viu no presente trabalho, a pandemia de Covid-19, 
para além da tragédia sanitária propriamente dita, serviu para agravar 
instabilidades preexistentes. Nessa direção, a presente pesquisa - que 
se limita à compreensão dos dados referentes ao ano de 2020 - de-
monstra o quadro gravoso das vulnerabilidades sociais, sobretudo, 
aquelas experimentadas pelas classes subalternas que recebem um 
tratamento arbitrário e truculento por parte das forças policiais. 

Sob esta ótica, torna-se possível compreender a responsabi-
lidade do Estado no movimento de contenção dos principais efeitos 
da pandemia, muito embora sua omissão e seletividade cooperem 
para o aumento da marginalização dos indivíduos depauperados. 
Menciona-se que mais de 587 mil pessoas tiveram suas vidas ceifa-
das devido à contaminação do vírus, o que, inequivocamente, retrata 
o insucesso dos Entes do estado responsáveis pela formulação de 
políticas públicas. Frisa-se, nessa toada, que não à toa os principais 

17 Disponível em: <http://arquivo.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/uploads/SegurancaemNu-
meros2020.pdf>. Acesso em 19 de setembro de 2021.
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afetados pela pandemia são aqueles indivíduos oriundos das mais 
baixas classes sociais18.

O cenário em debate se acirra à medida que se observa que 
justamente em um momento em que são necessárias políticas aptas 
a conceder as assistências necessárias à manutenção da dignidade 
humana dos indivíduos vulneráveis, injustificadamente, a escalada da 
violência policial se apresenta como política pública e criminal para 
supostamente conter a criminalidade. O presente estudo demonstra 
o decréscimo numérico da criminalidade, sobretudo, a partir da dimi-
nuição dos crimes contra o patrimônio, o que torna a justificativa da 
repreensão ainda mais distante da realidade dos fatos. Não assiste 
razão ao Estado quando decide aplicar sua força em ações policiais 
violentas e arbitrárias durante a pandemia de Covid-19.

Reitera-se, finalmente, os perigos do uso da força policial como 
política criminal de contenção e enfrentamento da crise sanitária, sen-
do certo que na prática essa distorção da noção de política pública 
vulnera ainda mais os vulneráveis e não fornece os meios necessários 
à superação da crise sanitária. Ainda, tampouco mostra-se capaz de 
eliminar a criminalidade, embora, arbitrariamente, possa vir a eliminar o 
criminoso. Desse modo, podemos concluir que embora a violência po-
licial tenha sido amplamente utilizada na pandemia de Covid-19 como 
um instrumento de neutralização e eliminação do inimigo, para a cons-
trução de um futuro livre das chagas da crise pandêmica, faz-se im-
prescindível que as ações do estado estejam fundadas no tratamento 
equânime e humanitário que deve se destinar à promoção de políticas 
públicas de assistência e superação das desigualdades.

18 Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53338421>. Acesso em: 19 
set. 2021.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
No início de 2021, o Brasil era o segundo país do mundo em número de mortes 
absolutas pela Covid-19. O desenvolvimento da epidemia brasileira, destoan-
do das demais nações tanto no nível global, quanto regional, motivou este es-
tudo. Na mesma época, o contingente prisional do país o colocava no terceiro 
lugar mundial no número de detentos, atrás apenas de Estados Unidos da 
América e China. As condições de vulnerabilidade dos presidiários, às quais 
se misturam uma série de fatores predisponentes à Covid-19, fazem deles um 
grupo de altíssimo risco. Objetivando mostrar que a evolução da epidemia não 
responde apenas a marcadores médico-biológicos, analisamos as inter-rela-
ções e efeitos recíprocos de outros discursos, como o das instituições jurídicas 
e do conjunto das políticas públicas, compondo o que chamamos de contexto 
pandêmico. Assim, realizamos uma revisão bibliográfica das contribuições dos 
principais teóricos do campo das Políticas Públicas, com ênfase no pensa-
mento de Marta Arretche e, em paralelo, aplicamos o método desenvolvido 
por Michel Foucault em Arqueologia do Saber aos textos dos órgãos oficiais, 
confrontando o discurso e as práticas dos entes públicos e sujeitos privados. 
Concluímos, inicialmente, que a situação sanitária nos estabelecimentos pri-
sionais se deteriorou ao ponto de fazer com que uma sentença de prisão se 
equipare a uma sentença de morte, em flagrante desrespeito ao direito à saúde 
dos detentos; em seguida, que as prisões se transformaram em ambientes 
ideais para a geração de variantes, capazes de atravessar facilmente os muros 
dos estabelecimentos e se disseminar entre a população em geral e, por fim, 
que cumpre reformar as penitenciárias, as quais funcionam como reservatórios 
de vírus, e desenvolver com celeridade uma política de vacinação e testagem 
do universo prisional, sobretudo, dos presidiários e agentes penitenciários, em 
nome da proteção deles mesmos e também da sociedade em geral. 

Palavras chave: Direito à Saúde; Covid-19; Prisões; Contexto Pandêmico.



148S U M Á R I O

ABSTRACT
At the beginning of 2021, Brazil was the second country in the world in number 
of absolute deaths from COVID-19. The development of the Brazilian epidemic, 
standing out from other nations both globally and regionally, motivated this stu-
dy. At the same time, the country’s prison population placed it in third place 
worldwide in number of inmates, behind only the United States and China. The 
conditions of vulnerability of prisoners, to which are mixed a series of factors 
predisposing to Covid-19, make them a high risk group. Aiming to show that the 
evolution of the epidemics does not respond only to medical-biological markers, 
we analyzed the interrelationships and reciprocal effects of other discourses, 
such as legal institutions and the set of public policies, composing what we 
call the pandemic context. Thus, we conducted a bibliographic review of the 
contributions of the main Public Policy theoreticians, with emphasis on Marta 
Arretche’s ideas, in parallel, we applied the method developed by Michel Fou-
cault in Archaeology of Knowledge to the texts of official bodies, confronting the 
discourse and practices of public entities and private subjects. We conclude, 
initially, that the health situation in prisons has deteriorated to the point of making 
a prison sentence equal to a death sentence, in flagrant disrespect of the right to 
health of detainees; then, that prisons have become ideal environments for the 
generation of variants, which can easily cross the walls of the establishments and 
spread among the general population and, finally, that it is necessary to reform 
the prisons, which act as reservoirs of viruses, and quickly develop a policy of 
vaccination and testing of the prison universe, especially, prisoners and prison 
officers, on behalf of their protection and also of society in general.

Keywords: Right to Health; Covid-19; Prisons; Pandemic Context.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho discute a situação sanitária das prisões brasileiras 
durante a epidemia de Covid-19, objetivando mostrar que os gestores 
públicos devem levar em conta não apenas marcadores biológicos 
tomados isoladamente, mas, antes, estes devem ser considerados no 
âmbito de outros discursos como o das instituições jurídicas e do con-
junto das políticas públicas, compondo o que chamamos de contexto 
pandêmico. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica sobre as con-
tribuições dos principais teóricos da disciplina das Políticas Públicas, 
com ênfase no pensamento de Marta Arretche. Em paralelo, aplicamos 
a metodologia proposta por Michel Foucault, em Arqueologia do Saber, 
aos textos dos órgãos oficiais, confrontando o discurso e as práticas 
dos entes públicos e sujeitos privados. 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) de-
clarou a pandemia da Covid-19. Na época, os estudiosos empreende-
ram esforços no entendimento da patologia do vírus e sua relação com 
a fisiologia humana, expondo uma preocupação fundamentalmente 
médico-biológica. Porém, com a rápida da transmissão do vírus nos 
diversos países é perceptível o caráter heterogêneo no qual a doen-
ça evolui estando intimamente associada às condicionantes sociais e 
políticas. Destarte, a medicina e a biologia isoladamente não são ca-
pazes de prover respostas satisfatórias para a totalidade do fenômeno 
pandêmico, impondo-se, assim, o entendimento sobre o papel das 
políticas públicas e das instituições de Estado.

Adotamos a noção de contexto pandêmico, privilegiando a de-
terminação social da doença. Nesse sentido, as prisões brasileiras 
são consideradas aqui como ambientes historicamente marcados 
por um conjunto de elementos que colaboram para o agravamento 
da epidemia, a saber, celas superlotadas; doenças endêmicas; siste-
ma de saúde pressionado; impossibilidade de realizar distanciamen-
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to social; higiene precária; além de relações psicossociais desenvol-
vidas na marginalidade. 

O artigo apresenta o tema sob três ângulos: i) Espelho das 
Práticas, buscando pensar as políticas públicas como um campo de 
conhecimento e apontar questões próprias da Saúde no cárcere; ii) 
A situação sanitária das prisões como amplificadores da epidemia, 
expondo os riscos potencialmente devastadores da epidemia não só 
para os detentos, mas também para a sociedade e, finalmente, iii) Con-
texto Pandêmico, apontando alguns dos fios que se cruzam na com-
plexa trama social da epidemia.

1. ESPELHO DAS PRÁTICAS:  
A POLÍTICA PÚBLICA BRASILEIRA 
E A SAÚDE NO CÁRCERE. 

O estudo das políticas públicas como ramo autônomo no pen-
samento político brasileiro é fato relativamente contemporâneo. No 
cenário europeu, sua gênese como ramo disciplinar acompanha o 
avanço da democracia social e a necessidade do planejamento das 
políticas de setores como saúde, educação, economia, etc., assim, 
seus esforços concentravam sobre esses objetos, vistos como a di-
mensão material (policy), apartando da análise as variáveis institucio-
nais e do processo propriamente político (politics). Em contrapartida, 
ao lecionar, especificamente, sobre os Estados Unidos, Souza (2007, 
p.67) assevera que “a área surge no mundo acadêmico sem estabele-
cer relações com as bases teóricas do Estado, passando direto para 
a ênfase nos estudos sobre a ação dos governos.” Ao direcionar a 
atenção sobre os tomadores de decisões, a dimensão privilegiada é 
a da formulação e execução da política, considerando de menor rele-
vância a temática ou problema que pretende incidir. Esse cenário como 
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afirma Lima e Castro (2008, p. 358) é a busca por “uma estrutura [da 
administração pública] técnico-hierárquica e piramidal, presidida por 
metas, valores e objetivos racionais (...) o que consiste em dizer que a 
implementação da política equivaleria à sua formulação.” Nessa toada, 
o princípio defendido é a prevalência do racionalismo na ordem públi-
ca, preservando, em alguma medida, a neutralidade da coisa pública. 
Segundo Lopes Pinto (2017, p. 254):

[o racionalismo funcionalista] marcou o campo de análise de 
políticas públicas nos EUA até os anos 70. Um racionalismo 
voltado à construção de modelos e tipologias capazes de ins-
trumentalizar a compreensão das políticas.

Ao contrário dos Estados Unidos, a disciplina ganha maior aten-
ção no Brasil, entre 1980 e 2000, período marcado pela redemocratiza-
ção. Reformas de ordem pública e direção para um Estado social me-
diante a promulgação da Constituição Cidadã impulsionaram a análise 
sobre as políticas públicas, considerando, também, a problemática 
sobre a qual a política social pretendia incidir. Logo, se na ordem inter-
nacional a divergência era sobre o enfoque racionalista ou o crítico eu-
ropeu, no cenário pátrio impuseram-se questões outras, consoantes à 
centralização ou descentralização e à coordenação ou autonomia. Ao 
tratar especificamente da política de saúde, essas questões não estão 
isoladas, mas se sobrepõem caracterizando o quadro da sua formu-
lação, implementação e execução. Segundo Arretche (2004, p. 100):

Na distribuição intergovernamental de funções, a União está 
encarregada do financiamento e formulação da política nacio-
nal de saúde, bem como da coordenação das ações intergo-
vernamentais. Isso significa que o governo federal – isso é, o 
Ministério da Saúde – tem autoridade para tomar as decisões 
mais importantes nessa política setorial. Nesse caso, as po-
líticas implementadas pelos governos locais são fortemente 
dependentes das transferências federais e das regras defini-
das pelo Ministério da Saúde. Em outras palavras, o governo 
federal dispõe de recursos institucionais para influenciar as es-
colhas dos governos locais, afetando sua agenda de governo. 
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Ainda ao tratar da formulação da política de saúde, leciona que:

A edição de portarias ministeriais tem sido o principal instru-
mento de coordenação das ações nacionais em saúde. Isso 
quer dizer que a principal arena de formulação da política na-
cional tem sido o próprio Poder Executivo e, marginalmente, o 
Congresso Nacional. O conteúdo dessas portarias consiste, em 
grande medida, em condicionar as transferências federais à 
adesão de estados e municípios aos objetivos da política fede-
ral. Nas condições em que se reduza a incerteza quanto ao fluxo 
das transferências, tornando crível que estas serão efetivamente 
realizadas, aumenta exponencialmente a capacidade federal de 
coordenar as ações dos governos estaduais e municipais.

Ressalta, no entanto, que: 

A participação de estados e municípios no processo de for-
mulação da política de saúde, está institucionalizada por meio 
de conselhos com representação de estados e municípios. A 
institucionalização desses espaços de negociação suprimiu do 
Ministério da Saúde a possibilidade de estabelecer unilateral-
mente as regras de funcionamento do SUS. Tais conselhos fun-
cionam como um mecanismo de contrapeso à concentração 
conferida ao Executivo federal.

Tais conselhos, ainda que representem ferramenta importante 
para a desconcentração – ao incentivar o diálogo e a negociação com 
a sociedade civil, bem como para minar a condução potestativa da 
agenda de saúde pelo Executivo federal – encontram percalços para 
seu pleno desenvolvimento. Como conclui o estudo feito por Saliba et 
al. (2009, p.1377): 

Os conselhos [de saúde] são compostos por membros com 
pouco conhecimento sobre suas funções. Grande parte relatou 
ter dificuldade na compreensão de documentos. O repasse de 
informações à sociedade e a discussão sobre orçamento são 
fatores a serem aprimorados. A principal forma de ingresso ao 
conselho é a indicação, e não a eleição, o que não favorece a 
participação efetiva da sociedade. 
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Essa vocação centralizadora da governança brasileira se tra-
duz na contemporaneidade pela condução inicial da epidemia pelo 
Governo Federal. Em momento que pesquisadores da Saúde Pública 
defendiam a utilização de máscaras nos espaços públicos, visando à 
redução de transmissão da Covid-19, o Congresso Nacional formulou 
a Lei 14.019/20 estabelecendo a obrigatoriedade de tal item, porém, 
vetado pelo Executivo federal. Como assevera Souza (2020):

O texto publicado no Diário Oficial da União (Lei 14.019/20) foi 
sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro com 17 vetos. Entre 
os trechos vetados está o que obrigava a população a manter 
boca e nariz cobertos por máscara de proteção individual em 
“estabelecimentos comerciais, indústrias, templos religiosos, 
estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que 
haja reunião de pessoas”.1

Processo esse, especialmente, danoso tratando-se das reper-
cussões da centralização na política de saúde para a população priva-
da de liberdade. Alguns autores, ao analisar a nota técnica do Depar-
tamento Penitenciário Nacional (DEPEN) sobre a Covid-19 no Sistema 
Prisional, afirmam que: 

No cenário de pandemia, o processo de tomada de decisão 
exige que os passos que compõem a formulação e implanta-
ção da política de saúde contemplem as particularidades do 
sistema carcerário em sua dimensão regional, possibilitando a 
interação dos detentos com o mundo fora da prisão e a manu-
tenção de seus laços sociais e afetivos. Porém, na nota do DE-
PEN que expõe algumas das medidas realizadas pelo órgão 
com a finalidade de reduzir o avanço da doença no sistema 
prisional, o que se observa é a centralização historicamente 
característica da formação social brasileira (OLIVEIRA & FREI-
TAS JUNIOR, 2021, p.160).

1 Para mais informações, cf: SOUZA, Murilo. Lei que obriga o uso de máscaras em todo 
o País é sancionada com 17 vetos. Brasília: Câmara dos Deputados, 2020. Disponível 
em:<https://www.camara.leg.br/noticias/673471-lei-que-obriga-o-uso-de-mascaras-em-
-todo-o-pais-e-sancionada-com-17-vetos/>. Acesso em: 18 de setembro de 2021.
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Em escala global, o Brasil é atualmente o segundo país com 
maior número de mortes absolutas em decorrência do Covid-19, tendo 
sido contabilizados 589.573 óbitos,2. respondendo sozinho por apro-
ximadamente 97% da mortalidade da América do Sul. 3 O desenvolvi-
mento da epidemia brasileira – destoando das demais nações tanto na 
dimensão global, quanto na região que está inserido – justifica, portan-
to, o estudo dos fatores que a caracterizam.

Em um mesmo território o avanço dessa enfermidade poderá 
ser percebido de maneiras distintas, alguns locais com indicadores 
socioambientais específicos serão mais sensíveis na evolução da Co-
vid-19. Por isso, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS, 2020) 
alertou sobre “três situações possíveis em que os países da região 
podem enfrentar”, dentre elas destacou os “clusters de casos após 
importações; grandes surtos em locais fechados, como asilos, prisões, 
campos militares, reuniões de massa; e transmissão comunitária em 
massa”. Com o elucidado, percebe-se que desde o início, as gover-
nanças das Américas, já haviam sido alertadas pelos organismos de 
saúde sobre a possibilidade das prisões sofrerem com maior intensi-
dade o agravamento da Covid-19. Considera-se também que a má 
condição física do cárcere não é temática recente. 

Por sua vez, os estudos sobre abolicionismo penal apresentam 
a dimensão insalubre dos presídios como uma das justificativas para 
repensar o encarceramento, baseando suas denúncias no mal-estar 
físico e psicossocial, aos quais prisioneiros brasileiros têm sido sub-

2 World Health Organization (WHO). Dashboard: número de óbitos em decorrência do CO-
VID-19 contabilizados desde o dia 03 de janeiro de 2020 à 19 de setembro de 2021 no terri-
tório brasileiro. Disponível em: <https://covid19.who.int/region/amro/country/br/>. Acesso: 
19 de setembro de 2021. 

3 Levando em consideração a quantidade total de óbitos da região, somado os números dis-
poníveis dos seguintes países: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, 
Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela – dados extraídos do 
Painel de Controle da Organização Mundial da Saúde até do dia 19 de setembro de 2021. 
Disponível em: <https://covid19.who.int/>.Acesso: 19 de setembro de 2021. 
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metidos4. O exposto é decorrente de características como a super-
população, higiene e alimentação precárias; e ausência de recursos 
materiais e humanos para atender as necessidades básicas de seus 
custodiados, contribuindo para pressionar o sistema de saúde pri-
sional, já historicamente debilitado pelo avanço de doenças como 
tuberculose e aids.

O estudo mais recente realizado pelo escritório das Nações Uni-
das sobre Drogas e Crimes (UNODC)5 estima que pelo menos 11 mi-
lhões de pessoas estejam em custódia penal, aguardando julgamento 
ou com sanção outorgada. No início do primeiro semestre de 2020, 
as penitenciárias nacionais somaram em seu contingente populacio-
nal 748.009 pessoas privadas de liberdade (PPL), colocando o Brasil 
em terceiro lugar mundial no número de detentos, atrás apenas de 
Estados Unidos da América e China. Portanto, se faz necessário com-
preender as políticas públicas específicas que devem ser adotadas 
para preservar os direitos dos apartados da sociedade. Neste sentido, 
a Anistia Internacional elaborou recomendações para as governanças 
globais, estabelecendo que: 

Os Estados deveriam empreender uma reforma legal para tratar 
do uso da prisão preventiva, especialmente para delitos meno-
res e não-violentos. Eles devem explorar alternativas à prisão, 
incluindo a comutação de sentenças, antes do julgamento, li-
beração e liberdade condicional, nas fases de pré-julgamento, 
julgamento, sentença e pós-sentença. Deve ser dada prioridade 
a medidas não privativas de liberdade para supostos infratores 
e pessoas na prisão com perfis de baixo risco (ANISTIA INTER-
NACIONAL, 2021, p. 33).

4 Para mais informações conferir as contribuições de diversos autores que pensam o cárcere 
na obra: ABRAMOVAY, Pedro Vieira; BATISTA, Vera Malaguti. Depois do Grande Encarcera-
mento. Rio de Janeiro: Revan, 2010.

5 Os dados do UNODC incluem números da população carcerária no ano de 2018 para 153 
países e territórios, dados de 2017 para 52, e dados de 2014-2016 para o restante. Não 
dispondo de dados para a Síria e Omã. E os dados de 2018 estimam a população real da 
Eritreia, Coreia do Norte e Somália. O estudo foi realizado pela World Prison Brief and Ins-
titute for Criminal Policy Research, World Prison Population List, 12a edição. Disponível em 
<https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/wppl_12.pdf/>. 
Acesso em: 15 de agosto de 2021.
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Com base em tais informações, pode-se afirmar que o Brasil 
como um todo já tem de lidar com o surgimento de novas variantes e, 
não obstante, caracteriza-se como pólo para mutações da Covid-19 
no mundo. Um artigo científico publicado na revista Viruses, reitera a 
relação da ineficácia das medidas utilizadas, especialmente pelos go-
vernos do Brasil e África do Sul, para controlar o vírus, provocando o 
surgimento exponencial de novas variantes.6

A situação aludida é a prova cabal de que as políticas públicas 
brasileiras direcionadas ao enfrentamento do novo coronavírus são 
ineficazes, exatamente como havíamos sugerido em trabalho anterior 
(OLIVEIRA & FREITAS JR, 2021). A politização de questões científicas 
– como por exemplo, a “vacina do Dória” ou a “máscara da esquerda”, 
a “vacina da China” – agravam a situação, interferindo negativamen-
te na condução de posturas efetivas para enfrentamento e controle 
da Covid-19. Mais ainda, a distribuição irregular de imunizantes nos 
postos de vacinação de todo o país gera um quadro de insegurança e 
enfrentamento débil da pandemia. 

Assim, a Prefeitura da cidade de São Paulo alegou que 200 mil 
pessoas esperavam com atraso a segunda dose de AstraZeneca por 
falta de imunizante.7 Ao mesmo tempo, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) anunciou que “vai ficar duas semanas sem entregar doses de 
AstraZeneca para o Ministério da Saúde, pois houve atraso na entrega 
do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que é o componente usado 
para fabricar a vacina. O composto é importado da China.”.8

6 Para mais informações, cf: Souza, Ueric J. de et al. “High Rate of Mutational Events in SAR-
S-CoV-2 Genomes across Brazilian Geographical Regions, February 2020 to June 2021” 
Viruses 13, no. 9: 1806.

7 Prefeito disse que cidade deverá usar dose de Pfizer para completar imunização, mas capital 
também registra falta do imunizante em 87% dos postos. Secretário municipal da Saúde 
alega que problema só poderá ser resolvido com novo repasse de vacinas pelo Ministério da 
Saúde. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/09/10/cidade-de-
-sp-tem-200-mil-pessoas-com-segunda-dose-de-astrazeneca-em-atraso-por-falta-de-imu-
nizante-diz-prefeitura.ghtml>. Acesso em: 18/9/2021.

8 Ibidem.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/09/03/fiocruz-vai-ficar-duas-semanas-sem-entregar-doses-de-astrazeneca-e-pode-faltar-vacina-para-quem-vai-tomar-2a-dose.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/09/03/fiocruz-vai-ficar-duas-semanas-sem-entregar-doses-de-astrazeneca-e-pode-faltar-vacina-para-quem-vai-tomar-2a-dose.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/09/03/fiocruz-vai-ficar-duas-semanas-sem-entregar-doses-de-astrazeneca-e-pode-faltar-vacina-para-quem-vai-tomar-2a-dose.ghtml
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A recente controvérsia sobre a vacinação de adolescentes é ou-
tro exemplo da ausência de articulação entre as diferentes instâncias 
governamentais, a tal ponto que os estados, apartados do nível central, 
decidiram realizar ações de saúde conflitantes, com parte, vacinando 
adolescentes e parte, optando pela não vacinação. A desconexão das 
ações termina por concorrer para aumentar ainda mais a insegurança 
da população e o descrédito do poder público.

A problemática supracitada se traduz em uma expressiva quan-
tidade diária de óbitos9. Ainda maior, quando se pensa na subnotifi-
cação e nas imprecisões dos atestados de óbito, assinados sem tes-
tes para Covid, sobretudo, nas prisões. Porém, mesmo para os que 
resistem à doença, há também as sequelas, como dispnéia, que se 
mantém por muito tempo após a alta e fibrose pulmonar.

De maneira análoga ao que acontece nos presídios, no que tange 
aos espaços com pouca ventilação e grande concentração de indiví-
duos, podemos citar as escolas. Nesse sentido, já é veiculado na grande 
imprensa e defendido por alguns especialistas da área que o retorno 
presencial às aulas é inseguro no contexto pandêmico atual. Em se tra-
tando desse aspecto, o pronunciamento do professor Carlos Giannazi 
em suas mídias sociais – mais especificamente no Instagram – sobre 
uma matéria do jornal Agora São Paulo, ratifica a impossibilidade do re-
torno às aulas.10 Se nesta área as diretrizes e gestão pública se mostram 
ineficientes, nos centros de detenção a situação é bem mais grave. De 
fato, estes se encontram sem possibilidade de realocação dos detentos, 
dada a superlotação da quase totalidade dos presídios brasileiros.

9 O Brasil registrou nesta terça-feira (14/9) 709 mortes por Covid-19 nas últimas 24 ho-
ras, com o total de óbitos chegando a 587.847 desde o início da pandemia. Com isso, 
a média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou em 520 --voltando a ficar acima da 
marca de 500 após 6 dias. Disponível em:<https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/
noticia/2021/09/14/brasil-volta-a-ter-media-movel-acima-de-500-mortes-diarias-por-covid-
-apos-6-dias.ghtml/>.Acesso em: 18/9/2021.

10 Conforme elucidado pela reportagem, “As escolas estaduais de São Paulo registraram 
1.748 de casos prováveis de coronavírus no sistema educacional, entre os dias 2 e 31 
de agosto. Desse total, 1.040 são de contágio de alunos.”. Disponível em: <https://www.
instagram.com/p/CTp8oMkLywW/>. Acesso em: 18/9/2021.
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Em seguida, cabe destacar os dilemas deflagrados diariamen-
te no que diz respeito aos governantes de setores responsáveis para 
mitigar os efeitos do contexto pandêmico, as divergências observadas 
entre representantes e a guerra política hodierna geram um cenário de 
instabilidade biológica sem precedentes. Isso porque, questões como 
campanhas de vacinação e déficits na distribuição de imunizantes pas-
sam diretamente pela gestão pública. Corroborando o que foi afirma-
do, tem-se a fala do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sustentando 
o sucesso da campanha da vacinação e salientando que a reclamação 
por falta de doses é “narrativa”. Deve-se destacar a utilização deste 
termo em sentido pejorativo. Logo, caso haja divergências nesta seara, 
a imunização da coletividade brasileira permanecerá defeituosa. 

2. A SITUAÇÃO SANITÁRIA  
DAS PRISÕES COMO AMPLIFICADORES 

De acordo como o Estudo encomendado pelo Setor de Trans-
missão (TG) da Divisão de Meio Ambiente e Modelagem (EMG) do 
Grupo de Assessoramento Científico para Emergências (SAGE) do 
Reino Unido, as prisões representam um foco biológico perfeito para 
gerações de novas variantes, dada as condições observadas nesses 
espaços. No Reino Unido, o risco de infecção e surtos nas prisões 
aumentou acentuadamente na segunda onda da Covid-19, à medi-
da que surgiram novas variantes altamente transmissíveis. A maioria 
dos surtos nas prisões é inicialmente semeada na comunidade, mas, 
uma vez que atinjam as prisões, estas podem atuar como um ampli-
ficador de infecção com risco subsequente de transmissão de volta 
para a comunidade. 
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O risco de amplificação para os prisioneiros é maior do que o de 
outros grupos. Assim, caso estes tenham de enfrentar um maior risco 
de infecção, acabarão por possibilitar a seleção de variantes capazes 
de escapar da imunidade pré-existente e/ou capazes de se transmitir 
mais efetivamente. A alta prevalência e exposição frequente também 
criam a possibilidade de geração de novas variantes, incluindo eventos 
de recombinação, que foram observados em ambientes não prisionais. 

Os surtos em prisões estão entre os maiores surtos em qual-
quer cenário do Reino Unido. Os surtos são difíceis de controlar e, na 
maioria das vezes, clonais, isto é, devem-se a uma rápida expansão 
de um pequeno número de infecções causadas pela mesma cepa, 
e não a uma expansão contínua de todos os vírus, porém isto repre-
senta um alto risco, caso a expansão esteja relacionada a uma cepa 
mais transmissível, como a variante delta. O estudo também revelou 
que a diminuição da prevalência comunitária não eliminará os riscos 
de surtos dentro do ambiente prisional. A diminuição da prevalência 
comunitária pode diminuir a chance de introdução da infecção, po-
rém não altera a probabilidade de surtos explosivos após a infecção 
penetrar no ambiente institucional fechado (alto intervalo de confiança 
estatístico). Um modelo da Universidade de Manchester mostra que os 
agentes penitenciários são os mais propensos a introduzir a COVID-19 
nas prisões e que os visitantes têm 10-15 vezes menos probabilidade 
de trazer a infecção para a prisão do que os funcionários. 

Os conceitos defendidos até agora, buscam contribuir para de-
monstrar como a sociedade brasileira como um todo vem enfrentando 
a pandemia hodierna causada pelo novo coronavírus, bem como evi-
denciar a fragilidade das políticas públicas direcionadas a este âmbito. 
Todo esse contexto guarda relação direta com a situação prisional do 
país, dado que, conforme estamos defendendo, este é apenas o refle-
xo das posturas ideológicas e políticas distintas e, assim, sobretudo, a 
precária imunização e testagem de detentos e agentes penitenciários 
também afetam os estabelecimentos prisionais no Brasil. 
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Dentre os problemas enfrentados pelos presídios, a superlota-
ção se configura como de grande relevância, pois é o ponto de partida 
que propicia condições ideais para o surgimento de novas variantes 
- conforme já enunciado. Dentre os motivos que impulsionam o ex-
cesso de detentos dentro dos espaços de reclusão, pode-se citar a 
quantidade excessiva e injustificada de presos provisórios. A falha da 
gestão governamental neste aspecto faz com que diversos entes se 
encontrem reclusos provisoriamente, os quais inúmeras vezes ficam 
presos por um período considerável, à espera do julgamento. Essa 
situação ocasiona um acréscimo relevante de detentos, o que contribui 
para o alavancamento da epidemia.

Nesse mérito, os relatos de presos, familiares e defensores pú-
blicos traçam um cenário caótico dentro das unidades com a Covid-19, 
conforme revelado pela mídia:11

Celas lotadas, escuras, sujas e pouco ventiladas. Racionamen-
to de água. Comida azeda e em pequena quantidade. Infesta-
ção de ratos, percevejos e baratas. Dificuldade para atendimen-
to médico. Presos com Covid-19 dividindo espaço com presos 
sem sintomas e sem a doença. Esse é o retrato do sistema pe-
nitenciário brasileiro em meio à pandemia do novo coronavírus.

3. O CONTEXTO PANDÊMICO

O Brasil, devido ao seu contexto histórico e político, alimenta 
uma política de aprisionamento com bastante ênfase. Contudo, além 
dos muitos erros que se pode observar, especialmente, entre os presos 
provisórios, as estruturas destinadas a receber os que são privados 
da liberdade não tem capacidade de desempenhar tal função. Dessa 
forma, em um momento dramático como o atual, essa incapacidade 

11 Para maiores informações, ver: G1, População carcerária diminui, mas Brasil ainda registra 
superlotação nos presídios em meio à pandemia, 17/5/2021. Disponível em: https://g1.glo-
bo.com/hora1/noticia/2021/05/17/populacao-carceraria-diminui-mas-brasil-ainda-registra-
-superlotacao-nos-presidios-em-meio-a-pandemia.ghtml/ Acesso: 17/9/2021.

file:
file:
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resulta em contaminação, geração de variantes e, de maneira trági-
ca, morte. Reiterando os erros cometidos na condução de detenções 
por parte dos gestores dos presídios no Brasil, não é raro observar 
situações como as recentemente apresentadas pela mídia, como a de 
Raoni Lázaro, cientista de dados da IBM, e a de Acácio José Nonato 
Blanc. Ambos presos injustamente, sendo o primeiro mantido recluso 
por 22 dias e, o segundo, por 3 meses, o qual contraiu Covid-19. Essa 
sanha de enclausuramento que encontra espaço não apenas no vulgo, 
mas também no meio jurídico, revela situações como a acima referida, 
as quais contribuem para a superlotação prisional e, em momento pan-
dêmico, se configuram como um atentado à própria vida.

Todos as questões aqui debatidas apontam um país indo na 
contramão do mundo. A situação prisional apenas confirma tal coisa 
de maneira mais desabrida, em exemplo figurativo, como um Espelho 
da Morte. Nossos estudos se inclinam na direção de entender as al-
tas taxas de Covid-19 no Brasil como produto do contexto pandêmico 
e, além disso, inserida em um sistema de espelho e reflexo com as 
prisões. Todos os quesitos levantados até então pressupunham, de 
maneira indutiva, um país que teria problemas na mitigação da epi-
demia. A fraqueza e ineficácia das políticas públicas, superlotação 
dos presídios, ideologia punitivista, excesso de presos provisórios, 
dentre outros aspectos, geram a situação contemporânea descrita 
nas redes – “as Américas destoam do mundo e registram alta nos 
novos casos de Covid-19”.

Nesse momento, a ameaça biológica é alarmante e, assim, são 
envidados esforços no sentido de um maior controle da imunização, vi-
sando conter a propagação do vírus, bem como sua retroalimentação. 
Destarte, alguns Estados, como a Bahia, estudam a possibilidade de 
emissão de um certificado de vacinação para entrada em locais públi-
cos.. Podemos depreender daí que o passaporte vacinal, comprovante 
da imunização, será pré-requisito para a população como um todo, 
uma vez que aumenta a segurança biológica e contribui para a redu-
ção do contágio. Contudo, ao analisar os centros de detenção, como 
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obter transparência de dados em tais estabelecimentos? Como ga-
rantir a eficaz vacinação desses indivíduos que, conforme observado 
no relato dos próprios detentos, são completamente marginalizados? 

Outrossim, há também problemas quanto aos entraves para o 
controle da epidemia. A falta de transparência da situação sanitária 
do país de um modo geral dá espaço para os efeitos danosos das 
fake news, defesa de terapias duvidosas e movimentos anti-vacinas. 
Reiterando o que foi dito, podemos observar a recente devolução 
pelo Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, da medida Provisória 
do Chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, a qual limitava a remoção de 
conteúdos publicados nas redes sociais. O risco de tal medida é abrir 
espaço para a publicação de inúmeras notícias falsas sobre a pan-
demia, por exemplo, a sustentação da não vacinação como melhor 
postura a ser tomada.

Agravando esse quadro, em meio à pandemia de Covid-19, a 
superlotação e a ausência de dados apresentam-se a como proble-
mas de grandes proporções para o sistema prisional e a sociedade 
como um todo. É evidente que a falta de informação sobre o assun-
to inviabiliza qualquer tentativa de controlar a epidemia nas prisões. 
Ademais, a crise social e política contemporânea e a falta de gestão 
governamental exacerba a contaminação intramuros, conforme rela-
tado a seguir12: 

Chegamos a mais de um ano desde a declaração da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) que elevou o estado de conta-
minação pelo novo vírus Sars-Cov-2 ao estágio de pandemia. E 
nesse contexto, além da crise sanitária, o Brasil está no epicen-

12 Nesse cenário – de calamidade sanitária, social e política – e mesmo após as recomen-
dações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com o objetivo de reduzir de 
forma efetiva os índices de superlotação do sistema carcerário e evitar contaminações 
em massa nas unidades prisionais (Recomendação n. 62 de 17 de março de 2020), 
o Brasil apresenta a marca de 682 mil pessoas presas no ano de 2021, com um total de 
241 mil pessoas acima da capacidade do sistema. Disponível em:<https://g1.globo.com/
monitor-da-violencia/noticia/2021/05/17/superlotacao-covid-19-e-ausencia-de-dados-a-si-
tuacao-das-prisoes-brasileiras.ghtml/>.Acesso: 15/9/2021.

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf
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tro de uma crise social e política. Não é por menos. A ausên-
cia de coordenação do governo federal é lamentável e isso fica 
evidente no número de contaminados e mortos pela Covid-19.

Ipso facto, é nítido enxergamos o espelho da morte que reflete 
a situação da população brasileira, na qual uma sentença penal se 
equipara a uma sentença fúnebre. 

Ao findar a exposição, reiteramos a necessidade de uma refor-
ma estrutural carcerária urgente, devido à situação hodierna vislum-
brada nos centros de detenção.13 Negar a relevância dessa reforma 
é se comportar tal qual o Príncipe Próspero do conto de Edgar Allan 
Poe, A máscara da morte vermelha, que ingenuamente acreditava que 
os muros de seu castelo iriam mantê-lo a salvo da peste, neste caso, 
como se os muros das prisões pudessem impedir que um vírus atinja 
a sociedade como um todo e perpetue os efeitos crise sanitária pela 
qual passa o Brasil, em meio ao contexto pandêmico. 
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RESUMO
Esse artigo trata das soluções negociadas de conflitos de empresas em dificul-
dade financeira. O tema ganhou evidência com a publicação de uma série de 
normativas do Conselho Nacional de Justiça, alterações legislativas recentes 
e com o cenário de crise econômica provocada pela pandemia. A pesquisa 
faz uma análise dos impactos positivos da utilização, sobretudo, da mediação 
nesses tipos de disputas a partir do estudo de dois casos em que foi deferido 
um Regime Especial de Tratamento de litígios no âmbito do Tribunal de Justiça 
do Rio de Janeiro. 

Palavras-chave: Mediação; recuperação empresarial e falência; conflitos 
empresariais; Poder Judiciário; meios adequados de solução de conflitos.
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ABSTRACT 
This article deals with negotiated solutions to conflicts of companies in financial 
difficulty. The theme gained evidence with the publication of a series of regula-
tions issued by the National Council of Justice, recent legislative changes and 
the backdrop of the economic crisis caused by the pandemic. The research 
analyzes the positive impacts of the use of mediation in these types of disputes 
based on the study of two cases in which a Special Regime for the Treatment of 
disputes was granted by the Court of Justice of Rio de Janeiro.

Keywords: Mediation; business recovery and bankruptcy; business conflicts; 
Judicial power; alternative dispute resolution.
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INTRODUÇÃO

Os efeitos da pandemia do novo coronavírus atingiram, signi-
ficativamente, inúmeras empresas e causaram o aumento dos pedi-
dos de recuperação empresarial e falência. Os dados do Boa Vista 
SCPC mostram que os pedidos de recuperação empresarial, entre os 
meses de maio a agosto de 2020 (auge das medidas de isolamento 
social), tiveram um crescimento próximo a 30% em relação ao mesmo 
período no ano anterior. A projeção sinalizada por algumas consulto-
rias para 2021 é um aumento de cerca de 50% deste tipo de demanda 
(TOMAZELLI, 2021). 

O Judiciário brasileiro assumiu um protagonismo importante 
no estímulo à resolução consensual de conflitos, com destaque para 
o encaminhamento de controvérsias relacionadas à crise econômica 
de empresas à mediação. Esse incentivo ocorre tanto através da edi-
ção de normas quanto pela criação de projetos voltados à reestru-
turação empresarial por meio de abordagens autocompositivas, ou 
seja, em que as próprias partes são as responsáveis pela construção 
de uma solução para o caso. Essas iniciativas dão continuidade à 
efetivação da Política Judiciária de tratamento adequado de conflitos 
implementada pela Resolução n. 125 de 2010 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ). 

Nesse sentido, a pesquisa visa aprofundar sobre a solução di-
gital de conflitos decorrentes da reestruturação de empresas impac-
tadas pela crise sanitária, a partir do estudo de dois casos em que foi 
deferido um Regime Especial de Tratamento de litígios (RER) no âmbito 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). 

A metodologia de pesquisa se baseia em uma revisão bibliográ-
fica e em uma análise de dados da experiência desses dois casos que 
contaram com a parceria da Fundação Getulio Vargas (FGV Mediação) 
na gestão dos conflitos no RER. 
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1. SOLUÇÃO NEGOCIADA DE CONFLITOS 
EM REESTRUTURAÇÃO DE EMPRESAS

Mesmo anteriormente à pandemia, o CNJ editou uma série de 
normativas que buscaram fomentar o direcionamento dos litígios de 
empresas em dificuldade à conciliação e à mediação, sobretudo, com 
base no Código de Processo Civil, na Lei de mediação e no enunciado 
n. 45 da 1ª Jornada de Prevenção e Solução de Conflitos do Conselho 
da Justiça Federal (CJF). 

 Em 2018, através da Portaria n. 162, o CNJ instituiu um Grupo 
de Trabalho para debater e sugerir medidas voltadas à modernização 
e à efetividade da atuação do Poder Judiciário nos processos de recu-
peração empresarial e de falência. 

Em 2019, o CNJ editou a Recomendação n. 58, a qual orientou 
os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento dos 
processos de recuperação empresarial e falências, de varas especiali-
zadas ou não, a promoverem, sempre que possível, o uso da mediação.

A Recomendação n. 63 de 2020 do CNJ indicou que os juízes 
com competência para o julgamento de ações de recuperação de em-
presas adotassem medidas para mitigação do impacto decorrente de 
medidas de segurança sanitária, e colocou em evidência a necessida-
de de continuidade da tramitação desses processos. 

Nesse sentido, o TJ SP criou um projeto piloto de conciliação e 
mediação pré-processual para disputas empresariais decorrentes dos 
efeitos do Covid-19, através do Provimento CG n. 11 de 2020. O TJPR 
também implementou um CEJUSC empresarial de forma experimental 
na comarca de Francisco Beltrão/PR, com requerimentos por email e 
realizações de sessões autocompositivas à distância. 
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O TJRJ através do Ato Normativo n. 17 de 2020 dispôs sobre 
o regime especial de tratamento de conflitos relativos à renegociação 
prévia, à recuperação empresarial, judicial e extrajudicial, e à falência 
das empresas atingidas pelo impacto da pandemia. Na mesma linha, 
o TJES instituiu um projeto especial de prevenção à insolvência de pes-
soas jurídicas de direito privado ou empresário individual em razão da 
crise sanitária decorrente do Covid-19 com vistas a auxiliar os agentes 
econômicos a superarem este quadro através da conciliação, negocia-
ção e mediação, por meio do Ato Normativo n. 22 de 2020. 

Com a publicação da Recomendação n. 71 em agosto de 2020, 
o CNJ deu mais um incentivo claro com a indicação para os tribunais 
criarem Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CE-
JUSCS especializados em matéria empresarial (BRAGANÇA; ANDRA-
DE; BRAGA, 2020, pp. 320-331). 

2. REGIME ESPECIAL DE TRATAMENTO  
DE CONFLITOS RELATIVOS À RENEGOCIAÇÃO, 
RECUPERAÇÃO E FALÊNCIA EMPRESARIAL 

Em junho de 2020, o TJRJ publicou um Ato Normativo em que 
deferiu um Regime Especial de Tratamento de Conflitos para empresas 
em recuperação judicial, extrajudicial e falência (RER). Essa medida 
implementou o encaminhamento dos processos relacionados a essa 
matéria para a solução adequada de disputas, sobretudo, por meio da 
mediação. A princípio, a proposta foi atender empresas que tiveram 
sua atividade impactada pela pandemia (TJRJ, 2020). 
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O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (NUPEMEC) aprova, previamente, a proposta de acordo que 
será submetida aos credores. Cabe destacar que esse ajuste não pode 
alterar a classificação do crédito disposta na Lei n. 11.101 de 2005. 

As sessões de mediação são realizadas de forma online, com 
apoio de um sistema de videoconferência, e também com o suporte 
da plataforma eNupemec, desenvolvida no âmbito de um acordo de 
cooperação entre o TJRJ e a FGV. O eNupemec conta com versão 
web e como aplicativo para smartphones. A prévia do app disponí-
vel tanto para Android quanto para Iphone pode ser visualizada na 
figura 1 abaixo.

Figura 1 - Capturas de tela do aplicativo eNupemec.

Fonte: App Store, 2021.
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A plataforma eNupemec permite que todos os mediadores ju-
diciais cadastrados no âmbito do TJRJ façam a gestão dos casos di-
recionados à sua agenda. Através desse sistema, o facilitador valida 
os dados do processo e elabora a ata a partir de um modelo automa-
tizado. Isso otimiza bastante o tempo de duração das sessões. Após 
o encerramento da sessão na plataforma, as atas são enviadas ao 
NUPEMEC e os acordos seguem para a homologação. 

As empresas em situação de dificuldade financeira podem rea-
lizar um requerimento para participarem do RER diretamente através 
de email nupemec@tjrj.jus.br, no qual devem apresentar o pedido e a 
causa de pedir, relacionada às consequências da pandemia. 

No primeiro semestre de 2021, a FGV participou da gestão de 
dois RERS no âmbito do TJRJ. O primeiro caso envolveu uma empresa 
de construção civil que buscou renegociar as suas dívidas com o inten-
to de evitar a decretação da recuperação judicial e o outro uma editora 
que teve a sua recuperação deferida em 2018 e que passa por um 
momento de reestruturação administrativa e empresarial (TJRJ, 2021). 

Em ambos os casos citados, a FGV atuou na gestão, na realiza-
ção das sessões de mediação e no suporte da plataforma com profis-
sionais de tecnologia da informação e comunicação (TIC). 

O RER da construtora reuniu 82 processos que geraram 160 
sessões de mediação. Alguns casos precisaram de mais de uma ses-
são para serem encerrados devido à complexidade das propostas. O 
projeto contou com o engajamento de uma equipe multidisciplinar da 
FGV formada por 6 mediadores, 3 gestores e 1 profissional de TIC. 
Nesse projeto, as partes e os advogados compareceram em mais de 
86% das sessões realizadas. Essas informações estão consolidadas 
na figura 2 a seguir. 
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Figura 2 – Dados do RER OR.

Fonte: FGV Mediação, 2021.

A mediação e o uso da plataforma eNupemec foram bem ava-
liados pelos participantes (partes e advogados) que participaram des-
sas sessões do RER (TJRJ, 2021). A pesquisa revelou que 100% dos 
entrevistados entenderam com clareza as informações sobre o pro-
cedimento e 95,3% consideraram que foram acolhidos, respeitados 
e satisfatoriamente ouvidos pelos mediadores durante as mediações. 

O RER da editora contou com o envolvimento de 3 mediadores, 
2 gestores e 1 profissional de TIC da FGV, além dos representantes da 
empresa, para a realização das 52 sessões de mediação, sendo 30 
processos originários de Juizado Especial e outros 22 provenientes 
de Vara Cível. O projeto contou com uma adesão significativa do(s) 
autor(es) e/ou seu(s) advogado(s), em 75% das sessões, conforme 
pode ser visualizado na figura 3. 
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Figura 3 – Dados do RER Editora.

Fonte: FGV Mediação, 2021.

Algumas novidades legislativas mais recentes apontam para a 
utilização cada vez maior da tecnologia na solução negociada de dis-
putas, em especial na recuperação e falência de empresas (PINHO, 
2020). Assim, a Lei n. 14.112 de 2020 previu, expressamente, a possi-
bilidade das partes se dirigirem à mediação antes e durante o proces-
so de recuperação (artigos 20-A a 20-D), e também reforçou que as 
sessões podem ser realizadas em ambiente digital. 

Essa norma é resultado de um diálogo interinstitucional e pos-
sui dentre os seus principais objetivos a melhora da estabilidade e 
da segurança jurídica para o ambiente de negócios do país. De fato, 
as soluções negociadas de conflitos podem contribuir em diversas 
etapas do processo recuperacional como, por exemplo, a construção 
de um plano de recuperação judicial mais realístico, sustentável e 
adequado tanto aos interesses dos credores quanto à circunstân-
cia econômico-financeira da empresa (SCHMIDT, Gustavo da Rocha; 
BUMACHAR, 2021). 
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Com essas atualizações legislativas, o Brasil segue de forma 
mais próxima as recomendações do Banco Mundial e da associação 
INSOL International no sentido criar ou ampliar os mecanismos para a 
solução da crise empresarial sem necessidade de ajuizamento de uma 
demanda judicial (SALOMÃO; COSTA, 2020). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde a publicação da Resolução n. 125 de 2010 do CNJ, o 
Poder Judiciário brasileiro intensificou o destaque para o uso de meios 
consensuais de solução de controvérsias, em particular a conciliação 
e a mediação. Na seara empresarial, o incentivo à utilização desses 
métodos ficou ainda mais evidente em razão da edição de uma série 
de normativas com o objetivo de direcionar os litígios decorrentes de 
reestruturação empresarial (recuperação e falência) a uma solução au-
tocompositiva entre a empresa e seus credores. 

A pandemia gerou um quadro de crise econômico-financeira 
que repercutiu em um aumento dos pedidos de recuperação judicial e 
falência de empresas no Brasil e corroborou com a necessidade de so-
luções mais adequadas e que efetivamente pudessem permitir a con-
tinuidade das atividades empresariais e a manutenção dos empregos. 

Nesse sentido, alguns tribunais iniciaram projetos pilotos vol-
tados ao tratamento desse tipo de conflito. O TJRJ, por meio do Ato 
Normativo no. 17 de 2020, instituiu o Regime Especial de Tratamento 
de Conflitos (RER). Em decorrência do acordo de cooperação com o 
tribunal, a FGV Mediação participou da gestão de dois casos que mos-
traram resultados práticos efetivos tanto para as partes quanto para o 
sistema de justiça, com a abreviação dos processos.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
Essa pesquisa sistematiza o estado da arte das políticas econômicas e o papel 
das elites brasileiras na formulação dessas políticas em face ao desenvolvi-
mento na realidade pandêmica. O trabalho se justifica ao questionarmos que 
tipo de desenvolvimento se produz e por quem, ao considerarmos as crises 
econômicas, sociais e políticas acometidas globalmente nos últimos anos, 
como a crise financeira do subprime, a ascensão política da extrema direita em 
diversos países e o advento da pandemia da Covid-19. Metodologicamente, 
refere-se a uma pesquisa qualitativa de cunho interpretativo. Realizou-se levan-
tamento das políticas econômicas promovidas pelo Ministério da Economia 
de março de 2020 a começo de setembro de 2021. Com isso, mapeou-se a 
atuação dos principais grupos econômicos que estiveram presentes para mi-
tigar os efeitos causados pela pandemia. Por fim, compreende-se o papel da 
elite, sua relação com o Estado e a importância do lobby no fomento a essas 
políticas, ao focarem no desenvolvimento econômico pautado no lucro e não 
na qualidade de vida da população.

Palavras-chave: políticas públicas; elites; desenvolvimento.
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ABSTRACT 
This research systematizes the state of the art of economic policies and the role 
of Brazilian elites in the formulation of these policies in the face of development 
in the pandemic reality. The work is justified by questioning what type of develo-
pment is produced and by whom, considering the economic, social and political 
crises that have occurred globally in recent years, such as the subprime financial 
crisis, the political rise of the far right in several countries and the advent of the 
Covid-19 pandemic. Methodologically, it refers to interpretive qualitative resear-
ch. A survey of the economic policies promoted by the Ministry of Economy from 
March 2020 to the beginning of September 2021 was carried out. With this, the 
performance of the main economic groups that were present to mitigate the 
effects caused by the pandemic was mapped. Finally, we understand the role of 
the elite, its relationship with the State and the importance of the lobby in promo-
ting these policies, by focusing on economic development based on profit and 
not the population’s quality of life.

Keywords: public policies; elites; development.
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INTRODUÇÃO

Essa pesquisa propõe sistematizar o estado da arte das produ-
ções acadêmicas referentes aos papéis das elites brasileiras na formu-
lação das políticas públicas em face ao desenvolvimento na realidade 
pandêmica. O trabalho se justifica porque a sua relevância se deve, 
principalmente, pelo momento em que vivemos globalmente. Pode-
mos estabelecer três fatores, que se desdobram em cada país em 
tempos e formas distintas. 

A sociedade de produção capitalista, de consumo exacerba-
do, composta por desigualdades múltiplas, ocasiona malefícios e 
riscos para população e para o meio ambiente. Outro aspecto im-
portante, a crise financeira mundial de 2008, iniciada nos Estados 
Unidos da América (EUA), decorrente da expansão do crédito co-
nhecido como subprime, atrelado com a venda de pacotes chama-
dos CDO (Collateralized Debt Obligation), dívidas com garantia de 
recebimento. Essa dinâmica financeira não se sustentou, levando 
empresas à falência e à desvalorização das bolsas de valores. As 
economias de diversos países ficaram abaladas, gerando nefastas 
consequências políticas e sociais. Há que se destacar, ainda que 
está em curso a ascensão de movimentos de extrema-direita e, em 
certos casos, chamada de nova direita de aspiração populista, fato 
que se evidenciou nos últimos anos, como força política, presente 
em parlamentos ou até mesmo liderados por chefes de Estado, em 
diversos países do mundo, principalmente aqueles com influências 
econômicas no sistema capitalista mundial, como EUA e Brasil. Isso 
gerou questionamentos de como isso ocorreu ao longo dos anos, 
quais suas bases sociais e políticas e se se sustentará no poder.

Ao analisarmos o Brasil, os conflitos entre as elites no poder 
também acontecem na esfera de um diagnóstico de um dever/ser, ou 
seja, como a política deve ser conduzida e qual tipo de desenvolvi-
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mento será adotado. Se outrora haviam elites dispostas a aceitar a 
elaboração e execução de políticas sociais, no momento atual os des-
dobramentos políticos sugerem pactos para cortes de investimentos 
nas áreas sociais e regressão de direitos sociais. Ocorreram mudan-
ças efetivas de agenda ao que se observa que repercutem diretamente 
no cotidiano da população brasileira. 

O objetivo principal é discorrer a respeito das relações entre 
elites, políticas públicas e desenvolvimento referentes a esse período 
de pandemia que nos acometeu ao final de 2019 e se alastra até 
os dias atuais. Metodologicamente, refere-se a uma pesquisa quali-
tativa, documental, com levantamento das políticas econômicas do 
Ministério da Economia de março de 2020 a começo de setembro de 
2021, a partir disso, mapeamento dos principais grupos econômicos. 
O texto está estruturado em: fundamentação teórica, para explicar-
mos os conceitos chaves deste trabalho; abordaremos brevemente 
aspectos políticos pré-pandemia para contextualização da influência 
da elite na política brasileira; traremos o levantamento das políticas 
econômicas federais; após, compilado dos principais grupos econô-
micos em comparação a aspectos sociais; análise dos dados, com o 
tópico Estado, elite e lobby; e, as considerações finais.

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Essa sessão tem como objetivo esclarecermos os conceitos 
chaves trabalhados na pesquisa. Ao tratarmos de elites (econômi-
cas, sociais, políticas, militares, empresariais, etc), referimo-nos em 
suas concepções teóricas múltiplas nos estudos das Ciências So-
ciais. Uma das vias, como exemplificação da complexidade, temos 
em Saint Martin (2008) que não consistem na soma do conjunto de 
grupo ou atores que ocupam posições dominantes seja de ordem 
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política, econômica ou administrativa, também não são uma estra-
tificação social, mas sim sugerem modelos de comportamento, têm 
valores e interesses, além de serem partes de grupos de influência e 
de pressão. Além disso, considerando as elites no sistema democrá-
tico pluralista, podemos supor que as elites representam elementos 
fundamentais que podem influenciar os processos de formulação e 
implementação de políticas públicas. 

A partir da problematização do papel das elites, temos também 
assertivas relacionadas ao desenvolvimento, um conceito polissêmico 
com suas diversas abordagens teóricas. Ao discorrermos sobre “na-
ção desenvolvida”, devemos considerar desenvolvimento econômico, 
político, social, local. Ou seja, analisar o conceito de desenvolvimento 
é algo complexo e amplo, como nos lembra Cepêda (2012, p. 77): 
“deriva de sua polissemia conceitual ao atravessar inúmeras áreas, 
diversos momentos históricos e por aninhar-se no coração de algumas 
das mais complexas correntes teóricas produzidas em mais de quatro 
séculos de pensamento ocidental”.

Por fim, destacamos as Políticas Públicas enquanto um campo 
de estudos e análise que tem ganhado espaço acadêmico conside-
rável atualmente, compreende-se ser um termo polissêmico, com-
plexo realizar delineamento completo ou específico. No entanto, ao 
ler a pesquisa, nota-se proximidade com a concepção de Laswell 
(2011) que discorre sobre as decisões e análises a respeito de polí-
ticas públicas que implicam responder quais os ganhos dos grupos 
envolvidos, por quê esses ganhos, esses grupos e que diferença faz. 
De todo modo, se estabeleceu direcionar a análise aos processos de-
cisórios, propondo compreender as dinâmicas, os comportamentos 
entre as diversas elites que podem compor quadros interligados ao 
desenvolvimento dos países.
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2. ASPECTOS POLÍTICOS DO 
BRASIL PRÉ-PANDEMIA

No sentido de compreender o papel das elites brasileiras nos 
encaminhamentos políticos e das políticas, é relevante voltar no tempo 
ao pré-pandemia para entender a dinâmica que se tem das relações 
estruturais de poder e suas consequências no decorrer da grave crise 
sanitária que se abateu sobre os países, no caso, especificamente o 
Brasil. Com a deposição da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, 
o país se viu mergulhado num desmonte de políticas públicas, com a 
ascensão do vice-presidente Michel Temer. Tem-se nesse paradoxo, 
uma fleumática disposição da elite financeira a abarcar todo avanço 
de garantias e direitos individuais conquistados a partir da promulga-
ção da Constituição Federal, de 1988, que trouxe avanços significati-
vos nas relações sociais e trabalhistas.

Pois, bem, é nesse verniz, dos direitos conquistados pelos ci-
dadãos, que gerou uma série de benefícios às camadas mais pobres, 
ante a ascensão de classes não privilegiadas senão ao topo da pirâmi-
de, porém, próximo, é que gerou o alerta amarelo das elites brasileiras, 
que se viram receosas de perderem seu status quo e portanto, passa-
rem a dividir seu Welfare State conquistado após décadas de explora-
ção desse extrato populacional relegado a seguir sempre no subsolo 
do progresso, sem nunca terem acesso ao andar de cima. Posto isto, 
o que houve no pré-pandemia tem consequências nefastas no avanço 
das elites brasileiras ante o recuo das conquistas da população mais 
oprimida, como dito anteriormente.

Reflexo dessa volúpia pelo poder, liderada por atores políticos, 
sobretudo ligados às representatividades do setor financeiro e do 
agronegócio, o eleitor brasileiro às vésperas do pleito eleitoral de 2018, 
se vê alimentado e envolvido por discursos demagógicos, populistas, 
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sobretudo radicais, em meio ao que merece um estudo aprofundado, 
a disseminação de fake news. - a massa eleitoral se viu seduzida pelo 
discurso do ódio chegando a acreditar nelas. Com campanha eleitoral 
que polarizou esquerda e ultradireita, esta última pela primeira vez na 
história brasileira, em ascensão, faz naufragar o sonho de um país que 
teria maior acuidade de seu olhar às populações miserabilizadas.

Implanta-se uma elite de vertente mais conservadora, e se asso-
cia aos antigos “senhores feudais” da elite econômica, como também 
forças de segurança iludidas por ganhos corporativos se somam como 
fiadoras do espectro das incertezas que os novos tempos trazem1. 
Assim, compreende-se o movimento dos atores políticos com as eli-
tes financeiras e econômicas do país, pois há um embaralhado jogo 
de interesses que envolvem o poder constituído. Consideram-se ainda 
que os deslocamentos dos eixos do poder se situam sempre com os 
mesmos atores, é o capital sobrepondo o trabalho, a elite oprimindo as 
populações vulneráveis, tal observação se tornou lugar comum. 

E tem-se nesta pandemia, especificamente, a inexistência des-
de seu advento, entre janeiro e fevereiro de 2020, de políticas públicas 
eficazes contra a doença, com trocas constantes de Ministros, expe-
rimentos sem fundamentação científica como soluções milagrosas 
para salvar vidas. Também corroborou para o desmantelamento da 
esperança da população, não somente a pandemia, mas o recrudes-
cimento dos direitos dos menos favorecidos, a ponto de suprimirem 
ações de combate à aids e ao câncer, com a interrupção de incentivos 
ao primeiro e ao segundo, de insumos. Para e passo à debacle do 
sistema político elitista, não podemos nos esquecer do desmatamento 
continental da floresta amazônica, com prejuízos que somente o futuro 
poderá dizer a imensidão do estrago causado.

1 Como se observa em: https://brasil.elpais.com/economia/2020-05-08/pandemia-expoe-
-necropolitica-a-brasileira-e-uma-certa-elite-que-nao-ve-alem-do-umbigo.html. 

 Acesso em: 17 set. 2021.
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3. POLÍTICAS ECONÔMICAS 
DE ÂMBITO FEDERAL

Essa pesquisa se refere ao contexto da pandemia da Covid-19, 
dessa forma foi realizado levantamento das políticas econômicas do 
Ministério da Economia no período de início de março de 2020 a co-
meço de setembro de 2021. Partirmos desse Ministério, visto que se 
entende sua responsabilidade em promover políticas de fomento à 
economia, intimamente ligadas ao desenvolvimento da nação.  Pela 
extensão das leis aprovadas, selecionamos aquelas que dizem res-
peito aos programas implementados, alguns foram criados, outros 
reformulados para se adequarem ao cenário atual, e ainda alguns 
programas foram mudando os critérios e características ao longo da 
pandemia, citaremos cada programa apenas uma vez. Na sequência 
se encontram sistematizados e descritas suas finalidades2.

Figura 1 – Programas Federais formulados durante a Pandemia da Covid-19.

PROGRAMA ENFOQUE

Auxílio Emergencial - Lei 
de nº 13.982/2020

Repasse, inicialmente, de 600 reais para pessoas de baixa 
renda ou trabalhadores informais, microempreendedores 
individuais e contribuintes individuais do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS), lembrando que esse programa 
foi reformulado em 2021, com valores de 150 a 375 reais

Programa Antidesemprego

O objetivo da iniciativa é facilitar as negociações trabalhis-
tas de modo a reduzir os custos do contrato de trabalho e 
preservar os vínculos empregatícios, por meio da Medida 
Provisória (MP) nº. 927, de 22 de março de 2020

2 Os Programas listados encontram-se em: https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-
-conteudo/publicacoes/boletins/covid-19/timeline?b_start:int=0. Acesso em: 18 set. 2021.
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Programa Emergencial de Apoio 
à Renda de Populações Vulnerá-
veis Afetadas pela Covid-19

Faz parte de recursos (US$ 4,01 bilhões) destinados 
por bancos multilaterais e agências de desenvolvimento 
internacionais que serão aplicados em ações de Renda 
Básica Emergencial, expansão do Bolsa Família, Progra-
ma Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda 
e Seguro-Desemprego, financiando parcialmente os 
benefícios oferecidos por esses programas sociais

Programa Emergencial 
de Acesso a Crédito, Lei 
14.042 de 19/08/2020

Para facilitar, durante o período de calamidade, o acesso de 
pequenas e médias empresas (PMEs) a novos empréstimos

Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus, 
Lei Complementar nº 173, 
de 27 de maio de 2020

Consiste na prestação de um auxílio financeiro no 
valor de R$ 119,8 bilhões concedido aos estados, DF e 
municípios para o combate à pandemia da Covid-19

Lei nº 14.043/2020 que 
institui o Programa Emergen-
cial de Suporte a Empregos

Destinado à realização de operações de crédi-
to com a finalidade de pagamento de folha salarial 
de seus empregados ou de verbas trabalhistas

Programa Emergencial de 
Suporte a Empregos (Pese), 
pela MP nº. 944/20

Crédito emergencial para empresas com faturamen-
to superior a R$ 360 mil e igual ou inferior a R$ 50 
milhões, calculado com base no exercício de 2019, 
exclusivamente para pagamento da folha de salários 
de funcionários e quitação de verbas trabalhistas

Programa de Retomada Fiscal

Consiste no conjunto de medidas da PGFN para estimular 
a conformidade fiscal relativa aos débitos inscritos em 
dívida ativa da União, em razão dos impactos econômicos 
e financeiros causados pela pandemia de Covid-19

Programa Pró-Leitos, 
Lei nº 14.147/21

Visa incentivar as pessoas jurídicas a utilizarem re-
cursos próprios para a contratação de leitos clíni-
cos e de terapia intensiva da rede privada de saúde 
para uso do Sistema Único de Saúde (SUS)

Programa Global de Crédi-
to para a Defesa do Setor 
Produtivo e o Emprego no 
estado do Espírito Santo,

Autoriza a preparação com valor do empréstimo, a 
ser realizado pelo BID, de até US$ 30 milhões

Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
SARS-CoV-2 (Covid-19)

Combate à pandemia
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Programa Global de Crédito 
Emergencial BID-BNDES de 
Financiamento às MPMEs

Defesa do Setor Produtivo e o Empregos

Programa Emergencial de 
Manutenção do Emprego e 
da Renda, Lei nº. 14020/20

Oferece medidas trabalhistas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública e da emergência de 
saúde pública decorrente do coronavírus (Covid-19)

Programa de Capital de Giro 
para Preservação de Empresas

A medida prevê a concessão de crédito para ca-
pital de giro até 31 de dezembro a empresas com 
faturamento de até R$ 300 milhões ao ano.

Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte (Pronampe)

Viabilizar a análise à linha de crédito junto às instituições 
financeiras, por meio da Medida Provisória 1053/21

Programa Emergencial 
de Retomada do Setor 
de Eventos (Perse)

Permite renegociar dívidas com o governo e 
conceder garantia a empréstimos com recur-
sos do Fundo Garantidor para Investimentos

Programa de Garantia 
aos Setores Crítico

Disponibilizar modalidades de renegociação de dívidas 
tributárias e não tributárias, incluídas aquelas para com o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e oferecen-
do desconto de até 70% sobre o valor total e o prazo de qui-
tação de mais de 12 anos. Fazem parte da Lei nº 14.148/21

Programa Brasileiro de 
Qualificação Social e Pro-
fissional (Qualifica Brasil)

A ação é voltada à promoção de ações de qualificação e 
certificação profissional no âmbito do Programa do Segu-
ro-Desemprego, como parte integrada do Sistema Nacional 
de Emprego (Sine) e visa promover a empregabilidade do 
trabalhador e incrementar sua produtividade e a renda;

Programa de Estí-
mulo ao Crédito

Institui o e dispõe sobre o crédito presumido apurado com 
base em créditos decorrentes de diferenças temporárias.

Fonte: Elaboração pelos autores, 2021.

Foram ao todo 19 Programas implementados. Nota-se a exis-
tência de fomentos às empresas para se manterem ativas durante a 
pandemia, estabelecimento de facilidades para pagamentos de dívi-
das e medidas que flexibilizam as relações empregado/empregador, 
buscando ao mesmo tempo oferecer segurança trabalhista ao fun-
cionário. No entanto, se observarmos com cautela, os Programas até 
quando dizem respeito a manutenção de emprego se referem a ga-
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rantir a rentabilidade do capital passando ao largo do interesse dos 
trabalhadores, posto que pelas medidas adotadas, foram suprimidas 
as garantias reais das conquistas trabalhistas de décadas. Importante 
ressaltar, ao analisar o documento de onde se extraíram as informa-
ções sobre os Programas, que parte dos fomentos advêm de bancos 
multilateralistas, agências de desenvolvimento internacionais, como 
Banco Interamericano de Desenvolvimento, e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social.

4. GRUPOS ECONÔMICOS  
E SOCIEDADE NA PANDEMIA

A pandemia trouxe novos entes no contexto das políticas pú-
blicas e suas relações institucionais. Notadamente, tivemos o avanço 
significativo de segmentos expressivos das elites econômicas, que ao 
contrário do modelo tradicional, como indústria e comércio eletrônico, 
são atores até então correndo à margem do processo produtivo, não 
obstante existirem de fato, mas não se colocavam como protagonis-
tas. Assim, a pandemia não somente amplia o leque das instituições, 
como cria uma relação que modifica a estrutura e causa na República, 
um emaranhado de problemas de toda ordem, em conflito direto com 
outros entes dos poderes constituídos, a saber, Justiça, Ministério Pú-
blico, Câmara dos Deputados e Senado Federal além dos governos 
estaduais e prefeituras. 

Nessa torre de babel, ocupam espaços públicos, geram celeu-
mas e ganham as manchetes de jornais, uma “nova” elite econômi-
ca. Primeiramente, os bancos como operadores financeiros, os quais 
nunca deixaram de ter assento na primeira fila do sistema econômico, 
entrementes, não os bancos tradicionais, mas novos agentes financei-
ros, alguns desconhecidos, outros criados para legitimar contratos ou 
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dar-lhes aval, são estes também os que garantem espaço nas relações 
de negócios. De modo geral, as instituições financeiras lucraram R$ 
79,3 bilhões3, em 2020, demonstrando que o setor nunca sofreu per-
calços ou dificuldades. 

Outro membro da elite econômica com papel fundamental na 
construção do novo normal do ordenamento político-institucional são 
os laboratórios e a indústria farmacêutica, que teve um faturamento de 
R$ 139 bilhões decorrente da pandemia, cujo número impressionante 
de mercadorias comercializadas revelam o protagonismo do setor que 
não para de crescer4. Dados ainda de dezembro de 2020, a atualizar, 
sustentavam que duas fabricantes poderiam faturar 32 bilhões de dó-
lares com a produção de vacinas5, o que por si demonstra a colossal 
desenvoltura do setor que ainda reina absoluto no mercado. 

Um outro segmento que também tem relevância dentre aque-
les pertencentes às elites são as empresas que comercializam planos 
de saúde e que devido a necessidade de atendimento laboratorial, 
clínica e hospitalar, se viram em alta no mercado que lhes favorece 
quanto mais pessoas doentes houver. As operadoras dos planos de 
saúde, por exemplo, tiveram acréscimo de 15 bilhões de reais em lu-
cros somente em 2020, 66% a mais do que em 2019 e 150% maior 
ante o primeiro trimestre do ano antecedente, 20186. Também podem 
ser destacados agentes funerários, hospitais e fábricas de materiais 
de limpeza. Registram-se também as fábricas de material de limpe-

3 Dados extraídos de: https://www.dieese.org.br/desempenhodosbancos/2021/desempe-
nhoDosBancos2021.html. Acesso em: 17 set. 2021.

4 Dados extraídos de: https://ictq.com.br/varejo-farmaceutico/2614-varejo-farmaceutico-
-cresceu-15-6-em-2020. Acesso em: 17 set. 2021.

5 Dados extraídos de: https://www.cnnbrasil.com.br/business/pfizer-e-moderna-podem-fatu-
rar-us-32-bilhoes-com-vacinas-contra-covid-em-2021. Acesso em: 17 set. 2021.

6 Dados extraídos de:https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-22/lucro-dos-planos-de-
-saude-cresce-durante-a-pandemia-apesar-da-crise-economica-e-do-desemprego.html. 
Acesso em: 17 set. 2021.
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za que em dados cresceram 5,9%7 na pandemia e hoje representam 
também, a exemplo dos demais, importante ator político dentro das 
chamadas novas elites na pandemia.

Não podemos esquecer do setor agropecuário, setor petrolífero, 
setor de mineração, que possuem destaque na economia nacional, 
no entanto o foco era levantar os setores que ganharam ou aumenta-
ram a notoriedade dentro do sistema produtivo brasileiro no intuito de 
analisarmos essas relações entre esses grupos econômicos e o Esta-
do. Portanto, esses são os atores identificados, grupos econômicos, 
como pertencentes ao conjunto da elite econômica ao qual se passa 
a discorrer doravante nos seus entrelaços e enlaces nas relações de 
governança com o Estado.

Destacamos até o momento os lucros obtidos desses grupos 
econômicos, porém como está nosso cenário social. Para comparação 
e um panorama breve, trazemos dados a respeito da taxa de deso-
cupação8, rendimento médio9 e segurança alimentar10, como se se-
gue. Esses fatores foram pensados numa lógica de desencadeamento 
entre eles, ou seja, cidadão sem emprego, muitas vezes sem renda, 

7 Dados extraídos de:https://diariodocomercio.com.br/economia/setor-de-produtos-
 de-limpeza-estima-um-crescimento-de-3-neste-ano. Acesso em: 18 set. 2021.

8 Taxa de desocupação se refere a pessoas na força de trabalho que estão desempregadas. 
Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php#:~:text=Taxa%20
de%20desemprego,-Provavelmente%2C%20voc%C3%AA%20j%C3%A1&text=Esta%20
taxa%2C%20que%20divulgamos%20com,de%20trabalho%20que%20est%C3%A3o%20
desempregadas>. Acesso em: 17 set. 2021.

9 Rendimento médio mensal é média da soma mensal de trabalho com o rendimento 
proveniente de outras fontes. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/
agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/27594-pnad-continua-
-2019-rendimento-do-1-que-ganha-mais-equivale-a-33-7-vezes-o-da-metade-da-popu-
lacao-que-ganha-menos#:~:text=O%20rendimento%20m%C3%A9dio%20mensal%20
real%20domiciliar%20per%20capita%20foi%20de,capita%20(%2D5%2C3%25)>. Acesso 
em: 17 set. 2021.

10 A segurança alimentar está garantida quando a família tem acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a ou-
tras necessidades essenciais. Disponível em: < https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2020-09/ibge-inseguranca-alimentar-grave-atinge-103-milhoes-de-brasileiros#:~:-
text=De%20acordo%20com%20a%20Escala,acesso%20a%20outras%20necessida-
des%20essenciais.>. Acesso em: 17 set. 2021.
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ou incerteza sobre quando terá dinheiro, que pode acarretar em não 
se alimentar, em curto prazo corre risco de vida – obviamente fatores 
como moradia, saneamento, educação são igualmente importantes, 
é só a questão da perspectiva adotada, inclusive como provocação, 
pois num sistema que se impõe ao indivíduo achar a solução por todos 
os males a ele acometidos, como se esperar de um indivíduo nessas 
situações alguma resolução meritocrática, de vontade própria, esforço.

Gráfico 1 - Taxa de desocupação, jan-fev-mar 2012 - abr-mai-jun 2021.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021.

Ao analisarmos o gráfico 1, observamos aumento da taxa de 
desocupação nos últimos anos e um salto do final de 2019 e come-
ço de 2020, praticamente se mantendo até recentemente, o que se 
torna emblemático pois foi justamente com o advento da pandemia. 
A importância desse dado se dá, pois o cidadão ao não ter fonte de 
renda em conjunto com governo não ter criado políticas eficazes para 
minimizar os efeitos da pandemia, nitidamente as consequências 
para qualidade de vida são nefastas, problemas para alimentar-se, 
ter moradia, conseguir acesso a saúde, ter condições para cuidados 
individuais devido a pandemia, etc. um círculo nada virtuoso de au-
mento das desigualdades.
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Mais um dado referente ao cenário social brasileiro é a renda 
média, ao longo de quase 10 anos, teve variações, interessante, in-
clusive, que no período de março a julho a renda média aumentou, 
no entanto, a queda constatada de maio de 2020 para junho de 2021 
é emblemática, caiu 2729 reais para 2515 reais de como se observa 
no gráfico 2.

Gráfico 2 - Rendimento médio, jan-fev-mar 2012 - abr-mai-jun 2021.

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2021.

Outro dado relevante é a questão da segurança alimentar. Em 
2020, mais da metade da população brasileira sofre com algum grau 
de insegurança alimentar, isso equivale a mais de 105,85 milhões 
de pessoas, e 15% convive diariamente com a falta de alimentação, 
quase 38 milhões (GALINDO et al., 2021). Entre 2017 e 2018, o nú-
mero de pessoas com certo grau de insegurança alimentar era de 
84,9 milhões de pessoas (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 
E ESTATÍSTICA, 2021). Houve aumento de pessoas nessa situação – 
infelizmente. Se o essencial para se sustentar enquanto indivíduo, no 
sentido biológico, não lhe é fornecido, a precariedade da qualidade 
de vida só pode ser devastadora.
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5. A RELAÇÃO ENTRE ESTADO E ELITE

Evidentemente, as políticas desenvolvidas pelo Ministério da 
Economia no período de início de 2020 a 2021 voltaram-se para ques-
tões relacionadas a mitigar as consequências advindas da pandemia. 
O que nos chama a atenção são as finalidades das políticas. A maior 
parte delas se direciona para linha de créditos, renegociações de dívi-
das, medidas de fomento para empresas, de pequeno a grande porte. 
A forma como foram feitos os Programas, investimento estatal por meio 
de bancos internacionais, nos vislumbra análises a respeito do mo-
delo de desenvolvimento do Brasil. Para isso, Bresser-Pereira (2019) 
argumenta que viemos de uma trajetória do modelo periférico nacio-
nal dependente, temos um discurso desenvolvimentista pautado pela 
necessidade de industrialização e pelo papel do Estado no fomento 
a industrialização, exclui-se a maioria da população nesse processo, 
temos uma burocracia pública altamente institucionalizada. De forma 
adversa, dependemos excessivamente do endividamento externo, isso 
levou muito mais em incentivar o consumo do que em investimentos 
produtivos, inovativos.

Conjuntamente, trazemos, em certa medida, também a herança 
do Consenso de Washington, de 1989, que foi uma recomendação 
internacional para propagar a linha econômica neoliberal no intuito 
de combater os diversos problemas existentes nos países conside-
rados subdesenvolvidos, principalmente da América Latina. O quadro 
de ação era estabilizar a economia e privatizar; produção baseada na 
soberania do consumidor e novos níveis de consumo; liberalização 
progressiva do comércio reduzindo barreiras alfandegárias; redução 
do Estado (BERUMEN, 2009). A questão chave aqui é que se propôs 
essas medidas, algumas foram acatadas, no entanto ainda é evidente 
o papel do Estado na economia brasileira.
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O Brasil também está inserido num modelo global de coopera-
ção multilateralista, pois é um arranjo global cuja agenda para o de-
senvolvimento foi implementada por instituições globais, mas ditadas 
por grupos pequenos de países desenvolvidos, como G7, G8 e G20. 
Por isso se pode considerar medidas elitistas, uma vez que tais países 
têm maior participação, poder de voto e decisão, já os países em de-
senvolvimento implementam a agenda, Ocampo (2011) chama esse 
sistema de multilateralismo de elite.

Ao explanarmos as relações entre o Estado e o desenvolvimento 
já nos remete a situação de que a população dificilmente está inclusa 
nos processos decisórios das políticas públicas brasileiras, principal-
mente as econômicas. O Brasil possui uma tradição autoritária, como 
nos pontua Schwarcz (2019). Passamos por muitos anos por uma mo-
narquia, depois com a proclamação da república em 1889, poucos fo-
ram os períodos democráticos, maior parte dos anos tivemos regimes 
ditatoriais, só nesse aspecto a participação da população nos proces-
sos decisórios na política é limitada, se não inexistente. E mesmo com 
a criação de canais de participação advindos da Constituição Federal 
de 1988, a elite se mantém no poder e consegue ter força para legislar 
em seu próprio favor, como se discute em Souza (2017).

Apesar dos lucros, como os supracitados, quando relaciona-
mos elites brasileiras e desenvolvimento, temos o dado de que ela 
está entre as que menos geram valor no mundo. A partir de um es-
tudo sobre a qualidade das elites, entende-se por executarem mo-
delos de negócios que criam valor, Klett e Cozzi (2020) argumentam 
que fatores como falta de estímulos a competitividade e um sistema 
tributário “falho” podem influenciar nesse resultado. Para somar a 
essa reflexão, a elite brasileira, principalmente empresarial, não tem 
o costume de investir em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, em 
inovação, geralmente importa a tecnologia que vem de fora, ainda 
mais numa lógica de financeirização recorrente da prática empresa-
rial (RIVERO, 2017; GRÜN, 2005).
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E a forma que esses grupos econômicos pressionam o sistema 
político a agir de acordo com seus interesses possui dois caminhos 
possíveis. Um deles é o lobby. Graziano (1997) define lobby como re-
presentação política de interesses em nome e em benefício de clientes 
identificáveis por intermédio de uma panóplia de esquemas que, em 
princípio, excluem a troca desonesta de favores, por outro lado salienta 
que, por sua natureza, esse jogo exclui ou pune severamente muitos 
interesses sociais. Oliveira (2005) discorre que numa sociedade demo-
crática, os tomadores de decisão são confrontados com uma comple-
xa rede de interesses e os grupos de pressão fornecem informações 
confiáveis e comprováveis a eles e os mesmos transformam esses gru-
pos em interlocutores. E quais grupos conseguem se organizar para 
tanto? Aqueles que possuem influência suficiente, advindo de capital 
simbólico suficiente ao meio que se encontram, em conceitos bourdie-
sianos, nesse sentido as elites teriam mais condições para isso.

O outro caminho é a corrupção. Em Silva (1994), corrupção pode 
ser entendida desvio de um padrão de conduta institucionalizado que se 
caracteriza principalmente pela utilização do público pelo privado com 
um manifesto propósito desfavorecimento pessoal ou grupal. No Brasil 
dizemos que é institucionalizada, visto que em situações de fragilidade 
das instituições democráticas, essa prática é internalizada a ponto de 
poder se transformar numa regra do jogo das próprias instituições.

Assim, pela discussão aqui realizada, parece plausível argu-
mentar que as elites brasileiras possuem um projeto de nação, um 
projeto pautado no subdesenvolvimento, como aponta Dathein (2021). 
Isso porque o subdesenvolvimento pode ser não uma condição de 
atraso, mas andar paralelamente ao desenvolvimento. E as práticas 
liberais perpetuam esse caminho. Mas, segundo este pesquisador, po-
demos ir além, o subdesenvolvimento enquanto um futuro planejado e 
praticado. Não estaríamos liberalizando a economia, mas a destruindo, 
ao destruirmos tudo que ainda existe de social-democracia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho se propôs a fazer uma contribuição empírica no 
sentido de privilegiar o papel das elites no processo decisório de po-
líticas públicas no Brasil, especialmente durante a pandemia da Co-
vid-19. Neste sentido, mapeou a atuação dos principais grupos eco-
nômicos que estiveram presentes para mitigar os efeitos causados 
pela pandemia, especialmente decorrente da perda de empregos e do 
aumento da vulnerabilidade social, especialmente a fome. Para tanto, 
mapeou-se os principais programas fomentados durante o período de 
2020 a meados de 2021.

Com os dados apresentados, permitiu-nos compreender o papel 
de grupos econômicos que emergiram com o cenário pandêmico e 
a influência que possuem no desenvolvimento das políticas públicas, 
com todo um sistema favorecendo geração de lucros surpreendentes. 
Ou seja, para além do contexto que já poderia causar esse favorecimen-
to, o Estado atuou diretamente na promoção dos mesmos, ao invés de 
não medir esforços em políticas sociais, pois bem dizer excluindo o 
auxílio emergencial, pouco se avançou para que a população de modo 
geral tivesse condições de manter as medidas sanitárias, medidas de 
prevenção, condições dignas de vida que pudessem auxiliar a passar 
por esse momento de maneira mais tranquila, saudável, segura.

Assim, de acordo com a fundamentação teórica, pelos fa-
tores relacionais colocamos esses grupos como elites. E, na ou-
tra ponta, a população brasileira em condições de vida inferio-
res às que há muito não se encontrava. Além do fato de que o 
modelo de desenvolvimento adotado pelo atual governo é o de 
viés econômico, desconsiderando as outras dimensões que 
englobam o conceito de crescimento sustentável, com foco nos 
aspectos sociais, culturais, ambientais, descartados estes em face 
de interesses outros da classe política brasileira. As elites, agora 
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renovadas na crise pandêmica, seguem assim os mesmos moldes 
comportamentais de outrora, quais sejam, a busca do lucro pelo 
lucro, a acumulação de capital e o ativismo financista em desprezo 
das condições sociais das populações mais vulneráveis.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
Este estudo busca aprofundar as reflexões sobre a construção de um arca-
bouço institucional em países da América do Sul para a Economia Solidária, 
atendendo à demanda histórica e também recente dos empreendimentos de 
caráter coletivo na região. Em geral, a proposição de governos de inclinação 
progressista a partir do começo dos anos 2000 apontou para a inclusão da 
Economia Solidária na agenda governamental, mas que se deram enquanto 
políticas de governo e não de Estado, demarcando sua precariedade institu-
cional, em nuances distintas em cada país. Aqui serão abordados os registros, 
no período recente, da constituição de um arcabouço jurídico-normativo para a 
Economia Solidária na Argentina, Brasil e Uruguay. Neste sentido, serão apre-
sentados quadros com a apreciação pontual do esforço em se constituir um 
marco jurídico-normativo de suporte para a consecução de políticas públicas 
voltadas para atender demandas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras 
da Economia Solidária. O estudo se baseia em revisão de literatura e pesquisa 
documental, em artigos científicos, teses, dissertações e legislação.

Palavras-chave: Economia Solidária; marco legal; Argentina; Brasil; Uruguay.
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ABSTRACT
This paper seeks to reflect about the Solidarity Economy institutional framework 
construction in South American countries, with the historical and recent de-
mands of collective enterprises. In general, progressive governments reached 
the management of many countries in South América since the beginning of 
2000s, pointing to the inclusion of the Solidarity Economy in their governmental 
agenda, but as a state policy, not only as a governmental one. This way, the 
constitution of a legal-normative framework for the Solidarity Economy in the re-
cent period in Argentina, Brazil and Uruguay will be discussed. We present a role 
of some assessment with the effort to establish a legal and normative framework 
to support the achievement of public policies aimed to historical demands of 
Solidarity Economy workers. The study is based on literature review and docu-
mentary research, as papers, theses and legislation.

Keywords: Solidarity Economy; Legal framework; Argentina; Brasil; Uruguay.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo, são abordados os esforços para a instituciona-
lização da Economia Solidária presentes em países da América do 
Sul, com ênfase nos casos da Argentina, Brasil e Uruguay, sob o pris-
ma das políticas públicas e normatização elaboradas e direcionadas 
para o suporte de empreendimentos solidários e seus trabalhadores e 
trabalhadoras em suas diferentes modalidades de atuação. O que se 
objetiva é engendrar um levantamento da presença da Economia Soli-
dária na agenda governamental mediante a constituição de um marco 
jurídico-normativo nestes três países no período em que, guardadas 
suas especificidades, estiveram sob uma gestão governamental tida 
como progressista, e que em tese se comprometeriam a estimular 
ações voltadas para a ES. 

Mesmo que desde o início do Século XXI a Economia Solidária 
venha adquirindo maior visibilidade nos países da América do Sul, a 
sua institucionalização pelo Estado tem sido débil, com pouca trans-
versalidade na elaboração de políticas públicas, que por sua vez se 
mostram fragmentadas, atendendo isoladamente atividades como 
consumo, crédito, capacitação, aplicadas em cooperativas, associa-
ções, organizações mutuais locais, dentre outras, mas raramente de 
forma articulada e perene (Chaves & Demoustier, 2013). 

Neste cenário, o desenho normativo e institucional para a Eco-
nomia Solidária foi feito para complementar ações de política social 
e reconhecer práticas coletivas já desempenhadas pelos trabalha-
dores de forma coletiva, provendo assim a formalização de suas 
atividades e de seus modos de organização, bem como uma maior 
proteção dos seus trabalhadores. De acordo com Caruana (2016), 
nos países da América do Sul a normalização da Economia Solidária 
se opera de forma singular: no Equador e Bolívia como promoção 
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de uma economia plural em nível constitucional; em Honduras, Co-
lômbia e México mediante leis nacionais que a delimitam ou definem; 
já na Argentina, Uruguay, Brasil e Venezuela, existem leis que nor-
matizam a Economia Solidária por meio da regulamentação de seus 
empreendimentos e organizações.

Na esteira desta desarticulação, na América do Sul nem os Es-
tados partilham de uma visão integral da Economia Solidária, nem as 
entidades ou empreendimentos solidários se reconhecem como parte 
de um conjunto consolidado de experiências. A relevância da Econo-
mia Solidária se faz presente quando vinculada à absorção de parte do 
excedente de mão de obra ocasionada pelas crises do emprego formal 
ou quando ligada a movimentos sociais.

Autores latino americanos como Coraggio (2014); Torres (2019); 
Blasco e Garcia (2017); Guerra (2019); Deux Marzi (2018); Mota (2017); 
Cunha (2012) se debruçaram sobre o debate acerca da relevância da 
consolidação de um marco legal para a institucionalização da Econo-
mia Solidária, passando a ser uma política de Estado e não apenas 
uma política de governo, relegada às conveniências e adesão de suas 
plataformas pelas gestões de ocasião. 

Neste sentido, serão apresentados quadros com a apreciação 
pontual do esforço em se constituir um marco jurídico-normativo de 
suporte para a consecução de políticas públicas voltadas para atender 
demandas históricas dos trabalhadores e trabalhadoras da Economia 
Solidária especialmente na Argentina, Brasil e Uruguay. O estudo foi 
realizado a partir de dados secundários, coletados mediante revisão 
de literatura e pesquisa documental, em artigos científicos, teses, dis-
sertações e legislação.
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1. MARCO JURÍDICO-NORMATIVO 
DA ECONOMIA SOLIDÁRIA NA 
ARGENTINA, BRASIL E URUGUAY

1.1. ARGENTINA

No caso argentino, por conta de não se conferir um alinhamen-
to nacional para o amparo dos empreendimentos solidários por leis 
mais abrangentes, o que se registrou foram dispositivos de regulação 
específicos a setores ou regiões, e ao mesmo tempo dispositivos de 
alcance mais geral. Assim,  algumas províncias avançaram em termos 
de regulação de alcance geral, no caso de Entre Ríos (Ley 10151); 
Mendoza (Ley 8435); Buenos Aires (Ley 14650); Chaco (Ley 7480), 
enquanto outras províncias avançaram mais em termos de regulações 
de alacance mais local, casos de Río Negro (Ley N°4499-Mercados 
Asociativos) e Buenos Aires (Ley N° 13136 de Actividades Laborales 
de Autoempleo y Subsistencia); b) Provincia de Misiones (Ley III N° 
10 de Desarrollo, Promoción, y Fomento de la Feria Franca y Mercado 
Zonal Concentrador de Ferias Francas de la Provincia); c) Provincia de 
Neuquén (proyectos de Ley de Promoción de la ESS11 y Ley 2.782 de 
Ferias Francas de la Provincia); d) Provincia del Chubut (Proyecto de 
Ley 073 del 2013 para la creación del Régimen de Promoción Integral 
de la Economía Social y Solidaria de la Provincia); y e) Provincia de La 
Rioja (Ley 9.591 del 2014 de Programa de Promoción de la ESS).

Ainda segundo Torres (2019, p.14), “No obstante, a pesar del 
impacto favorable, en términos institucionales, generado por estas 
normas, el segmento social y solidario, en el espacio nacional, requie-
re de un marco normativo propio”. Mas o autor também reconhece o 
esforço em se unificar os marcos regulatórios da ES, com o Decreto 
159 de 2017, que regulamenta a Lei Nacional 27.345 e contribui para 
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dar reconhecimento legal e institucional ao desenvolvimento da ES, 
promovendo também sua maior visibilidade. Segundo Torres (2019, 
p.5) o Decreto 159 “Define a la economía popular y regula algunos 
aspectos atinentes a la composición y funcionamiento del Consejo de 
la Economía Popular y el Salario Social Complementario (Cepssc) y del 
Registro Nacional de la Economía Popular (Renatrep), pero no puede 
señalarse que haya logrado satisfacer la necesidad de regulación legal 
específica.” (TORRES, 2019, p.5).

No quadro 1 abaixo, a título de ilustração, encontram-se suma-
rizados alguns dispositivos normativos aplicados em províncias e seus 
objetivos precípuos.

Quadro 1 – Marco Jurídico provincial sobre a ES - Argentina.

Ley 13136/2003 – Pro-
vincia de Buenos Aires

Encampa a Economia Social e Solidária e as atividades 
que consistam na reprodução da vida, subsistência e 
emprego. Exclui de sua regulamentação empreendimen-
tos com fins lucrativos ou de acumulação de capital

Ley 8435/2012 – Pro-
vincia de Mendoza

A Economia Solidária contempla um conjunto de recursos 
e atividades, instituições e organizações orientadas pelos 
princípios da solidariedade, cooperação e autoridade legítima. 
Realizam produção, distribuição, circulação, financiamento e 
consumo dignos e responsáveis, com objetivo de prover os 
trabalhadores e suas famílias, regulando o setor e o impulsio-
nando por meio da criação de um fundo especial de promoção 
e um diretório colegiado entre Estado e organizações.

Ley 4499/2010 – Pro-
vincia de Rio Negro

Estabelece regime de promoção dos mercados produtivos 
associativos. As atividades da Economia Social consistem em 
iniciativas baseadas no esforço próprio e coletivo, gerando 
bens e serviços para o auto-sustento das famílias. Tem como 
objetivos: a) promover mercados produtivos associativos para 
regular registro, funcionamento e políticas públicas vinculadas 
a este mercado; b) Definir sujeitos de direito a partir de um 
registro provincial e constituição de um fundo comum.
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Ley 10151/2012 - Pro-
vincia de Entre  Rios

Aborda uma noção ampla de Economia Solidária e sua 
ação includente, acionando pessoas e entidades em 
uma organização econômica equitativa para produção de 
bens e serviços, sua distribuição, circulação e consumo. 
Tais organizações devem ser regidas pelos princípios da 
autogestão. Seus objetivos são: a) organizar um registro 
para o fomento provincial de Economia Solidária; b) isenção 
de tributos para empreendimentos de Economia Solidária; 
c) estabelecer um Fundo de Financiamento; d) habilitar a 
contratação de empreendimentos de Economia Solidária

Ley 7480/2014 – Pro-
vincia de Chaco

Instaura o Sistema de Promoção e Desenvolvimento da 
Economia Social e Solidária. Alude formas econômicas 
alternativas cooperativas, autogestionárias e associativas, 
baseadas na solidariedade, trabalho e o bem comum. Fomenta 
as estratégias de formação de redes de empreendimentos 
solidários para geração de produção e conhecimentos com 
vistas a um desenvolvimento integral do ser humano.

Fonte: Torres (2019); Blasco e Garcia (2017). Elaborado pelos autores.

Para além do trato normativo para a ES nas províncias, aden-
trando em seu aspecto político, Coraggio (2011; 2014) avalia a par-
ticipação do Estado no desenvolvimento da ES na Argentina como 
uma prática de cunho populista, algo bastante presente na trajetória 
da América do Sul. Para o autor, um estilo populista de gestão, social-
mente desestruturado mas massivo, teria como base a eficácia para 
solucionar ou atenuar os problemas da vida cotidiana das maiorias, 
dentre os quais desemprego e pobreza. Não gera uma sociedade 
organizada em agrupamentos solidários e autônomos formando um 
espaço de construção coletiva das políticas de Estado, mas conforma 
uma sociedade desorganizada em termos sociais, em condições as-
sim de ser conduzida politicamente como massa. 

Para Coraggio (2014), é neste cenário que se opera a inserção 
da ES na agenda pública na Argentina e sua normatização, com o 
partido do governo dando resposta aos anseios imediatos, sem co-
-construção de políticas, mas participação via descentralização de sua 
execução. O aparato do Estado se apresenta como braço técnico-exe-
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cutor, mantendo a iniciativa governamental, mas sem participação po-
pular no desenho das políticas públicas, implementando a premissa 
top-down no lugar do botton-up.

1.2. BRASIL

No Brasil, a constatação sobre a urgência de um marco norma-
tivo sempre fora reforçada nas resoluções das Conferências Nacio-
nais de Economia Solidária e pelo Conselho Nacional de Economia 
Solidária - CNES, que estabeleceram dois importantes marcadores: 1) 
necessidade de reconhecimento, formalização e tratamento tributário 
adequado aos empreendimentos solidários, pois a falta de uma legis-
lação específica reduz experiências coletivas diversas de ES a determi-
nadas formas legais que acabam por impedir, de fato, seu pleno fun-
cionamento; b) facilitar o acesso a políticas públicas, pois são grandes 
os entraves legais e burocráticos para se implantar programas e ações 
que viabilizem a ES, no que toca investimentos e capital de giro para a 
estruturação e o financiamento dos empreendimentos (BRASIL, 2019).

Como resultado destas demandas históricas, constituiu-se um 
rol de dispositivos normativos importante para a ES, dentre Leis, De-
cretos e Portarias, que serão apresentadas no Quadro 2, com breve 
explanação de suas diretrizes:

Quadro 2 – Marco Jurídico sobre a ES - Brasil.

Decreto n° 4.764, de 24 de junho de 2003: institui a criação da SENAES.

Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003: reforma na Administração Públi-
ca Federal, que criou a SENAES e o Conselho Nacional de ES.

Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005: regula a recuperação judicial, a extrajudicial e 
a falência do empresário e da sociedade empresária. Em seu Artigo 50 reconhece a pos-
sibilidade de recuperação de empresas por trabalhadores organizados em autogestão.
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Portaria nº. 30, de 20 de março de 2006: Institui o Sistema Nacional de In-
formações em Economia Solidária (SIES) com a finalidade de identifica-
ção e registro de informações de Empreendimentos Econômicos Solidários 
(ESSs) e de Entidades de Apoio, Assessoria e Fomento à ES no Brasil

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006: institui o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Prevê que cooperativas com faturamento 
igual de micro e pequena empresa possam ter os benefícios não tributários da lei, como 
acesso facilitado a compras públicas, desburocratização e facilidade no acesso ao crédito. 

Decreto nº. 6.341, de 3 de janeiro de 2008: cria Seções ou Núcleos de ES 
nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego – SRTEs.

Decreto nº 7.357/2010, de 17 de novembro de 2011: regulamentação do Pro-
grama Nacional de Incubadoras de Cooperativas: Decreto que instituciona-
liza e regulamenta o PRONINC, está em tramitação na Casa Civil. 

Decreto nº 7.358/2010, de 17 de novembro de 2011: institui o Sistema Brasilei-
ro de Comércio Justo e Solidário: Decreto que cria, regulamenta e define os cri-
térios de certificação do Sistema Brasileiro de Comércio Justo e Solidário. 

Lei no 12.690, de 19 de julho de 2012 -Dispõe sobre a organização e o fun-
cionamento das Cooperativas de Trabalho; institui o Programa Nacio-
nal de Fomento às Cooperativas de Trabalho – PRONACOOP

Decreto nº 8.163, de 20 de dezembro de 2013 - institui o Progra-
ma Nacional de Apoio ao Associativismo e Cooperativismo Social - Pro-
nacoop Social, e dá outras providências. (Revogado em 2019)

Aprovação pelo Senado em 11/12/2019 do Projeto de Lei da Câma-
ra (PLC 137/2017) que cria a Política Nacional de Economia Solidá-
ria (PNES) e o Sistema Nacional de Economia Solidária (Sinaes)

Fonte: BRASIL (2019); BRASIL (2020a); BRASIL (2020b). Elaborado pelos autores.

A aprovação do Projeto de Lei 137/2017, já no final de 2019, 
representa sem dúvida um avanço e um marco temporal relevante para 
a ES no Brasil. O PNES visa nortear os empreendimentos de ES, nos 
ditames de sua gestão democrática, garantia de livre adesão; inter-
cooperação, precificação, distribuição e transparência na gestão. O 
PNES resolve em certa medida a lacuna jurídica que vinha obliterando 
a normatização da ES e a atuação dos empreendimentos solidários. 
Isso implica em uma maior participação da ES no cenário socioeco-

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.163-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.163-2013?OpenDocument
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/131528
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nômico nacional. De acordo com o Sistema Nacional de Informações 
em Economia Solidária – SIES, em levantamento finalizado em 2015, 
havia mais de 19 mil empreendimento solidários em 2.713 cidades de 
todos os estados da Federação, sendo 41%, no Nordeste; 16% na 
Região Sul, 16% na Região Sudeste; 16% na Região Norte e 10% na 
região Centro Oeste. 55% de a metade dos empreendimentos opera 
em zonas rurais contra 35% em áreas urbanas e 10% atuam tanto em 
zonas rurais quanto urbanas. Cada empreendimento solidário possui 
em média 73 associados, atuando nos segmentos de indústrias de 
transformação, comércio, agricultura, pecuária, produção florestal, 
pesca, dentre outros (SIES, 2020). Mota (2017) e Silva (2017) relacio-
nam como um dos produtos desta construção coletiva a elaboração 
do 1 Plano Nacional de Economia Solidária (2015-2019), resultante da 
atuação sinérgica do FBES, SENAES e CNES e norteadora das diretri-
zes para a formatação do arcabouço legal.

As políticas públicas para a ES no Brasil, sua dimensão trans-
versal, assim como o avanço no marco jurídico, são derivados de uma 
longa trajetória de discussões e apreciações coletivas das demandas 
do segmento da ES junto aos governos com inclinação progressista. 
A inserção da ES na agenda pública, no caso brasileiro só foi impul-
sionada e recepcionada pelo Estado por conta da intensa participação 
conjunta de diversos atores, entre trabalhadores e trabalhadoras, ór-
gãos de representação, pesquisadores, estudiosos, simpatizantes do 
movimento da ES, dentre outros.

1.3. URUGUAY

No Uruguay, a forma de implantação das políticas públicas se 
deu mediante programas de fomento financeiro em áreas de produção 
e de auto emprego, empreendedorismo e suporte às cooperativas por 
meio de políticas descentralizadas e sem perspectivas de perenidade, 
pois foram concebidas para serem corretivas e paliativas (RIERO, 2016). 
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Guerra e Reyes (2019) apontam o histórico da construção de 
todo um arcabouço legal de regulamentação das atividades associati-
vas no Uruguay: Lei de criação da Cooperativa Nacional de Producto-
res de Leche de 1935; Ley 10.008 de Cooperativas Agropecuarias  de 
1941; Ley 10761 de Sociedades Cooperativas de 1946, que regulava 
as cooperativas de consumo e produção; Ley 13.481 que regulamen-
tou o regime tributário das cooperativas de produção e trabalho, de 
1966; Ley N.º 13.728 sobre as cooperativas de habitação de 1968, Ley; 
Ley 13.988 regulamentando as cooperativas de crédito, de 1971; Ley 
16.156 sobre personalidade jurídica das cooperativas de 1990; Decre-
to sobre o controle estatal das cooperativas, de 1998 e a Ley 17.794 
regulamentando as cooperativas de produção e trabalho associado de 
2004. Os autores argumentam que mesmo com a retomada da demo-
cracia a partir de 1985, o avanço na legislação sobre os empreendi-
mentos associativos foi apenas marginal e fragmentária.

Foi a partir de 2005, com a ascensão da Frente Ampla ao exe-
cutivo, que se observa um novo marco legal para o sistema coopera-
tivo, como a criação da figura das cooperativas sociais, dando maior 
protagonismo e suporte legal para os empreendimentos de ES. Guerra 
e Reyes (2019) registram a importância de uma articulação propositi-
va entre executivo e legislativo para transpor as barreiras partidárias e 
ideológicas para a inclusão da ES nos textos legais.

Uma das mais importantes construções normativas para os em-
preendimentos de ES foi a promulgação da Ley 17.978 de 26 de junho 
de 2006, a lei das ‘Cooperativas Sociais’, no interior de um conjunto 
de políticas sociais capitaneadas pelo recém criado MIDES. Pela Ley 
17.978, as Cooperativas Sociais são caracterizadas pelas seguintes 
particularidades: a) ao menos 75% de seus integrantes devem ser clas-
sificados como vulneráveis socialmente; b) ficam isentas de tributos 
nacionais e de contribuições de seguridade social; c) as remunerações 
dos seus membros devem ser parelhas aos pisos salariais correspon-
dentes às atividades que operam; d) os cargos diretivos não podem 
ser remunerados de forma diferenciada; d) seus serviços podem ser 
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contratados pelo setor público de forma direta, sob a forma de dispen-
sa de licitação até determinado limite de valor; e) sua formação deve 
ser autorizada pelo MIDES, bem como seu funcionamento.

No quadro 3 abaixo, para ilustrar, são apresentadas as princi-
pais leis implantadas durante a gestão da Frente Ampla e seus objeti-
vos específicos. 

Quadro 3 – Marco Jurídico sobre a ES - Uruguay.

Ley 17.978 del 26 
de junio del 2006

A lei das ‘Cooperativas Sociais’, dentro do “Plan de Emer-
gencia”, estabelece a regulamentação das cooperativas 
sociais e sua regulação. Objetivos já mencionados

Ley 18.407 de 24 de 
outubro de 2008

Conhecida como Ley General de Cooperativas, instala pela primeira 
vez um texto jurídico dando ‘voz’ à Economia Solidária e ao acesso 
às políticas públicas, com a criação do INACOOP, viabilizando a 
regulamentação para favorecer o desenvolvimento de atividades 
associativas. Estabelece disposições programáticas e definições con-
ceituais no texto legal, roteiro de constituição das cooperativas e seu 
reconhecimento jurídico, bem como a mediação estatal, o funciona-
mento organizacional, relacional entre os sócios, regime econômico-
-financeiro e formas de acesso a crédito e estímulo à intercooperação

Ley 19.337 de 20 de 
agosto de 2015

Cria o Fondo para el Desarrollo (Fondes), que receberia 30% dos 
ganhos anuais do Banco República para o apoio a emprendimentos 
autogestionarios. As atribuições do binômio Fondes-Inacoop deve 
ser promover e apoiar o desenvolvimento das formas de Economia 
Solidária por meio de fomento financeiro, assistência técnica e 
jurídica “Promover y apoyar el desarrollo de las distintas formas 
de la economía social y solidaria” (Ley 19337 del 2015). Delega 
ao Inacoop a incumbência de formalizar um marco jurídico, uma 
legislação específica para os empreendimentos solidários.

Ley 19.472 de 23 de 
dezembro de 2016

Cria o Sistema Nacional de Transformación Productiva y Compe-
titividad, com a finalidade de promover, por meio do apoio aos 
empreendimentos da Economia Solidária, o desenvolvimento econô-
mico-produtivo e inovador, com sustentabilidade, igualdade social e 
equilíbrio ambiental e territorial. Integra as ações do Inacoop e prevê 
participação dos empreendimentos solidários com cadeiras nos 
Consejos Consultivos de Transformación Productiva y Competitividad 

Fonte: Guerra & Reyes (2019). Elaborado pelos autores.
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As principais políticas públicas elaboradas e direcionadas, di-
reta ou indiretamente, para os empreendimentos solidários nos meios 
urbano e rural, foram vinculadas a planos de ação, projetos e progra-
mas, por vezes aplicados de forma isolada, por outras integrados com 
outros. Com isso, houve certa ambigüidade, pois foram implantadas 
diversas políticas públicas, muito diferentes em relação aos recursos 
envolvidos e ao público alcançado, pois incluíram desde pequenos 
projetos no interior de Ministérios até políticas de forte impacto no de-
senvolvimento dos empreendimentos coletivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Guardadas as especificidades da constituição de um marco ju-
rídico-normativo na América do Sul, o que nos parece é que houve um 
esforço, até então inédito, para a inclusão da Economia Solidária na 
agenda governamental de muitos países. Aqui, nos debruçamos sobre 
os casos da Argentina, Brasil e Uruguay, pontuando seus avanços e 
limites na arquitetura da normatização da Economia Solidária.

No caso da Argentina, em decorrência de não haver um alinha-
mento nacional para o amparo dos empreendimentos solidários por 
leis mais abrangentes, o que se registrou a partir dos anos 2000 foram 
dispositivos de regulação específicos a setores ou regiões e, ao mesmo 
tempo, dispositivos de alcance mais geral. Contudo, mesmo havendo 
um impulso nas atividades de Economia Solidária, não se presenciou 
avanços institucionais em âmbito nacional, fazendo com que os níveis 
subnacionais, no caso as províncias, se incumbissem de formatar le-
gislação acerca da Economia Solidária. No caso brasileiro, para a con-
secução das políticas públicas para a Economia Solidária e sua execu-
ção sob o preceito da transversalidade, foi necessária a concepção de 
um arcabouço jurídico, tendo como referência a criação da Secretaria 
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Nacional de Economia Solidária – SENAES – em 2003. Buscou-se a 
construção de um marco normativo apropriado para reconhecimento, 
respaldo e segurança jurídica das formas coletivas de organização eco-
nômica, o que é uma das principais demandas do campo da Economia 
Solidária, algo similar em demais países da América do Sul. Já no Uru-
guay, a partir de 2006 se observou a expansão do marco legal para o 
sistema cooperativo, como a criação da figura das cooperativas sociais, 
dando maior protagonismo e suporte legal para os empreendimentos 
de Economia Solidária, buscando superar as barreiras partidárias e 
ideológicas para a inclusão da ES nos textos legais.

Resumidamente, o arcabouço jurídico-normativo para a Econo-
mia Solidária de fato se verificou. No caso argentino, com maior sus-
tentação legal dada pelas províncias, já nos casos brasileiro e uruguaio 
com leis nacionais, sendo que, nos três casos, objetivou-se guarnecer 
os empreendimentos de Economia Solidária de um suporte institucio-
nal para pleitearem políticas públicas para o melhor desenvolvimento 
de suas atividades laborais e produtivas.
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GRUPO DE TRABALHO 4 
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
Nos últimos anos, o rápido avanço da neurociência humana e das pesquisas 
em neurotecnologias passou a suscitar questões éticas, políticas e sociais re-
lacionadas à privacidade e à identidade humana. Nesse sentido, inicialmente, 
este estudo aborda questões doutrinárias e de caráter técnico relacionadas às 
neurotecnologias, com especial atenção às Interfaces Cérebro-Computador 
(ICCs). A partir do Direito Comparado, analisa-se como vem se desenvolvendo 
o debate político e jurídico sobre a regulação de neurotecnologias em Esta-
dos-nação da América do Sul, da Europa, bem como na União Europeia e 
em organizações internacionais de âmbito global e regional. Por fim, o estudo 
conclui sobre a necessidade de se ampliar as discussões no Brasil sobre o 
desenvolvimento de um marco regulatório neuroespecífico capaz de conciliar o 
desenvolvimento científico e tecnológico das neurotecnologias com a proteção 
jurídica do cérebro, dos dados neurais e dos estados mentais humanos.

Palavras-chave: privacidade; proteção de dados pessoais; neurotecnologias; 
dados neurais; interface cérebro-máquina.
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ABSTRACT 
In recent years, the rapid development of human neuroscience and research in 
neurotechnology has raised ethical, political and social issues related to privacy 
and human identity. In this sense, this study initially addresses doctrinal and 
technical issues related to neurotechnologies and in particular to Brain-Com-
puter Interfaces (BCIs). Based on Comparative Law, the study investigates how 
countries in South America and Europe are carrying out their political and legal 
debates on the regulation of neurotechnologies. In the same sense, the study 
analyzes regulatory proposals from the European Union and from international 
organizations of global and regional scope. Finally, the study concludes on the 
need to broaden the scope of discussion about the development of a neurospe-
cific regulatory framework in Brazil that can provide the scientific and technolo-
gical development of neurotechnologies in balance with the legal protection of 
the brain, neural data and human mental states.

Keywords: privacy; personal data protection; neurotechnologies; neural data; 
brain-machine interface.
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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, em especial a partir dos anos 1990, a 
evolução dos estudos em neurociência e o desenvolvimento das neu-
rotecnologias possibilitaram grandes avanços na pesquisa em saúde 
e no tratamento de múltiplas doenças como Alzheimer, esquizofrenia, 
epilepsia, Parkinson, autismo, traumas neurológicos, depressão e an-
siedade. Paralelamente, as pesquisas em inteligência artificial vêm 
sendo conduzidas de forma convergente com a neurotecnologia, con-
forme evidenciado pelos avanços no desenvolvimento de aprendizado 
de máquina, redes neurais artificiais e engenharia neuromórfica.

Os avanços proporcionados por esse novo campo da ciência 
já são objeto de projetos e pesquisas científicas de países integrantes 
das maiores economias do mundo.1-2 Tais investimentos e pesquisas, 
inicialmente restritos ao plano estatal, também passam a ser desenvol-
vidos pela iniciativa privada e grandes empresas de tecnologia.3 

As neurotecnologias, mesmo possibilitando inegáveis bene-
fícios à qualidade da vida humana e à medicina, suscitam ques-
tões éticas, políticas e sociais que na ausência de uma estrutura 
regulatória específica sobre o assunto resultarão inevitavelmente em 
violação a uma série de direitos ligados ao cérebro e aos estados 
mentais humanos. 

1 Tome-se como exemplos: Estados Unidos (The Brain Initiative); Europa (Human Brain Pro-
ject); Canadá (Canadian Brain Research Strategy); China (Chinese Institute for Brain Resear-
ch); Japão (RIKEN Center for Brain Science); Coréia do Sul (Korea Brain Initiative) e Austrália 
(The Healthy Brain Project).

2 No Brasil, a Portaria MCTIC nº 1.122, de 19 de março de 2020, define como uma das áreas 
prioritárias, no âmbito do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
para o quadriênio 2020-2023, o estímulo a projetos de pesquisa e inovações de Tecnolo-
gias Habilitadoras, área que contempla a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas, os 
Materiais Avançados, a Biotecnologia e a Nanotecnologia.

3 Tem-se como exemplos: Facebook, Neuralink, Kernel, Microsoft e Verily Life Sciences.
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No intuito de melhor compreender esse novo estágio social e 
jurídico, o presente estudo busca analisar aspectos doutrinários e téc-
nicos referentes às neurotecnologias, com especial atenção às Inter-
faces cérebro-máquina (ICMs) e Interfaces cérebro-computador (IC-
Cs),4 bem como as recentes propostas regulatórias formuladas por 
países e organizações internacionais sobre o uso de neurotecnologias. 

1. PRIVACIDADE E NEUROTECNOLOGIAS 

Nos últimos dois séculos, parcela da doutrina jurídica passou 
a se debruçar sobre questões atinentes a proporcionalidade existente 
entre as finalidades a serem atingidas por tecnologias capazes de re-
gistrar em imagens atributos da personalidade humana e de processar 
dados pessoais e os limites da proteção e do exercício de direitos 
fundamentais de liberdade e de privacidade. Se o caráter invasivo de 
tecnologias da ordem de máquinas fotográficas (WARREN; BRAN-
DEIS, 1890, p. 195) e modernos computadores (SIMITIS, 1987, p. 711) 
despertaram preocupação em épocas passadas, na contemporanei-
dade, certos aspectos das neurotecnologias passam a ser objeto de 
análise doutrinária e de políticas públicas. Nesse cenário, é o cérebro 
que ocupa preponderantemente o centro da cena, trazendo à tona não 
apenas a antiga questão do livre arbítrio, mas uma nova concepção do 
mesmo cérebro, que se tornou mais legível, o protagonista dos aprimo-
ramentos cognitivos, suscetível a conexões com o mundo exterior que 
conduzem a espécie humana a novas formas de integração entre as 
máquinas e o inconsciente cognitivo (RODOTÀ, 2012, p. 400). 

Com as neurotecnologias, dispositivos e procedimentos, tanto 
invasivos como não invasivos, usados para acessar, monitorar, inves-

4 No cerne das neurotecnologias estão as interfaces cérebro-computador (ICCs) (YUSTE; 
GENSER; HERRMANN, 2021, p. 155).
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tigar, avaliar, alterar e simular a estrutura e a função dos sistemas neu-
rais, as preocupações são ainda mais sensíveis. 

Tais tecnologias, ao possibilitarem a inserção dos dados e infor-
mações neurais na infosfera, expõem aspectos singulares da identida-
de humana a um ecossistema digital dominado por corporações capi-
talistas de vigilância que operam sob uma lógica de mercado voltada 
à monetização de comportamentos futuros, repleta de desigualdade 
epistêmica e assimetria de poder informacional (ZUBOFF, 2020).

1.1. INTERFACES CÉREBRO-MÁQUINA (ICM)  
E INTERFACES CÉREBRO-COMPUTADOR (ICC)

Nas últimas décadas, em especial a partir dos anos 1990, as 
pesquisas realizadas com interface cérebro-máquina (ICM) passaram 
a ganhar maior destaque na comunidade científica por meio de propo-
sições teóricas, experimentos científicos e novos métodos neurofisioló-
gicos voltados a demonstrar como se dá a atividade cerebral em larga 
escala. As ICMs combinam métodos, abordagens e conceitos deriva-
dos da neurofisiologia, da ciência da computação e da engenharia, 
podendo ser descritas como conexões bidirecionais entre um cérebro 
animal ou humano e um dispositivo artificial, como um braço ou perna 
virtual ou robótica, que permitem a um indivíduo utilizar sua atividade 
cerebral elétrica para controlar os movimentos da ICM enquanto rece-
be informações de feedback contínuo da mesma.  (LEBEDEV; NICO-
LELIS, 2017, p. 770).

De modo geral, pode-se afirmar que os estudos acadêmicos de 
John Chapin, Miguel Nicolelis e Niels Birbaumer marcaram o início da 
era moderna das pesquisas sobre ICM. No início dos anos 2000, os 
laboratórios de John Chapin e Miguel Nicolelis propuseram o concei-
to moderno de ICM. Ao passo que em artigo intitulado “Actions from 
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thoughts”, Miguel Nicolelis utilizou pela primeira vez o termo interface 
cérebro-máquina (ICM) para se referir às conexões realizadas em tem-
po real entre cérebros vivos e dispositivos artificiais (LEBEDEV; NICO-
LELIS, 2017, p. 767).

Em seu trabalho, Nicolelis (2001, p. 403-404) definiu as ICMs a 
partir de suas duas principais funcionalidades. A primeira delas (Tipo 
1) objetiva a utilização de sinais elétricos gerados artificialmente para 
estimular o tecido cerebral a fim de transmitir algum tipo específico de 
informação sensorial ou para imitar uma função neurológica específica. 
O exemplo clássico dessa aplicação seria a prótese auditiva. A segun-
da funcionalidade (Tipo 2) trata da possibilidade de se exercer controle 
sobre dispositivos artificiais a partir do processamento da atividade 
cerebral. Um exemplo dessa funcionalidade seria o uso de sinais neu-
rais derivados do córtex motor para controlar os movimentos de uma 
prótese de braço robótico em tempo real. 

De acordo com a função fisiológica que pretendem emular, os 
ICMs podem ser classificados em: 1) motores, 2) sensoriais, 3) sensó-
rio-motores (ou bidirecionais) e 4) cognitivos (LEBEDEV; NICOLELIS, 
2017, p. 779-780).5

Os estudos com ICMs intracranianos foram inicialmente condu-
zidos em animais. Todavia, a partir do início dos anos 1970, Jacques 
Vidal iniciou o desenvolvimento de pesquisas de ICMs não invasivas 
em pacientes humanos e Niels Birbaumer foi o responsável por intro-
duzir tais estudos na prática clínica. Ocorre que, desde a introdução 
das ICMs experimentais, verifica-se o surgimento de novas aplicações 
desses dispositivos para indivíduos saudáveis fora dos domínios da 
pesquisa clínica. ICMs para jogos de computador, com base em ele-

5 Os ICMs motores reproduzem funções motoras do corpo humano, como movimentos de 
membros ou até mesmo a navegação do corpo inteiro. Os ICMs sensoriais visam repro-
duzir as sensações, enquanto que os ICMs sensório-motores combinam os componentes 
motores e sensoriais em uma única aplicação. Por fim, tem-se os Brainets que por meio da 
implementação de ICMs compartilhados, envolvendo múltiplos indivíduos, possibilitam a 
interconexão simultânea da atividade elétrica de vários cérebros.
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troencefalografia (EEG) que detecta sonolência em motoristas, e ICMs 
para fins educacionais são apenas alguns exemplos do desenvolvi-
mento dessas tecnologias em domínios que não mais dizem respeito 
à pesquisa biomédica (LEBEDEV; NICOLELIS, 2017, p. 772).

As ICMs para humanos são frequentemente denominadas como 
interfaces cérebro-computador (ICCs), que podem ser tanto invasivas 
quanto não invasivas (LEBEDEV; NICOLELIS, 2017, p. 778-779). Nes-
te sentido, as ICCs podem ser compreendidas como dispositivos ar-
tificiais que possibilitam a conexão direta do cérebro humano a um 
computador ou um sistema mecânico externo por meio da leitura e 
tradução da atividade neural. 

Diante da expansão e difusão das neurotecnologias, os aspec-
tos éticos envolvidos no uso de implantes de TIC, dispositivos implan-
táveis para a estimulação elétrica funcional, foram objeto de estudo 
do Grupo Europeu da Ética na Ciência e Novas Tecnologias (GEE), 
em 2005. Em seu parecer, o GEE afirmou que, de um modo geral, tais 
dispositivos artificiais não constituem per se um perigo à liberdade 
ou à dignidade humana, exceto nas hipóteses em que possibilitam 
práticas de vigilância e monitoramento tanto individual como coletivo. 
Nesse sentido, o GEE ressalta que as aplicações não médicas dos 
implantes de TIC caracterizam uma potencial ameaça à dignidade 
humana e à sociedade democrática. Em particular, o uso de implan-
tes de TIC, da ordem de ICMs, voltados a alterar ou a influenciar as 
funções mentais ou a identidade pessoal é considerado pelo grupo 
como uma grave violação ao princípio da dignidade humana (EURO-
PEAN COMMISSION, 2005, p. 30-32).

A importância do assunto e a urgência para o estabelecimento 
de padrões regulatórios mínimos e diretrizes destinados à proteção do 
cérebro, dos dados neurais e dos estados cognitivos humanos estimu-
laram a proposição e o surgimento de novos instrumentos regulatórios 
estatais e de governança global. É o que se passa a analisar.    
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2. A REGULAÇÃO  
DE NEUROTECNOLOGIAS  
POR ESTADOS-NAÇÃO  
E ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS

2.1. CHILE: A PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA, 
MENTAL E DAS INFORMAÇÕES NEURAIS NO ÂMBITO 
DOS DIREITOS E DEVERES CONSTITUCIONAIS

Em 07 de outubro de 2020, o Congresso Chileno passou a 
debater a regulamentação das neurotecnologias e os neurodireitos. 
A proposta legislativa, de autoria da Comissão Desafios do Futuro, 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Senado, materializou-se por meio 
de dois projetos de lei: O projeto de reforma constitucional (Boletín nº 
13.827-19) voltado à alteração do artigo 19 da Carta Fundamental para 
conferir maior proteção à integridade física, psíquica e mental humana 
frente ao avanço das neurotecnologias e o projeto de lei (Boletín nº 
13.828-19) relacionado à organização e procedimentalização das re-
gras referentes à proteção dos neurodireitos, da integridade mental e 
do desenvolvimento de pesquisas e das neurotecnologias. 

No que tange ao processo de reforma constitucional, destaca-
-se que a Constituição do Chile, em seu artigo 19, 1, ao tratar sobre os 
direitos e deveres constitucionais, já assegurava a todas as pessoas 
o direito à vida e à integridade física e mental. Todavia, conforme se 
depreende da proposta legislativa, a incorporação de um novo inciso à 
carta política visa traduzir no texto constitucional elementos essenciais 
para a devida proteção dos direitos humanos em face ao desenvolvi-
mento de neurotecnologias. 
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Sendo assim, após debates realizados pelo Congresso Nacio-
nal, Ministérios da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Inovação e 
da Saúde e especialistas, optou-se por uma redação mais pragmática 
e abrangente do texto de reforma. Sendo assim, por meio da Ley nº 
21383/2021, a modificação da carta fundamental passou a vigorar com 
a seguinte redação:

O desenvolvimento científico e tecnológico estará a serviço das 
pessoas e será realizado com respeito à vida e à integridade fí-
sica e mental. A lei regulará os requisitos, condições e restrições 
para o seu uso nas pessoas, devendo proteger especialmente a 
atividade cerebral, bem como as informações dela decorrentes. 

Ademais, destaca-se que a inserção do novo inciso especifica-
mente no artigo 19 da carta fundamental chilena possibilita a utilização 
do recurso constitucional de proteção, previsto no artigo 20, contra 
atos ou omissões arbitrários ou ilegais oriundos de atividades desen-
volvidas por neurotecnologias que ameacem o funcionamento da rede 
neural e a identidade humana. 

Com efeito, a compreensão de que os direitos fundamentais 
possuem um caráter histórico, fruto de lutas em defesa de novas liber-
dades (BOBBIO, 2004, p. 9) fez com que o Congresso Chileno tratasse 
os direitos de proteção da atividade cerebral como um direito autôno-
mo entre os direitos e garantias fundamentais, permitindo o surgimento 
de novas atribuições a antigos remédios jurídicos na busca por uma 
efetiva proteção do cérebro e seus estados cognitivos, e, por assim 
dizer, da última fronteira da privacidade e da identidade humana. Indo 
além, Sommaggio; Mazzocca; Gerola e Ferro (2017, p. 45) propõem 
a criação de um remédio jurídico neuroespecífico voltado à tutela da 
esfera mais íntima do ser humano, de suas liberdades de cognição e 
de pensamento, bem como à proteção da mente face às intervenções 
de terceiros, um novo tipo de “habeas corpus”, denominado como 
“habeas mens” ou “minha mente é livre”. 
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Nesse contexto, é útil recordar que no julgamento da ADI 3.510/
DF, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, por maioria, 
declarou a constitucionalidade das pesquisas científicas com células-
-tronco embrionárias, confirmou-se o entendimento acerca da simbióti-
ca relação entre o desenvolvimento da atividade neural e a constituição 
da vida e da personalizada existência humana, relação essa destacada 
em passagem do voto do ministro relator Ayres Britto na qual argu-
mentou “que não há pessoa humana sem o aparato neural que lhe dá 
acesso às complexas funções do sentimento e do pensar (cogito, ergo 
sum, sentenciou Descartes), da consciência e da memorização, das 
sensações e até do instinto de quem quer que se eleve ao ponto ômega 
de toda a escala animal, que é o caso do ser humano”.

No plano infraconstitucional, objetivando regular satisfatoria-
mente o conteúdo da reforma da carta política, tem-se o projeto de 
lei (Boletín N° 13.828-19). O projeto, que ainda tramita no Congresso 
chileno (2021), é constituído por dois artigos. O primeiro, seccionado 
por três títulos que abrangem dez artigos, regulamenta e estrutura o 
desenvolvimento da pesquisa e o avanço das neurotecnologias, bem 
como a proteção dos neurodireitos, definidos como “Novos direitos 
humanos que protegem a privacidade e a integridade mental e psicoló-
gica, consciente e inconsciente, das pessoas contra o uso abusivo de 
neurotecnologias” (Art. 2º, D).6  

Nesta perspectiva, a proposta de um novo conjunto de direitos 
humanos destinados à proteção do cérebro e seus estados mentais 
também encontra respaldo nos estudos doutrinários que defendem o 
reconhecimento dos neurodireitos, seja a partir da releitura de direitos 
já consagrados nos mais diversos sistemas constitucionais fundados 
na integridade física e mental, na liberdade de expressão e de pensa-
mento e no livre arbítrio, seja a partir da criação de direitos neuroespe-

6 Tradução livre de: “Nuevos derechos humanos que protegen la privacidad e integridad men-
tal y psiquica, tanto consciente como inconsciente, de las personas del uso abusivo de 
neurotecnologías.”
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cíficos como a liberdade cognitiva, a privacidade mental, a continuida-
de psicológica, a igualdade de acesso ao aprimoramento cognitivo e a 
proteção contra vieses algorítmicos (IENCA; ANDORNO, 2021 [2017]; 
YUSTE; GENSER; HERRMANN, 2021).

Ao passo que o artigo segundo, composto por um único artigo, 
objetiva inserir nova redação ao Decreto-lei nº 725, de 11 de dezem-
bro de 1967 (Código Sanitário) para que os dados neurais passem 
a adquirir o mesmo regime protetivo conferido aos órgãos e tecidos 
celulares pelo ordenamento jurídico chileno.

Quanto a dados neurais, compreende-se como sendo os da-
dos pessoais relacionados ao funcionamento da atividade neural ou 
da estrutura do cérebro de um indivíduo identificado ou identificável, 
bem como toda atividade de tratamento realizada com dados pessoais 
capaz de revelar informações neurais como estados neurológicos, fi-
siológicos, emocionais, cognitivos ou de saúde.

O processo legislativo que se desenvolve no Chile exerce direta 
influência na proposta brasileira7 de regulamentação das neurotecno-
logias e da proteção dos dados neurais (DALESE, 2021). Nesse sen-
tido, compreender os aspectos e fundamentos que estruturam essa 
transformação jurídica no país andino pode trazer lições relevantes ao 
Brasil sobre a compatibilidade das soluções encontradas pelo legis-
lador chileno com a realidade do ordenamento jurídico pátrio e suas 
garantias constitucionais.

7 Projeto de Lei nº 1.229/2021 que objetiva modificar a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 
2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), a fim de conceituar dado neural e regu-
lamentar a sua proteção.
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2.2. ESPANHA: OS DIREITOS DIGITAIS  
NO USO DE NEUROTECNOLOGIAS

A Carta Espanhola de Direitos Digitais (Ley nº 16317/2021), inse-
rida na Agenda Digital Espanha 2025, divide-se em seis grandes temas: 
direitos de liberdade, direitos de igualdade, direitos de participação no 
espaço público, direitos laborais e empresariais, direitos digitais em am-
bientes específicos e garantias e eficácia. Os temas estão distribuídos 
em vinte e sete capítulos que expressam a necessidade de adaptação 
do quadro jurídico e social espanhol às novas realidades da sociedade 
digital frente à evolução da Internet e da Inteligência Artificial. 

Nesse sentido, a carta dispõe que a utilização dos dados pes-
soais deve se dar de forma a promover o bem comum em pesquisas 
em áreas como neurociência, genômica ou biônica, além de contribuir 
para a asseguração dos direitos da dignidade humana, livre autode-
terminação individual e privacidade (Capítulo XXI, 6). Em seu capítulo 
XXVI, ao dispor sobre os direitos digitais no uso de neurotecnologias, 
o documento estabelece os limites, condições e garantias a serem 
observados na implantação e emprego das neurotecnologias, a fim de 
conferir proteção à identidade humana, à autodeterminação individual, 
à liberdade na tomada de decisões, bem como garantir segurança aos 
dados relacionados a processos cerebrais. O capítulo também destina 
atenção à regulação de neurotecnologias suscetíveis de afetar a inte-
gridade física ou mental do indivíduo.

Mesmo desprovida de valor normativo, a carta reflete a intenção 
do governo espanhol de respeitar integralmente os direitos digitais face 
aos desafios gerados pela inovação e a transformação digital, servindo 
de referência para futuras propostas legislativas sem a necessidade de 
reformas no texto constitucional.
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2.3. FRANÇA: A PROTEÇÃO DAS IMAGENS 
CEREBRAIS SOB A PERSPECTIVA DA BIOÉTICA

Na França, os debates públicos sobre bioética remontam à dé-
cada de 1970, ao passo que suas primeiras leis de bioética datam de 
julho de 1994. Fruto desse processo, tem-se a lei nº 2021-1017, de 3 
de agosto de 2021, Lei de Bioética francesa.  

O Título III da norma aborda questões referentes à proteção do 
cérebro e das imagens cerebrais.

O artigo 18 do referido título altera o artigo 16-14 do código civil.  
Destaca-se que o artigo 16-14, que já limitava o uso de técnicas de 
registro da atividade cerebral em certas circunstâncias, em sua nova 
redação, passa a proibir a utilização de imagens por ressonância mag-
nética funcional (fMRI) no contexto da perícia forense. 

Nesse sentido, é interessante registrar que na jurisprudência do 
Tribunal Constitucional alemão encontram-se precedentes que, no âm-
bito do exercício dos direitos fundamentais, demonstram a existência 
de um último espaço inviolável da liberdade humana que está fora do 
alcance do Estado, denominado como área central inviolável da vida 
privada (unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung) (BVerf-
GE 113, 348; BVerfGE 6, 32; BVerfGE 80, 367).

No código penal, modificou-se a redação do artigo 225-3-1 para 
inserir na parte final do dispositivo redação que veda a realização de 
práticas discriminatórias com base em informações oriundas de ima-
gens cerebrais.

Outro regulamento afetado pela nova lei de bioética foi a seção 
do Código de Saúde Pública destinada à adoção de medidas de prote-
ção à saúde. Por meio dela, insere-se o artigo L1151-4 que objetiva res-
tringir a comercialização de produtos ou serviços que tenham por efeito 
modificar a atividade cerebral e apresentem riscos à saúde humana.  
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Por fim, observa-se que tramita no Congresso Nacional (2021) 
o projeto de lei n° 3.497/2004 que trata, dentre outros assuntos, so-
bre a criação do Conselho Nacional de Bioética - CNBioética. O es-
tabelecimento de um Conselho apto a conferir um tratamento mais 
específico aos avanços científicos e tecnológicos que norteiam a 
bioética, como ocorre na França,8 seria de vital importância para o 
fortalecimento do debate e da busca por soluções nacionais para as 
principais questões relacionadas ao tema, além de não acrescentar 
atribuições e funções regulatórias à recém constituída Autoridade Na-
cional de Proteção de Dados (ANPD).

2.4. UNIÃO EUROPEIA: ASPECTOS ÉTICOS  
DO RECONHECIMENTO BIOMÉTRICO  
E DAS TECNOLOGIAS DE DETECÇÃO COMPORTAMENTAL

A União Europeia apresenta indicativos de que tratará sobre a 
implementação dos neurodireitos no âmbito de sua proposta de regu-
lamento 2021/0106 (COD) que estabelece regras harmonizadas em 
matéria de inteligência artificial (Regulamento de Inteligência Artificial 
- RIA), de 21 de abril de 2021. No RIA, ainda em discussão no parla-
mento europeu, a definição de identificação biométrica (biometric iden-
tification system), sistema de categorização biométrica (biometric cate-
gorisation system) e sistema de reconhecimento de emoção (emotion 
recognition system) se dá a partir da conceituação de dados biométri-
cos trazida pelo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu 
e do Conselho (General Data Protection Regulation - GDPR), ou seja, 
dados pessoais resultantes de um tratamento técnico específico que 
permitam ou confirmem a identificação única do titular (Art. 4º, 14). 

8 A Agência de Biomedicina francesa foi criada pela lei nº 2004-800, de 6 de agosto de 2004.
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Contudo, pensar nas técnicas biométricas contemporâneas 
sob a perspectiva de uma identificação única torna tal definição muito 
restrita, refletindo conceitos dominantes durante os tempos de tecno-
logias biométricas de primeira geração (first generation biometric te-
chnologies) como impressões digitais e imagens faciais. Os avanços 
tecnológicos dos últimos anos, em particular em análise de dados e IA, 
bem como em termos de hardware, elevaram o potencial das técnicas 
biométricas e expandiram seu campo de aplicação. Tal constatação re-
sulta na conclusão de que um sistema de reconhecimento de emoção 
com base, por exemplo, na frequência de pulso, temperatura corporal 
ou expressões faciais, por não ser considerado um dado biométrico 
em sentido estrito, pode vir a não ser abrangido pelo espectro protetivo 
do RIA (EUROPEAN PARLIAMENT, 2021, p. 66-67).

O fato do ser humano médio deter pouco controle sobre seus 
sinais físicos, fisiológicos ou comportamentais, muitos dos quais são 
subconscientes, faz com que os sistemas de detecção biométrica re-
presentem elevados riscos para segurança e a proteção dos direitos 
fundamentais, enquadrando-se numa dimensão regulatória especial 
tanto numa perspectiva ética quanto jurídica. Nesse sentido, em estu-
do “Biometric Recognition and Behavioural Detection” solicitado pelo 
Departamento Temático dos Direitos dos Cidadãos e dos Assuntos 
Constitucionais do Parlamento Europeu, a pedido das Comissões de 
Assuntos Jurídicos (JURI) e das Petições (PETI) do mesmo parla-
mento, analisou-se questões éticas e jurídicas que envolvem o uso 
de tecnologias de reconhecimento biométrico e detecção compor-
tamental. Ao tratar sobre os riscos aos direitos fundamentais apre-
sentados por sistemas de detecção biométrica, o estudo identificou 
a potencial necessidade do estabelecimento de neurodireitos como 
o direito à privacidade mental e à integridade mental, em razão de 
tais sistemas utilizarem tecnologias altamente invasivas capazes de 
detectar emoções, pensamentos e intenções humanas (EUROPEAN 
PARLIAMENT, 2021, p. 56). 
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As conclusões e recomendações apresentadas pelo estudo 
também analisaram o rol de práticas de IA consideradas proibidas pelo 
RIA e os riscos que os sistemas biométricos apresentam à liberdade 
humana e a direitos como à privacidade e à integridade mental. Desse 
modo, nas conclusões do estudo, encontra-se proposta de inclusão 
de nova redação ao artigo 5º do RIA no sentido de proibir a comercia-
lização de serviços ou sistemas de IA destinados ao processamento 
específico de dados cerebrais para fins de leitura ou manipulação do 
pensamento do indivíduo contra a sua vontade, de maneira a lhe cau-
sar danos ou colocar em risco sua integridade física ou psicológica. 
Em complemento, o relatório assinala que tal proibição não é aplicá-
vel para as hipóteses relacionadas a tratamentos médicos, pesquisas 
científicas ou quando o indivíduo manifestar livremente a sua vonta-
de quanto à realização de tais atividades (EUROPEAN PARLIAMENT, 
2021, p. 71-72).

No Brasil, a LGPD faz referência aos dados biométricos em seu 
art. 5º, II, categorizando-os como dados pessoais sensíveis. Todavia, 
em sentido menos protetivo que o GDPR, o regulamento brasileiro não 
define o que vem a ser dados biométricos, além de inexistir regulamen-
tação específica no país que verse sobre o assunto. De igual modo, o 
Projeto de Lei nº 21/2020, de 04 de fevereiro de 2020, Marco Civil da 
Inteligência Artificial, que tramita no Congresso Nacional (2021), não 
aborda conceitos chave para a tutela da privacidade e do livre desen-
volvimento da personalidade humana frente aos riscos apresentados 
por sistemas de categorização biométrica como sistema de reconhe-
cimento de emoção, dados baseados em biometria (biometrics-based 
data) ou inferências biométricas (biometric inferences). 
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3. NOVOS INSTRUMENTOS  
DE GOVERNANÇA GLOBAL E REGIONAL 
PARA QUESTÕES DE NEUROCIÊNCIA, 
NEUROTECNOLOGIAS E DIREITOS HUMANOS

Como primeira iniciativa de âmbito global a tratar sobre os de-
safios éticos, legais e sociais suscitados por novas neurotecnologias, 
tem-se a adoção por parte da Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) do documento intitulado de “Re-
commendation on Responsible Innovation in Neurotechnology” (OCDE, 
2019). As recomendações visam direcionar governos e empresas ao 
desenvolvimento de estratégias e práticas que promovam a inovação 
responsável em neurotecnologia, sublinhando a importância da imple-
mentação de formas ágeis de governança em questões relacionadas 
ao assunto. Nesse sentido, o documento elenca nove princípios que 
abordam questões como inovação responsável, segurança, inclusão, 
ética por desenho, colaboração científica, participação social e prote-
ção de dados cerebrais que, em última análise, voltam-se ao estabele-
cimento de um padrão internacional de governança para organizações 
públicas, privadas e indivíduos que desempenham atividades relacio-
nadas ao uso e desenvolvimento de neurotecnologias. 

No mesmo sentido, tem-se o relatório “Our Common Agenda” 
da Organização das Nações Unidas, de 10 de setembro de 2021. 
Dentre os propósitos centrais do documento, encontra-se a mis-
são de continuar cumprindo as promessas existentes na Carta das 
Nações Unidas de 1945 como a busca pelo progresso social e por 
melhores condições de vida (ONU, 131, 2021). Assim sendo, o rela-
tório assinala que a compreensão acerca da determinação contida 
no preâmbulo da Carta “Nós, os povos” precisa ser expandida para 
proteger os interesses de todas as pessoas do século XXI e das pró-
ximas gerações (ONU, 2021, 41). Nessa ordem de ideias, ao tratar 
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sobre os direitos do homem em contextos inclusivos, protetivos e 
participativos, propõe-se uma atualização do pensamento sobre os 
direitos humanos que possibilite repensar estruturas e valores ligados 
à liberdade de expressão, à privacidade, ao direito ao esquecimento 
e às neurotecnologias (ONU, 2021, 35).

No âmbito do sistema interamericano de direitos humanos, des-
taca-se que, em 11 de agosto de 2021, a Comissão Jurídica Interameri-
cana da Organização dos Estados Americanos (CJI-OEA) adotou a de-
claração sobre “Neurociencia, neurotecnologías y derechos humanos: 
nuevos desafíos jurídicos para las américas”. O documento surge como 
a primeira manifestação da organização acerca das preocupações éti-
cas e jurídicas relacionadas aos impactos de novas tecnologias que 
interferem no funcionamento do cérebro e reverberam em direitos e 
garantias fundamentais da pessoa humana. A partir dela, o desenvol-
vimento de Princípios Interamericanos sobre Neurociências, Neurotec-
nologias e Direitos Humanos passa a integrar a agenda da OEA. Nesse 
sentido, o documento desenvolve-se por meio de seis eixos temáticos 
que suscitam questões éticas e jurídicas sobre os avanços da neu-
rociência e o desenvolvimento das neurotecnologias, além de trazer 
recomendações éticas aos Estados, ao setor privado, à academia e à 
comunidade científica.

Em razão das incertezas sobre o futuro do desenvolvimento das 
neurotecnologias, os instrumentos de soft law, dotados de força moral 
e política, podem representar relevante alternativa para a construção 
de maior consenso na adoção de medidas mais céleres e flexíveis na 
governança de neurotecnologias emergentes, tanto no âmbito do di-
reito internacional público como no privado.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo não busca esgotar o tema, em contraste, ob-
jetiva-se impulsionar a ampliação do debate social e acadêmico sobre 
o atual estágio de desenvolvimento e regulação de neurotecnologias 
no contexto nacional, sob a perspectiva do direito comparado, e, con-
sequentemente, a análise acerca dos instrumentos jurídicos existentes 
no país relacionados à proteção dos direitos do cérebro. Desse modo, 
acredita-se que as lições trazidas da experiência do direito comparado 
e da legislação internacional, se harmonizadas com o contexto social 
e jurídico brasileiro, podem converter-se em escolhas legislativas que 
possibilitem a construção de uma estrutura regulatória neuroespecífica 
que consiga conciliar a esperança no progresso científico deposita-
da na neurociência e no desenvolvimento de neurotecnologias para a 
melhoria da qualidade de vida humana com a responsabilidade ética 
esperada no desenvolvimento e formulação de políticas públicas que 
estejam aptas a conferir proteção jurídica ao cérebro, aos dados neu-
rais e aos estados cognitivos humanos.
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GRUPO DE TRABALHO 4 
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
O ensaio examina a gestão da pandemia da Covid-19 pelos Estados, com 
particular atenção à questão do comportamento do judiciário diante das ações 
tomadas pelo executivo na condução da crise. Através de uma análise multi-
disciplinar, são examinadas as possíveis consequências da emergência no 
modo de conceber a relação entre estado e indivíduo. Está previsto um possí-
vel uso da emergência como um método de governança.

Palavras-chave: segurança 1; liberdade 2;  emergência 3; jurisprudência 4.
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ABSTRACT 
The essay examines states’ management of the Covid-19 pandemic with parti-
cular attention to case law. Through a multidisciplinary analysis, it examines the 
possible consequences that the emergency has on the way of conceiving the 
relationship between the state and the individual. A possible use of the emergen-
cy as a method of government is explored.

Keywords: security 1; freedom 2; emergency 3; jurisprudence 4.
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INTRODUÇÃO

O ensaio examina as formas como o Estado lidou com a pande-
mia de Covid-19, com particular ênfase na experiência europeia.

A situação de emergência parece ter levado a uma mudança de 
paradigma: enquanto nas últimas décadas houve um recuo do Estado 
das esferas econômica, social e privada dos cidadãos, a pandemia 
levou a um intervencionismo generalizado justificado pela necessidade 
de superar a emergência.

Esta abordagem manifestou-se de muitas maneiras (Ocone, 
2021):

(a) a forte compressão dos direitos à liberdade religiosa, de re-
união, de atividade econômica, de movimento, e não apenas durante 
a fase extrema de uma emergência. Em muitos países, os certificados 
de vacinação (ou, ainda, aqueles que atestem a recuperação da doen-
ça ou a testagem negativa recente)  também são necessários para o 
acesso a muitas atividades;

b) uma extensão contínua do estado de emergência; 

c) menor envolvimento do Parlamento. A maioria das restrições 
foi adotada através de medidas de emergência. A necessidade de ra-
pidez, eficiência e eficácia das políticas levou, portanto, a uma maior 
atuação do poder executivo;

d) uma fraqueza do judiciário que, com algumas exceções, con-
firmou as restrições;

e) o reforço no uso da ciência e dos pareceres dos comités 
técnicos e científicos para subsidiar a tomada de decisões. Estamos 
assistindo a uma extensão da esfera de especialização e competência 
da economia para todas as outras áreas.



244S U M Á R I O

Uma análise conduzida de uma perspectiva multidisciplinar de-
terminará essas questões implicaram numa mudança de paradigma 
que continuará mesmo depois de a pandemia ter terminado.

1. ANÁLISE DE MEDIDAS DE EMERGÊNCIA

A primeira fase da pandemia de Covid caracterizou-se por uma 
sucessão bastante confusa de medidas, frequentemente adotadas em 
inúmeros Estados sem respeito pela hierarquia das fontes, destinadas 
a limitar a circulação do vírus.  Elas impuseram limites à economia, à 
religião e à liberdade de movimento.  Isso parecia justificado pela difi-
culdade de lidar com um vírus desconhecido e altamente contagioso 
que estava causando numerosas mortes e sobrecarregando os hospi-
tais. De uma forma geral, os sistemas optaram por priorizar o direito à 
saúde sobre os outros. E pode-se especificar ainda mais, salientando 
que, mesmo dentro do direito à saúde, houve muitas vezes gradações 
que levaram ao sacrifício de outras pessoas doentes. E foi assim que 
juízes e tribunais se comportaram, com deferência a grande parte das 
medidas tomadas pelo poder político na condução da emergência. 

Algumas vozes isoladas de filósofos e juristas alertaram para os 
riscos desta forma de abordar o problema. Em particular, Lord Sump-
tion apontou que 

a nossa sociedade anseia por segurança. O público tem uma 
confiança ilimitada, que nenhuma experiência pode minar, no 
poder benigno do Estado para protegê-lo de uma gama cada 
vez maior de riscos. É assim que a liberdade morre. Quando 
as sociedades perdem a liberdade, geralmente não é porque 
algum déspota a tenha esmagado debaixo das suas botas. É 
porque as pessoas voluntariamente abdicaram da sua liberda-
de por medo de alguma ameaça externa. O público britânico 
ainda nem sequer começou a compreender a seriedade do que 
está a acontecer ao nosso país. Muitos deles, talvez a maio-
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ria, não se importam, e não se importarão até que seja tarde 
demais…Eles instintivamente sentem que os fins justificam os 
meios, o lema de todo governo totalitário de sempre. Mas o que 
nos mantém unidos como sociedade é precisamente o meio 
pelo qual fazemos as coisas. É um respeito comum por uma 
forma de tomar decisões coletivas, mesmo que discordemos 
das próprias decisões (Sumption, 2021, p. 231 e 237).

A percepção geral era de que se tratava apenas de um período 
que iria terminar em breve. Entretanto, como afirma Ira Katznelson, a 
diferença entre democracia e ditadura não é que a democracia impe-
de o estado de exceção, mas a impõe para se proteger e não para 
agir com impunidade e arbitrariedade. As limitações à liberdade e aos 
direitos fundamentais, por outro lado, parecem continuar em todos os 
Estados, embora em menor medida e apesar da melhoria dos dados 
e da existência de curas e vacinas.  Há algumas exceções, incluindo a 
Dinamarca1, que levantou todas as restrições desde 15 de Setembro.

Hoje o debate na Itália e, de um modo mais geral, na Europa, 
centra-se na aplicação do Green Pass. Este documento foi inicialmente 
introduzido pelo Parlamento e pelo Conselho através do Regulamento 
(UE) 2021/953 a fim de facilitar a livre e segura circulação dos cidadãos 
durante a pandemia de Covid-19.  Certifica que uma pessoa recuperou 
da virus, deu negativo num teste recente (24-48-72 h, dependendo da 
situação) ou tomou duas doses de vacina2. Se estes requisitos forem 
cumpridos, os Estados não podem impor restrições de viagem adicio-
nais, tais como quarentenas, a menos que estas sejam necessárias 
e proporcionais para proteger a saúde pública. O considerando 36 
também afirma que 

É necessário evitar a discriminação direta ou indireta de pes-
soas não vacinadas, por exemplo, por razões médicas, porque 
não pertencem ao grupo alvo para o qual a Vacina contra a 
COVID-19 é atualmente administrada ou permitida, como crian-

1  Outro modelo exemplo é a Suécia.

2  Ou uma dose no caso de uma única dose, como a Johnson’s.
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ças, ou porque ainda não tiveram a oportunidade de serem 
vacinadas. Portanto, a posse de um certificado de vacinação, 
ou um certificado de vacinação que ateste a utilização de uma 
vacina específica COVID-19, não deve ser uma condição prévia 
para o exercício do direito de livre circulação ou para a utiliza-
ção de serviços de transporte transfronteiriço de passageiros, 
tais como companhias aéreas, comboios, carruagens, ferries ou 
qualquer outro meio de transporte. Além disso, este regulamen-
to não pode ser interpretado como estabelecendo um direito ou 
obrigação de ser vacinado.

Em alguns países3, a transposição do Green Pass foi acompa-
nhada por uma mudança na sua função. O Decreto-Lei nº 105, de 23 
de Julho de 2021, intitulado “Medidas urgentes para fazer face à emer-
gência epidemiológica causada pela COVID-19 e para o exercício se-
guro das atividades económicas”, para além de prorrogar o estado de 
emergência até 31 de Dezembro de 2021, art. 3, parágrafo 1, diz que “a 
partir de 6 de Agosto de 2021, apenas as pessoas com uma das certi-
ficações verdes da COVID-19, conforme referido no artigo 9, parágrafo 
2, estão autorizadas a aceder aos seguintes serviços e atividades na 
zona branca:... “ tais como bares e restaurantes cobertos, centros de 
saúde, ginásios, comboios de longa distância, aviões. Posteriormente 
foi alargado ao pessoal escolar, aos estudantes universitários e será 
tornado obrigatório para todos os trabalhadores.

Parte da doutrina destacou a natureza problemática de uma me-
dida que introduz essencialmente uma obrigação de vacinar sem as 
garantias identificadas pelo Tribunal Constitucional para o obrigatório4: 
a) o tratamento deve ser dirigido não só para melhorar ou preservar o 
estado de saúde das pessoas a ele sujeitas, mas também para preser-
var o estado de saúde dos outros, pois é precisamente este propósito 
adicional, relativo à saúde como interesse da comunidade, que justifica 
a compressão daquela autodeterminação do homem que é inerente ao 

3  Principalmente Itália e França.

4  Trib. Cost. 5/2018.
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direito de todos à saúde como um direito fundamental; b) não deve pre-
judicar o estado de saúde da pessoa submetida a tal tratamento, salvo 
apenas as consequências que, devido à sua natureza temporária e li-
mitada extensão, pareçam normais para qualquer intervenção médica e 
sejam, portanto, toleráveis; c) em caso de danos adicionais à saúde da 
pessoa submetida a tal tratamento obrigatório, deve, em qualquer caso, 
ser previsto o pagamento de uma “ indenização justa” ao lesado, para 
além do ressarcimento pelos danos sofridos por este último.

Acima de tudo, a medida teria também uma base científica 
duvidosa uma vez que, de acordo com os últimos estudos, a vacina 
não impede o contágio e a sua propagação: os vacinados podem 
infectar e infectam-se, embora em menor grau, especialmente se o 
vírus sofrer uma mutação. Além disso, sua duração ainda é incerta, 
tanto que em Israel começaram a administrar terceiras doses, obser-
vando uma queda na cobertura após seis meses. Estes dados minam 
os argumentos segundo os quais a recusa do Green Pass se baseia 
numa suposta liberdade irresponsável, que não equilibra o igualmen-
te sacrossanto direito dos outros de não serem prejudicados (Antise-
ri, Tagliagambe, 2021).

A crítica mais apontada, porém, veio do Observatório perma-
nente para a Legalidade Constitucional:

Além disso, quem decide não vacinar - é bom lembrar - exerce 
uma escolha legítima na ausência da vacinação obrigatória e a 
sua recusa deve ser protegida e não camuflada em moralismo 
apocalíptico. A banalização e vulgarização destes argumentos 
é susceptível de alimentar, pelo contrário, uma fratura social e 
antropológica, o tema básico é como proteger a saúde de acor-
do com a Constituição, sendo capaz de distinguir as medidas 
constitucionalmente orientadas das medidas que se deslocam 
para fora do perímetro constitucional. O direito à saúde, como 
direito fundamental do indivíduo e um interesse da comunidade, 
continua a ser uma prioridade absoluta, mas deve ser perse-
guido com medidas que, como se afirma na introdução, sejam 
equilibradas entre a proteção dos direitos e a não-derrogação 
dos deveres. Finalmente, não deixa indiferente o fato de o Con-
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selho da Europa, na sua resolução de 27 de Janeiro de 2021, 
dada a atual natureza não obrigatória da vacina e a necessidade 
simultânea de respeitar o pleno exercício da liberdade de auto-
determinação dos indivíduos, referindo-se também aos artigos 
8º e 9º da CEDH e ao artigo 5º da Convenção de Oviedo de 
1996 sobre Direitos Humanos e Biomedicina, que afirmam re-
solutamente a necessidade de garantir que ninguém seja dis-
criminado por não ser vacinado. As condições impostas para 
obter a certificação verde, no entanto, como já expresso, deixam 
perplexos se esta recomendação é realmente cumprida (Os-
servatorio permanente per la legalità costituzionale, 2021, p.23).

O perfil da discriminação está também no centro da reflexão de 
Cacciari e Agamben, que apontam para isso:

a discriminação contra uma categoria de pessoas, que se tor-
nam automaticamente cidadãos de segunda classe, é em si 
mesma um assunto muito sério, cujas consequências podem 
ser dramáticas para a vida democrática. Está a ser atacado com 
o chamado Green pass com leviandade inconsciente. Todo regi-
me despótico sempre funcionou através de práticas de discrimi-
nação, que podem ter sido contidas no início, mas depois se es-
palharam... E vale a pena lembrar o “passaporte interno” que os 
cidadãos da União Soviética tinham de mostrar às autoridades 
para cada viagem. Quando então uma figura política vem se di-
rigir àqueles que não vacinam usando um jargão fascista como 
“vamos purgá-los com o passe verde” há realmente que temer 
já estar além de qualquer garantia constitucional. Ai de mim se 
a vacina se transformar numa espécie de símbolo político-reli-
gioso. Isto não só representaria um desvio antidemocrático in-
tolerável, como também seria contrário às próprias provas cien-
tíficas. Ninguém está convidando as pessoas a não vacinarem! 
Uma coisa é apoiar a utilidade da vacina, outra, completamente 
diferente, é permanecer em silêncio sobre o fato de que ainda 
estamos em uma fase de ‘experimentação em massa’ e que em 
muitos aspectos fundamentais do problema o debate científico 
está completamente aberto (Cacciari, Agamben, 2021).

Embora o judiciário italiano ainda não tenha abordado a valida-
de do Green Pass, duas orientações diferentes podem ser encontradas 
a nível europeu. A primeira é expressa pelo Conselho Constitucional 
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francês5, que considerou legítima a medida semelhante à italiana, em-
bora com algumas correções. Em particular, foram censuradas as dis-
posições que estipulam que um contrato a termo ou temporário pode 
ser rescindido “antes de expirar” pelo empregador devido à falta de 
um passe de saúde. Outras objeções diziam respeito às regras de 
quarentena. Foi também reiterada a necessidade de garantir, no que 
respeita aos centros comerciais, “o acesso das pessoas a bens e ser-
viços essenciais e a meios de transporte acessíveis nas instalações 
destas lojas e centros”.

A decisão do Conselho Constitucional, que tem sido fortemen-
te criticada, foi influenciada tanto pela percepção da contagiosidade 
particular da variante Delta do vírus como pela natureza provisória das 
medidas tomadas. Elas devem terminar em 15 de Novembro.

Oposta é a abordagem espanhola. Face às disposições do pas-
saporte Covid introduzidas pelos governos locais, os TSJs das Caná-
rias, Galiza, Cantábria e Andaluzia decidiram que elas eram ilegais. 
Não só isso, mas o Tribunal Supremo, chamado a decidir sobre um 
recurso contra a decisão andaluza, afirmou a sua veracidade. A deci-
são parece ser aceitável tanto no seu raciocínio como na sua solução.

O Tribunal salienta que qualquer limitação significativa dos direi-
tos fundamentais deve ser necessária, específica, proporcional e limi-
tada no tempo. Por outro lado, o passe verde previsto na Andaluzia não 
foi uma medida especificamente concebida para salvaguardar a saúde 
pública numa determinada área onde existe uma condição social de 
convivência, mas sim uma medida preventiva. Além disso, aplica-se a 
todo o território, independentemente da avaliação da situação concreta 
e da incidência do contágio. Também não foi estabelecido um limite de 
tempo que pudesse ter mostrado a natureza temporária do passe e a 
estreita ligação com o aumento da propagação do vírus.

5  Decisão n° 2021-824 DC  5.08.2021.
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Acima de tudo, foi contestado que o governo andaluz não forne-
ceu justificação suficiente para a medida. Por um lado, o relatório téc-
nico da Direção-Geral de Saúde Pública não foi considerado suficiente 
porque um parecer não permite compreender a proporcionalidade do 
passe e, por outro lado, não foi demonstrado que era a única forma 
de impedir o contágio. Se, de fato, houve medidas menos incisivas 
também, à luz do direito à privacidade e da proibição da não-discrimi-
nação, elas deveriam ser preferidas.

Este não foi um episódio isolado, mas o judiciário espanhol 
continuou sendo um modelo por sua capacidade de equilibrar a pro-
teção dos direitos fundamentais com as necessidades da saúde pú-
blica durante a segunda e terceira ondas da pandemia. Em junho, o 
TS decidiu que o toque de recolher imposto nas Ilhas Baleares era 
inválido por ser muito extenso. Na exposição de motivos é deixado 
claro que não é discutível que, para combater um pequeno surto lo-
calizado de doença numa aldeia, a administração sanitária poderia 
forçar os aldeões a confinar-se às suas casas; e certamente algo 
semelhante poderia ser dito sobre a restrição das reuniões. A questão 
não é, portanto, a intensidade, mas sim a extensão do problema. En-
tretanto, uma possível mudança na nas decisões judiciais é notada. 
O TS autorizou recentemente a medida na Galiza para entrar em ba-
res, restaurantes e discotecas, considerando que no caso concreto é 
adequada, necessária e proporcional.

Portanto, com algumas exceções, o judiciário tem sido fraco em 
relação às medidas de emergência estabelecidas pelas autoridades 
políticas, muitas vezes relutantes em exigir o cumprimento dos princí-
pios da necessidade, proporcionalidade e transparência que são cen-
trais para o Estado de direito. As razões para isso podem ser variadas. 
Certamente, existe a dificuldade de limitar o funcionamento dos gover-
nos num momento de pandemia, assumindo ao mesmo tempo os pos-
síveis riscos e responsabilidades perante a opinião pública. Nessas 
circunstâncias observa-se que o poder judicial tem menos legitimidade 
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do que os poderes legislativo e executivo, já considerados por Hamil-
ton como os mais fracos porque lhe falta bolsa e espada.

Além disso, parece prevalecer a opinião expressa pelo Presi-
dente do Supremo Ministro Roberts, segundo a qual:

A “Constituição confia, em princípio, a segurança e saúde do 
povo aos funcionários politicamente responsáveis dos Esta-
dos”. Os ramos eleitos dos governos estaduais e nacionais 
podem reunir conhecimentos científicos e criar políticas espe-
cíficas em resposta à “mudança dos fatos no terreno”. E eles 
podem fazer isto mais rapidamente do que os tribunais. Isto é 
especialmente verdade para um tribunal, como este Tribunal, 
que não realiza audiências probatórias. É ainda mais verdadeiro 
quando, como aqui, a necessidade de ação é imediata, a infor-
mação provavelmente será limitada, a formulação de exceções 
difíceis e as circunstâncias em torno da doença mudam rapida-
mente (Diocese Católica Romana de Brooklyn v. Cuomo).

Portanto, é apropriado que os tribunais encaminhem as esco-
lhas políticas nestes casos para o executivo ou para o legislativo, uma 
vez que podem dialogar mais facilmente com especialistas. 

No entanto, esta visão não pode ser totalmente partilhada: cabe 
aos tribunais estabelecer os limites da discricionariedade do político, 
para além dos quais não é possível ir. A discricionariedade deve ser 
aceita, mas deve ter limites claros. Por outro lado, não é o intervencio-
nismo judicial em si que constitui o problema, mas apenas o interven-
cionismo arbitrário, alheio ao sistema e baseado exclusivamente na 
vontade e na ideologia ou percepção do juiz. Significativa neste sentido 
é a decisão Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo6, na qual  a 
Suprema Corte dos Estados Unidos sustentou por estreita maioria o re-
curso interposto pela Diocese Católica e Associações Judaicas (Agu-
dath Israel) para a suspensão preventiva da Ordem Executiva 202,68 
na medida em que estabelece limites ao número de participantes em 
celebrações religiosas, a fim de reduzir a propagação do Covid-19.  A 

6  Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo 592 u. s. ___ (2020).
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opinion da maioria salientou que, uma vez que não foram impostas res-
trições a todas as atividades em recintos fechados e, portanto, não são 
neutras e gerais, a sua proporcionalidade deve ser verificada. Embora 
houvesse algumas diferenças entre as áreas de risco, a ordem executi-
va permitiu que muitas atividades privadas admitissem tantas pessoas 
quantas quisessem. Não havia justificação real para estas distinções, 
uma vez que, segundo o próprio Governador, a propagação da Co-
vid-19 se devia principalmente a infecções nos locais de trabalho e nas 
escolas. As restrições também foram medidas irracionais.

Como foi claramente observado, “agora que terminamos 2020 
e enfrentamos a perspectiva de entrar num segundo ano vivendo na 
sombra da pandemia, essa lógica expirou de acordo com os seus pró-
prios termos. Mesmo que a Constituição tenha tirado férias durante 
esta pandemia, ela não pode se tornar uma sabática”7. As mesmas 
preocupações podem ser encontradas na decisão do Tribunal Cons-
titucional espanhol, na qual algumas das medidas tomadas durante 
a primeira fase da pandemia, restringindo a liberdade de circulação, 
foram consideradas ilegítimas8.

Assim, desponta que, mesmo em situações de emergência, o 
judiciário não pode e não deve renunciar ao controle vigilante dos po-
deres executivo e legislativo, sem se transformar em uma juristocracia.

2. CENÁRIOS FUTUROS

A doutrina já tinha sublinhado a crise da democracia liberal clás-
sica, constitucional e representativa, que levou 

em nome da governabilidade e da rapidez, eficiência e eficácia 
da ação política, a um questionamento das formas e do poder 

7  Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo 592 u. s. ___ (2020).

8  Decisão 148/2021.
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das instituições do Estado de direito. Implica também uma re-
dução do papel do Parlamento (que é a instituição burguesa 
de controle mais clássica). Na Itália, por exemplo, tem havido 
um recurso progressivo por parte do executivo a decretos-lei, 
que têm sido inflados com todo o tipo de alterações. Um outro 
passo em frente foi dado com a emergência, com a introdução 
e utilização do chamado Dpcm (Ocone, 2021, p. 120).

Acima de tudo, parece haver uma inversão de perspectiva em 
que os direitos constitucionalmente garantidos aparecem agora como 
concessões por parte do Estado: 

Nós também temos de nos perguntar que tipo de relação 
queremos com o Estado. Queremos realmente ser o tipo de 
sociedade em que as liberdades básicas são condicionadas 
pelas decisões dos políticos em detrimento dos cientistas e es-
taticistas? Onde os seres humanos são apenas instrumentos 
de política pública? Uma sociedade em que o Governo possa 
confinar a maioria da população sem controvérsia não é uma 
sociedade em que as pessoas civilizadas queiram viver, inde-
pendentemente das suas respostas a estas questões. Vale a 
pena? (Sumption, 2020)

Além disso, há uma aceitação da emergência como método de 
governo. Isso nos coloca frente a frente com as questões cruciais iden-
tificadas com sua lucidez habitual por Massimo Luciani:

o que pode o direito, e o direito constitucional em particular, 
fazer na governação de futuras emergências? É necessário al-
terar a Constituição, introduzindo uma verdadeira “cláusula de 
emergência”? Num mundo globalizado que parece estar a pre-
parar-se para multiplicar o imprevisto, será oportuno trazer o seu 
governo de volta à normalidade ou devemos continuar a usar o 
paradigma do extraordinário? (Luciani 2020, p. 284).

Embora a conveniência de incluir uma cláusula de emergência 
na Constituição italiana possa ser excluída, pode-se questionar até que 
ponto situações extraordinárias podem justificar o afastamento do tex-
to constitucional e, sobretudo, por quanto tempo até que um estado de 
exceção seja alcançado. Beck já havia destacado como nossa socie-
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dade é uma sociedade catastrófica, na qual o estado de emergência 
corre o risco de se tornar a norma (Beck, 1986). Mais recentemente, 
refletindo sobre Covid, Zagrebelsky observa que 

independentemente do vírus, o mundo inteiro vive mais ou me-
nos permanentemente num estado de exceção; que o sistema 
sócio-econômico do capitalismo financeiro é selvagem e inca-
paz de lidar com as suas crises utilizando não só o aparelho 
do Estado de direito, mas também os seus próprios instru-
mentos normais de correcção - que as crises são endêmicas 
e destinadas a tornarem-se tanto mais agudas quanto mais 
esse sistema se encontra e presumivelmente se encontrar em 
dificuldades. Incapacidade de lidar com o que é eufemistica-
mente chamado de “mal-estar social” que o próprio sistema 
“sistematicamente” produz. Daí a observação de que a exce-
ção é e será a norma, pois é inconcebível, a partir desse sis-
tema, restaurar os princípios sagrados do constitucionalismo 
(Zagrebelsky, 2020, p. 505). 

Hoje esse momento parece ter chegado, como demonstrado na 
Itália pela prorrogação do estado de emergência até o final de 2021, 
sem que os dados que poderiam justificar um retorno à normalidade 
sejam fixados e comunicados.

Analisando a situação atual, a doutrina (Purdy, 2021) apontou, 
referindo-se a Sowell, que a administração da Covid se desenvolveu 
através de uma primeira fase, na qual os “representantes eleitos” de-
clararam uma situação social negativa como uma crise, enquanto a 
fase 2 viu uma solução não-vinculativa reivindicando a solução da cri-
se. As críticas daqueles que apontaram os possíveis efeitos negativos 
da solução proposta foram limitadas. A fase 3 foi caracterizada preci-
samente pela ocorrência de consequências negativas. Quando o povo 
“eleito” foi confrontado com os resultados prejudiciais, sua resposta na 
Fase 4 foi colocar o ônus da prova sobre os críticos para demonstrar 
com certeza que essas políticas, por si só, tinham causado o agra-
vamento da crise e para afirmar que a situação teria sido pior se não 
fosse por suas escolhas.
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Nesta construção, a relação entre política e ciência ou tecnolo-
gia, que se legitimam mutuamente, torna-se fundamental.  Na verdade, 
parecia que desde os primeiros momentos da pandemia de Covid-19 
as decisões sobre a gestão da emergência foram deixadas a comis-
sões de peritos. Até mesmo tentativas de retirar a avaliação das medi-
das do debate foram feitas, adotando declarações como “é a opinião 
da ciência”, “a ciência deve ser confiável”. 

Esta abordagem não é nova, mas é uma acentuação da ten-
dência para confiar a governança dos setores ou a determinação 
de políticas a especialistas que já tinham surgido em questões eco-
nômicas. Duas objeções podem ser feitas a este ponto de vista. A 
primeira geral surge da própria natureza da ciência e do método 
científico. Na verdade, a

A tarefa do pesquisador sério não consiste em acariciar teo-
rias, ou seja, em procurar confirmação ou injetar hipóteses ad 
hoc em uma teoria que é instável sob o impacto de fatos con-
trários, mas sim em tentar submeter a teoria, mesmo a melhor 
estabelecida, às verificações mais severas, a fim de encontrar 
rachaduras nela, seus pontos fracos, onde ela poderia falhar.  É 
por razões lógico-matemáticas que não nos é possível verificar, 
tornar verdadeira, ou seja, provar uma teoria absolutamente ver-
dadeira, enquanto que é possível demonstrar sua falsidade, fal-
sificá-la. Uma teoria é científica se for factualmente controlável, 
ou seja, falsificável. Este é o cerne da epistemologia de Popper: 
toda nossa ciência é conjectural, falível. Consequentemente, em 
vez de nos fazer passar por profetas, é nosso trabalho fazer as 
coisas da melhor maneira possível - e procurar nossos próprios 
erros. (Antiseri, Di Nuoscio, Felice, 2018, p. 21).

Portanto, não há hipóteses que não possam ser avaliadas, as-
sim como não há uma opinião científica unificada.

A segunda crítica diz respeito à alegada neutralidade da ciência 
e da tecnologia como ferramentas para a resolução de problemas. É 
comumente observado que :
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como profissão, o político é chamado, por um lado, a calcular, 
medir e analisar por analogia com o método de trabalho cien-
tífico, mas como, por outro lado, ele é um participante explícito 
da luta no terreno dos valores, ele será responsável pela sua 
escolha e, portanto, pelo resultado não racional que a decisão 
implica. Para o político, responsabilidade global significa saber 
explicar suas ações e ao mesmo tempo reconhecer que ele é 
culpado do insuperável componente irracional que se expressa 
nessas ações. Este componente não é de forma alguma alheio 
aos pressupostos da ciência; contudo, o cientista no seu tra-
balho concreto pode ignorá-lo ou colocá-lo entre parênteses, 
em suma, não parecendo responsável por ele - uma atitude im-
possível para o político, cuja essência consiste, precisamente, 
em saber decidir, determinando assim o estado de excepção 
(Cacciari. 2020, p. 59-60).

Assim como o político não pode nem deve esconder-se atrás 
da tecnologia para disfarçar a sua escolha de valor, também o técnico 
não pode decidir os fins sem ao mesmo tempo deixar de ser técnico: 
“a alternativa suprema é, em suma, entre as habilidades particulares 
dos técnicos, colocadas ao serviço dos fins escolhidos por outros, e 
a incompetência soberana daqueles que escolhem os fins” (Irti, 2014, 
p. 61).  Isto parece ainda mais relevante hoje, quando a pandemia 
ainda nem terminou e estamos começando a discutir a crise climáti-
ca. A transição ecológica, que imporá custos e sacrifícios, não deve, 
contudo, assumir a forma de uma mera aceitação do que é sugerido 
por uma parte do mundo científico, nem levar ao uso da ciência como 
instrumento para evitar qualquer debate ou objeção.

Numa tentativa de avaliar as consequências da pandemia e da 
sua gestão na forma de conceber a relação entre o Estado e o indiví-
duo, devem ser examinados os cenários futuros que se podem abrir 
uma vez que esta emergência tenha diminuído ou terminado.  Uma 
parte da doutrina parece acreditar que o caminho foi traçado:

estamos vivendo o fim de um mundo, o das democracias 
burguesas, fundadas em direitos, parlamentos e divisão de 
poderes, que está dando lugar a um novo despotismo, que, 
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em termos da generalização dos controles e da cessação de 
toda atividade política, será pior do que os totalitarismos que 
conhecemos até agora. Os cientistas políticos americanos cha-
mam-lhe Estado de Segurança, ou seja, um Estado em que “por 
razões de segurança” (neste caso de “saúde pública”, um ter-
mo que traz à mente os famosos “comitês de saúde pública” 
durante o Terror) se pode impor qualquer limite às liberdades 
individuais (Agamben, 2020).

Segundo uma visão oposta, o Covid-19 representa uma gran-
de oportunidade para recomeçar e reconstruir a sociedade sobre no-
vas fundações:

A profunda crise causada pela pandemia nos deu muitas opor-
tunidades para refletir sobre como nossas economias e so-
ciedades funcionam e como elas não funcionam. O veredicto 
parece claro: temos que mudar; devemos mudar. Mas pode-
mos fazer isso? Será que vamos aprender com os nossos erros 
passados? Será que a pandemia abrirá a porta para um futuro 
melhor? Vamos pôr a nossa casa global em ordem? Em suma, 
vamos pôr em marcha o Grande Reposicionamento? É uma ta-
refa ambiciosa, talvez demasiado ambiciosa, porque não temos 
outra escolha senão fazer o nosso melhor para a realizar. Trata-
-se de tornar o mundo menos divisório, menos poluente, menos 
destrutivo, mais inclusivo, mais justo e mais justo do que o dei-
xamos na era pré-pandêmica. (Schwab, Malleret, 2020, p. 244).

As duas posições são provavelmente demasiado rígidas numa 
realidade ainda em evolução e na qual existem muitos interesses e 
valores concorrentes. Podemos, portanto, concordar com a avalia-
ção de uma doutrina aguda que considera três hipóteses possíveis 
no momento:

a) o fortalecimento da classe política e burocrática atualmente 
no governo. Com um poder mais vertical, dirigista e intervencio-
nista. Se esta consolidação for frágil e ilusória, outros cenários 
se abrirão, mas se, pelo contrário, for mais forte do que o espe-
rado, a hipótese de um despotismo tecnocrático não pode ser 
descartada;
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b) um inesperado retorno do populismo (também poderíamos 
chamar-lhe “extremismo”) com tons de direita e de esquerda, 
dependendo do caso nacional. O establishment político, bu-
rocrático e científico está enfraquecido pela longa pandemia e 
deslegitimado aos olhos de uma grande parte da opinião públi-
ca. Hoje este cenário pode estar escondido atrás do cobertor 
produzido pela face da pandemia de energia.... :

c) é quando a política consegue puxar o freio de emergência. A 
classe dominante percebe quão delicado e frágil é o sistema de 
liberdade e quão potencialmente perigoso é o estado de emer-
gência permanente e a armadilha do “escorrega monocrático”, 
com regimes na sua maioria nas mãos de mandarins públicos e 
privados (Castellani, 2021).

É evidente que os desenvolvimentos futuros estão intimamente 
ligados à questão da legitimidade do poder, que durante muito tempo 
pareceu incerta devido à perda de qualquer ligação com a sacralidade, 
ao enfraquecimento do conceito de autoridade e ao carácter ilusório da 
ideia de representatividade.

CONSIDERAÇÕS FINAIS

Se, como se observa com autoridade, o maior perigo que cada 
emergência traz consigo é a sua normalização (Luciani 1, 2020, p. 141), 
pode-se dizer que a gestão da pandemia terá certas consequências 
em termos de respeito pelo papel do Estado. Se o sacrifício de mar-
gens de liberdade em favor da segurança é uma constante na história 
política e filosófica, é evidente que os direitos de liberdade são agora 
vistos como concessões pelo Estado e não como direitos inatos do 
indivíduo. Isso se reflete no consenso público sobre as restrições. O 
mesmo debate nos meios de comunicação  parece limitar as vozes e 
teorias contrárias.
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Isto tem a ver com a crise do poder legislativo, que é geralmente 
capaz de alcançar um compromisso entre diferentes interesses em fa-
vor do poder executivo, que aproxima os modelos ocidentais de outras 
experiências políticas atuais.

Portanto, um novo método de governo e de resolução de pro-
blemas parece ter-se imposto que também poderia ser utilizado face 
a outras emergências: os riscos para o Estado de direito não podem 
ser subestimados.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
A partir de uma questão sugerida por Medeiros (2018), o artigo interpreta a 
análise que Adam Smith faz da relação entre interesses materiais, classes 
sociais e poder político no processo de mudança estrutural da economia 
induzido pela acumulação de capital - ou seja, o desenvolvimento. Partindo da 
filosofia moral de Smith, nossa argumentação aponta para um papel do Estado 
que é variável na história e que tem como meta garantir a coesão e o progresso 
das nações. Por conseguinte, a economia política de Smith, que não é senão 
uma parte de seu sistema de filosofia moral, não é redutível ao laissez faire e 
ao que denomina-se hoje de Estado mínimo. 

Palavras-chave: Smith; Ricardo; Estado; governança; desenvolvimento.
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ABSTRACT 
Starting from a question suggested by Medeiros (2018), the article interprets 
the analysis Adam Smith makes of the relation between material interests, social 
classes and political power in the process of structural change of the economy 
induced by capital accumulation - in other words, the process of development. 
We argue that, from the point of view of Smith’s moral philosophy, the State has 
a role that is changeable in history and which has as goal the cohesion and 
progress of nations. As a consequence, Smith’s political economy, which is but 
a part of his moral philosophy, is not reducible to laissez faire and what today is 
called a “minimal State”.

Keywords: Smith; Ricardo; State; governance; development.
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INTRODUÇÃO

Em 2018, o professor Carlos Medeiros publicou artigo em que 
reunia as contribuições de dois de seus trabalhos anteriores - ambos tra-
tando da relação entre Estado, instituições e desenvolvimento. O artigo 
de Medeiros faz, em primeiro lugar, uma crítica ao papel que novos eco-
nomistas institucionais (como Acemoglu, Robinson e North) dão às ins-
tituições no processo de desenvolvimento. Em segundo lugar, o artigo 
também critica o “nacionalismo metodológico”, isto é, a ideia de que “a 
nação é referida como unidade autossuficiente e inserida num ambiente 
internacional indiferenciado”. Neste caso, a nação seria compreendida 
como “entidade relativamente autônoma em face dos interesses ma-
teriais e das relações interestatais”. O artigo finaliza apontando que as 
falhas da nova economia institucional e do nacionalismo metodológico 
podem ter vindo de uma “questão de fundo, não satisfatoriamente re-
solvida (...) da sociologia e da economia política, sobre a relação entre 
interesses materiais, classes sociais e poder político nas trajetórias de 
desenvolvimento econômico”1. 

O objetivo deste artigo é retomar e desenvolver tal “questão de 
fundo não satisfatoriamente resolvida”. Seguindo a pista sugerida por 
Medeiros, vamos analisar como as obras de um autor da economia 
política clássica, Adam Smith, propõe, efetivamente, uma abordagem 
que procura relacionar 1. Interesses materiais (presentes em relações 
econômicas mercantis), 2. Classes sociais (que possuem interesses 
materiais frequentemente conflitantes) e 3. O poder político (que dirige e 
regula eventuais conflitos entre interesses de classes distintas). Pode-se 
entender que a sugestão de Medeiros está em investigar como uma 
governança2 adequada de interesses materiais conflitantes, por parte do 

1  Todas as citações feitas são de Medeiros (2018). 

2  Seguimos aqui a definição de governança de Fukuyama (2013, p.3), como “a government 
‘s ability to make and enforce rules, and to deliver services (...)”.  Essa governança pode ser 
efetivada de forma despótica (como no uso da violência por forças policiais) ou infraestru-
tural (através da implementação de leis e regulações das atividades socioeconômicas dos 
cidadãos). Veja Mann (1984). 
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Estado, podem ou não gerar 4. Desenvolvimento, ou seja, um “processo 
de mudança estrutural, induzido pela taxa de acumulação do capital, 
mas condicionado social e historicamente pelas relações de poder entre 
classes e Estados nacionais”. Como o Estado poderia favorecer o pro-
cesso de expansão da divisão do trabalho e dos mercados, contornan-
do conflitos entre classes e Estados com diferentes interesses materiais?

Embora não respondam tais questões da mesma forma devi-
do a diferenças metodológicas, Smith e outros economista políticos 
clássicos fornecem bases de um arcabouço conceitual interdisciplinar 
que vai além do estudo de instituições como “regras do jogo” (North) 
que podem ser extrativas ou inclusivas (Acemoglu e Robinson). Tal 
arcabouço também vai além do conceito de Estado nacional como 
ente burocrático indistinto que atua envolto por Estados nacionais 
igualmente burocráticos. Em suma, sugerimos que a relação entre 
riqueza material e poder político - problemática que atravessa o arti-
go de Medeiros - pode ser mais bem compreendida se tomarmos a 
abordagem da economia política de Smith como ponto de partida. Em 
trabalhos futuros pretendemos estender a análise de Medeiros para 
outros autores, como Ricardo e Marx. 

1. INTERESSES MATERIAIS, CLASSES, 
MERCADO E ESTADO EM SMITH

1.1 “A RELAÇÃO ENTRE INTERESSES 
MATERIAIS, CLASSES SOCIAIS (...)”

Smith é hoje usualmente conhecido pela importância que atri-
bui ao autointeresse e ao mecanismo da mão invisível do mercado 
no processo de divisão do trabalho que idealmente geraria o desen-
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volvimento das nações. No entanto, tal visão caricaturiza o sistema 
de filosofia moral que o escocês elaborou a partir da década de 1750 
e que tem por base uma teoria baseada na forma como os seres hu-
manos julgam uns aos outros de um ponto de vista histórico - tema 
de sua “Teoria dos Sentimentos Morais” (1759). Vamos apresentar em 
linhas gerais o sistema de filosofia moral do filósofo de Kircaldy, de 
modo a esclarecer como o autointeresse se relaciona com classes 
sociais em seu sistema. 

Ao contrário do que uma leitura apressada das primeiras pági-
nas de “A Riqueza das Nações” pode sugerir, o autointeresse funcio-
na de fato como base da economia política, mas não do sistema de 
filosofia moral de Smith - do qual a economia política é tão somente 
uma parte. O sistema filosófico do escocês é erigido tendo por base o 
fato de que seres humanos são sociáveis, movidos por paixões (que 
podem ser sociais, não-sociais e egoístas) e capazes de experimen-
tar paixões similares às de outros seres humanos. A capacidade de 
se colocar no lugar do próximo pela via da imaginação é chamada 
“simpatia” e serve de fundamento para o julgamento moral das ações 
sociais. Tal julgamento - e nesse ponto residem os problemas de 
justiça em sociedades estendidas - tende a ser parcial, haja vista que 
nossa capacidade de “simpatizar” com quem nos é próximo é maior 
do que com quem nos é distante (por exemplo, pessoas de cultu-
ras ou países muito diferentes do nosso). Desta feita, Smith sugere 
que devemos usar a razão e a imaginação para nos descolarmos 
de nossa situação específica de forma a nos aproximarmos de um 
julgamento imparcial - inclusive daqueles que nos são próximos e de 
nós mesmos. Nossa consciência, portanto - na figura do que Smith 
chama de “espectador imparcial” - é capaz, apesar da “fraqueza e 
fragilidade” humanas, de julgar as ações dos indivíduos de forma 
justa, isto é, independente do grau de parentesco ou proximidade 
que tenhamos com a pessoa sendo julgada. 
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Entretanto, resta explicar como tal teoria se relaciona com o au-
tointeresse, o mercado e as classes sociais. De fato, são nas “Palestras 
Sobre Jurisprudência” que podemos entender Smith construindo uma 
ponte entre a sua “Teoria dos Sentimentos Morais” (1759) e o proces-
so histórico em que julgamos uns aos outros de modo a gerar uma 
ordem social possível. Na construção dessa ponte, Smith faz uso de 
duas noções de história: a história conjectural em quatro estágios (ca-
ça-coleta, pastoreio, agricultura e comércio) e a história empírica das 
diferentes nações. Pode-se afirmar que o interesse de Smith em usar 
duas noções de história é o seguinte: na história conjectural, é possível 
imaginar idealmente um progresso moral, político, social e econômico 
conjunto das nações; enquanto na história empírica pode-se verificar 
em que medida tais progressos de fato ocorrem conjuntamente ou ter-
minam por se contradizer (por exemplo, o progresso econômico pode 
corroer os sentimentos morais dos indivíduos). Assim, o que subjaz às 
“Palestras” de Smith - e em grande medida também à “Riqueza das 
Nações” (1776) - é o modo como a história factual difere do progres-
so ideal da história conjectural. Em outras palavras, comparando uma 
história à outra, temos uma forma de verificar em que medida certa 
nação progride em relação às demais. “Progresso”, na visão escocesa 
da época de Smith, deve ser entendido como um processo triplo de 
crescente abstração, refinamento moral e intelectual, e complexidade 
socioeconômica (BERRY, 2013).  

É dentro desse arcabouço que se pode compreender como o 
autointeresse aparece de forma a solucionar o problema da ordem so-
cial em sociedades crescentemente complexas em que os indivíduos 
não possuem mais contato direto ou conhecimento da vida uns dos 
outros. O autointeresse, se temperado por justiça, prudência e auto-
controle, é capaz de promover interações não-violentas entre diferen-
tes membros de sociedades complexas e estendidas - as interações 
de compra e venda, oferta e demanda dos mercados. De fato, do pon-
to de vista da “Teoria dos Sentimentos Morais”, o comportamento justo, 
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prudente e autocontrolado é aprovado pelo espectador imparcial e a 
busca do autointeresse de cada membro da sociedade pode ser “sim-
paticamente” compreendida pelos demais. Ou seja, há possibilidade 
de se gerar ordem social com base no comportamento auointeressado 
(e eticamente embasado) dos agentes no mercado. 

Usualmente a “mão invisível” do mercado é levantada para ex-
plicar o modo como os interesses podem se coadunar em uma ordem 
harmônica mercantil. Todavia, tal relação imediata entre interesses, 
mercado e ordem social não faz jus ao fio do argumento que Smith 
costurou em suas obras: em primeiro lugar, deve-se observar que tal 
comportamento autointeressado e eticamente sustentado é apenas 
uma possibilidade - de fato, a tendência de seres humanos cuja capa-
cidade de simpatia é limitada não é de serem igualmente justos, pru-
dentes e autocontrolados em todas as situações sociais. Como reza o 
ditado popular - embasado também pela psicologia comportamental 
- “ninguém é bom juiz em causa própria” (e, poderíamos acrescentar, 
em causa dos seus também).3 Em segundo lugar, a crescente comple-
xificação da sociedade em seus diversos estágios (caça-coleta, pas-
toreio etc.) implica tanto uma crescente estratificação social quanto 
maior desigualdade material, principalmente a partir da consolidação 
da propriedade privada moderna no estágio agrícola. Ou seja, o pro-
gresso efetivo das nações e sua crescente complexidade dificulta, na 
prática, um comportamento autointeressado que seja eticamente fun-
dado de acordo com os julgamentos de um espectador imparcial. Ao 
contrário, o que se vê na prática são interesses individuais se unindo 
em interesses de grupo a partir da simpatia limitada e do julgamento 
parcial dos membros do grupo vis-a-vis membros externos ao grupo. 
Desta forma, uma leitura de Smith que ligue imediatamente o interesse 
individual à ordem mercantil da “mão invisível” não leva em conta a 
filosofia moral do autor desenvolvida em trabalhos anteriores a 1776. 

3  Na psicologia tal comportamento é conhecido como self-serving bias.
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É a partir dessa problemática que surge a questão do Esta-
do, em terceiro e último lugar: haja vista que não há garantia de que 
o autointeresse não degenere em mero egoísmo autocentrado e 
parcialidade em uma sociedade estendida, as nações devem criar 
mecanismos que amenizem efeitos deletérios da divisão do trabalho 
associada à crescente estratificação social e desigualdade material. 
Ao mesmo tempo, esses mecanismos devem ser capazes de colher 
os frutos positivos da divisão de trabalho - o aumento da riqueza e, 
consequentemente, do poder da nação. No entanto, cabe ao legislador, 
segundo Smith, atentar para o fato de que o aumento da riqueza é 
acompanhado de desigualdade material e de poder entre classes. 
A questão é saber se, a partir dessa constatação, pode-se imaginar 
um conjunto de funções para o Estado que nos permita vislumbrar a 
possibilidade de conjugar o interesse de diferentes estratos sociais 
com o aumento da riqueza e do poder das nações.  

1.2 “(...) E O PODER POLÍTICO (...)”

A subseção anterior nos mostrou que o progresso tende a fazer 
com que o autointeresse seja o principal motivo da ação social em so-
ciedades comerciais, em oposição a motivos como a busca da honra, 
da glória ou a benevolência. Na história concreta, entretanto, esse au-
tointeresse se expressa primordialmente em interesses de grupos ou 
estratos sociais que podem ser conflitantes. Como impedir que esses 
interesses conflitantes corrompam o tecido social e, consequentemen-
te, impeçam o progresso da nação? 

É no livro V da “Riqueza das Nações” que Smith nos fornece 
suas conhecidas três funções básicas do Estado: defesa de 
ataques externos, um sistema de justiça imparcial e um conjunto 
limitado de obras públicas - principalmente relativas a transportes, 
como pontes, estradas, portos - que visem facilitar a circulação 
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de mercadorias e, consequentemente, a divisão do trabalho que 
está no cerne da geração da riqueza. Além disso, e para minimizar 
os efeitos deletérios da divisão do trabalho, educação básica 
deveria ser fornecida a todos (saber ler, escrever e contar), além 
do encorajamento de diversões públicas (pintura, poesia, música, 
dança e teatro). Educação e cultura ajudam a evitar, segundo Smith, 
a “superstição e entusiasmo” gerado por facções que esgarçam o 
tecido social das nações e impedem seu progresso. 

Em princípio, nenhuma dessas atividades do Estado está dire-
tamente relacionada à resolução de interesses conflitantes que pos-
sam surgir entre diferentes grupos dentro das nações. No entanto, e 
seguindo a pista do “Segundo Discurso” de Rousseau (1755), Smith 
está ciente de que a propriedade privada e a desigualdade material 
geram, com o progresso, não apenas tendências para a corrupção 
dos sentimentos morais dos indivíduos, mas também desequilíbrios 
de poder entre aqueles que possuem recursos e aqueles que não os 
possuem. Como em um círculo vicioso, os ricos e poderosos per-
dem a capacidade de “simpatizar” com os pobres e humildes; ao 
mesmo tempo, a demonstração de poder e riqueza faz com que a 
maior parte da sociedade admire ricos e poderosos - desprezando, 
consequentemente, aqueles de menos posses e poder. Ora, é certo 
que desigualdades crescentes de riqueza e poder geram grupos na 
sociedade com interesses antagônicos. E é certo, igualmente, que 
tais interesses antagônicos podem interromper - via desordem, con-
flitos armados e perda geral de confiança - o processo de coopera-
ção ordeira gerado pela divisão do trabalho. Deste modo, o próprio 
progresso da nação é posto em cheque. 

Em que medida estamos justificados, deste modo, em expandir 
a atuação do Estado delineadas por Smith no parágrafo acima para o 
cuidado com a ordem social em sentido amplo? Temos três motivos 
interrelacionados para justificar uma visão mais ampla sobre a gover-
nança do Estado em relação ao mercado e à sociedade civil. 
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O primeiro motivo é que a análise de Smith com relação à atua-
ção do Estado é histórica: não há, no correr dos quatro estágios de 
desenvolvimento da história conjectural, um conjunto fixo de funções 
para o Estado. Muito pelo contrário: na medida em que a sociedade 
se complexifica a tendência é que os aparelhos de Estado também se 
complexifiquem, concentrem poder, assumam novas funções e aban-
donem outras. Veja-se, por exemplo, a discussão sobre a defesa da 
nação nos capítulos iniciais do livro V da “Riqueza das Nações”: ali 
Smith mostra como um exército permanente vai surgindo em substitui-
ção a milícias que prevaleciam em estágios históricos como o de pas-
toreio. Esse processo é concomitante ao desenvolvimento da divisão 
do trabalho, ao aumento do comércio e à alteração da ecologia moral 
prevalecente na população (que passa a valorizar o autointeresse em 
detrimento do “espírito marcial” e guerreiro de épocas anteriores). Des-
te modo, o processo de formação do Estado e de divisão de poderes 
é histórico, concomitante ao do mercado e não totalmente distinto do 
que Polanyi (1944) chamou de “duplo movimento”. Nesta formação 
histórica progressiva do Estado, surgem primeiro instituições de defe-
sa, depois um poder judiciário e, por fim, o legislativo, que visa elaborar 
leis abstratas e gerais aplicáveis igualmente a todos os membros da 
nação (HONT, 2015). É apenas com o progresso que as instituições de 
defesa se separam das outras funções como a construção de obras 
públicas, educação e cultura. Esse processo evolutivo de formação 
do Estado e divisão de poderes - que nada tem de contratual - é im-
portante para limitar o crescente poder do Estado que acompanha o 
progresso das nações. 

O segundo motivo é que a análise de Smith - e isso já deve-
ria estar claro tanto pelo título de seu livro quanto por sua docência 
como professor de retórica e belas-letras - tem como unidade básica 
a nação enquanto fruto de um processo histórico. Ou seja, não se 
trata de uma investigação sobre a origem da riqueza do estado, da 
humanidade, das classes, da sociedade em geral ou de qualquer outra 
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macrounidade que possamos escolher para estudar (nem tampouco 
de microunidades como indivíduos particulares). A passagem do tem-
po histórico nos fornece uma chave para entender como a ecologia 
moral dos grupamentos humanos formam lentamente estratos e, pos-
teriormente, classes em uma ordem “bem-governada”, propícia para 
o desenvolvimento da divisão do trabalho e expansão dos mercados. 
Desta forma, tanto as funções do Estado, como o conjunto de seus 
gastos e o modo como eles são financiados, deve se referenciar antes 
de mais nada à ecologia moral, à hierarquia social e à extensão dos 
mercados nas diferentes nações. Podemos aventar a hipótese de que 
a menção de Smith no título do livro V a “As Receitas do Soberano ou 
do Estado” serve justamente para direcionar a atuação do soberano ou 
Estado na promoção do bem-estar da nação - em outras palavras, na 
promoção do bem-estar de um grupamento humano que possui uma 
história específica e que consolidou costumeiramente certa ecologia 
moral, certa hierarquia interna de poder entre diferentes estratos socais 
e certa penetração dos mercados. Neste sentido, é importante ressal-
tar que o caráter generalizante das três funções do soberano apre-
sentado no livro V (e que sem dúvida servem para limitar os poderes 
crescentes do Estado advindo do progresso das nações existentes) 
deve ser complementado pela especificidade de outras funções que 
o Estado poderia exercer na trajetória de desenvolvimentos nacionais 
específicos. Essas outras funções não nos permitem concluir que o 
Estado smithiano teria as atribuições restritas de um “Estado mínimo” 
ou defenderia estritamente uma política laissez-faire.4 

Em último lugar, o terceiro motivo para não nos limitarmos ape-
nas às funções que Smith apresenta como básicas para o Estado em 
seu livro V está no fato de que a “Riqueza das Nações” não é simples-

4 Uma lista de possíveis funções do Estado em Smith pode ser encontrada em KENNEDY, 
2008, cap. 14. Essas funções em sociedades comerciais envolvem, por exemplo, regulação 
bancária, controle do teto de juros, certos monopólios estatais (como aqueles previstos nos 
atos de Navegação), incentivo a certas indústrias (mais avançadas tecnologicamente na 
época, como as de linho e lã), garantia de provisão de meios de subsistência baratos (por 
meio de subsídios), controle de exportação de grãos em caso de emergência etc. 
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mente o primeiro livro de economia política como hoje entendemos. 
O livro foi antes elaborado como parte (incompleta) de um sistema de 
filosofia moral que visava explicar “os princípios das leis e do gover-
no (...) nas diferentes eras e períodos da sociedade” (ZANINI 2014; 
ROSANVALLON 2002). Colocando em outros termos, é preciso com-
preender a economia política de Smith como enraizada historicamente 
em “princípios das leis e do governo” que, por sua vez, estão embasa-
dos na filosofia moral apresentada na “Teoria dos Sentimentos Morais”. 
Isso significa que a estrutura do poder político deve ser pensada de 
modo a elaborar leis que sirvam igualmente para todos (de modo a não 
privilegiar este ou aquele estrato social específico) e que garantam a 
execução de funções por parte do Estado que mantenham a coesão e 
progresso das nações. Em uma sociedade comercial avançada, essas 
funções são necessárias para contrabalançar os efeitos positivos (au-
mento da “opulência” material) e negativos (corrosão dos sentimentos 
morais, aumento exagerado da desigualdade e embrutecimento de 
grande parcela da população) da divisão do trabalho. Isto significa 
que o desenho das leis, a aplicação da justiça e as funções executivas 
do Estado deverão levar em conta indivíduos que possuem simpatia 
limitada, cujo julgamento dos demais frequentemente é parcial e que 
atuam com base no autointeresse em sociedades crescentemente de-
siguais em que a propriedade privada e o mercado são disseminados. 

Dessa forma, não é surpreendente que Smith proponha impos-
tos progressivos e medidas que permitam, por questão de equidade, 
transferir parte da riqueza dos abastados para os mais pobres via po-
líticas públicas (KENNEDY, 2008; FLEISCHACKER, 2013). Também o 
fato de a contribuição de impostos e o recebimento de benefícios ser 
preferivelmente realizado em nível local e com base na capacidade de 
contribuição está relacionado ao fato de que, localmente, a simpatia, 
a imparcialidade e a capacidade de monitoramento das atividades é 
maior que no governo central. Todas essas medidas de Smith visam 
corrigir as ações de “criaturas tão fracas e imperfeitas como o homem” 
- entenda-se fraqueza e imperfeição, neste caso, como dificuldade de 
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agir de modo prudente, justo e autocontrolado, além de julgar impar-
cialmente e de simpatizar igualmente com todos os membros da so-
ciedade. Em conclusão, a governança do Estado em Smith possui um 
fundamento ético que tem a ver com a manutenção da coesão das 
nações e fomento de seu progresso, de forma a potencializar os ga-
nhos da divisão do trabalho e minimizar seus efeitos negativos. Resta, 
no entanto, nos perguntarmos sobre os efeitos de longo prazo das 
trajetórias de desenvolvimento geradas pela extensão dos mercados e 
pela divisão do trabalho. 

2.  ESTADO E MERCADO NAS TRAJETÓRIAS DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NACIONAIS

Na seção anterior seguimos a pista de Medeiros, buscando 
mostrar que há uma teoria sobre a relação entre interesses materiais, 
classes sociais e poder político em Smith: embora o autointeresse 
evolua para principal motivador da ação humana em sociedades 
crescentemente comerciais, tal autointeresse se expressa normal-
mente como interesse de certo grupo (pois temos capacidade limi-
tada de simpatia). Dada nossa parcialidade em julgar o interesse de 
nosso grupo vis-a-vis o de outros grupos que compõem sociedades 
comerciais com grande divisão de trabalho, corre-se o risco de corro-
são de sentimentos morais e do próprio tecido social. O judiciário, o 
legislativo e as funções executivas do Estado surgem também como 
formas de dar conta de tais riscos.

 Veremos agora como o “sistema de liberdade natural” proposto 
por Smith abre espaço para que entendamos “a relação entre interes-
ses materiais, classes sociais e poder político nas trajetórias de de-
senvolvimento econômico”. Mostraremos que a abordagem de Smith 
compreende tal relação além do “nacionalismo metodológico” e da 
perspectiva novo institucionalista. 
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2.1 “(...) NAS TRAJETÓRIAS  
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.”

Como já visto na introdução, Medeiros define o desenvolvimento 
como um “processo de mudança estrutural induzido pela acumulação 
de capital condicionada histórica e socialmente pela relação de poder 
entre classes e Estados nacionais”. Vamos estudar essa frase para que 
possamos relacioná-la com o que propõe Smith. 

Em primeiro lugar, do que se trata o “processo de mudança es-
trutural”? Segundo o dicionário de economia Palgrave, trata-se de um 
processo dinâmico e complexo que envolve mudanças tecnológicas, 
sociais, populacionais e na relação entre capital e trabalho da eco-
nomia. Embora evidentemente não use a expressão, é possível ca-
racterizar o aprofundamento da divisão de trabalho em Smith como 
catalisador de uma mudança estrutural na economia5. No livro II da 
“Riqueza das Nações”, Smith mostra como a divisão de trabalho (es-
tudada no livro I) causa um aumento do excedente sobre os custos de 
produção - ou seja, como ela gera acumulação de capital, nas palavras 
de Medeiros. Ora, indivíduos frugais (atentemos para a importância 
da prudência) poderão investir parte desse excedente em novos em-
preendimentos. Esse investimento, entretanto, pode ocorrer na medi-
da em que haja segurança jurídica, leis que facilitem o investimento, 
acesso a novos mercados e expectativa de aumento de consumo (veja 
a importância do poder infraestrutural do Estado para que o investi-
mento se efetue). Se supusermos complementaridade entre capital e 
trabalho, um aumento de investimento corresponderá a um aumento 
da população empregada.  Por sua vez, se o crescimento da popula-
ção capaz de trabalhar for menor que o crescimento da economia e se 

5 Smith constata no início da “Riqueza das Nações” (p. 20): “The invention of all those ma-
chines by which labour is so much facilitated and abridged, seems to have been originally 
owing to the division of labour”.  
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houver controle da tendência dos capitalistas de formar monopólios, 
então pode haver aumento de salários. Ora, como os trabalhadores 
gastam a maior parte do que consomem, o aumento conjugado da 
população que trabalha e dos salários médios gerará a extensão dos 
mercados. Como mercados extensos dão azo à divisão do trabalho (e 
novo aumento da produtividade do trabalho), temos um “círculo virtuo-
so” de mudança estrutural da economia. 

Percebe-se, desta forma, que os três poderes do Estado são 
fundamentais para fazer com que as economias de mercado realmen-
te existentes possam se aproximar do funcionamento do “círculo vir-
tuoso” que descrevemos acima: esses poderes se exercem tanto na 
formulação de leis, na construção de algumas obras públicas e na 
regulação do que hoje chamamos poder de mercado por parte dos 
capitalistas. Se bem azeitado, esse círculo pode gerar opulência para a 
população e para o próprio Estado - ou seja, pode satisfazer o “interes-
se geral do todo”. Resta saber, entretanto, em que medida o processo 
de mudança estrutural e acumulação de capital descrito acima é con-
dicionado social e historicamente tanto pelas relações de poder entre 
as classes quanto pela relação de poder entre as nações.  

Iniciemos pelas relações de poder entre as classes. Dentro do 
sistema de filosofia moral e política de Smith, tal processo de mudança 
e de acumulação é condicionado primeiramente pelo fato desse sis-
tema gerar aumento de desigualdade material acoplada a diferenças 
de acesso ao poder político. Como já abordado na seção anterior, o 
surgimento da propriedade e dos poderes do Estado surgem um ao 
lado do outro, de modo que é do interesse da classe proprietária estar 
próxima ao poder estatal. Por sua vez, essa aproximação é facilitada 
pelo fato de a classe proprietária (seja de terras ou seja do capital) ser 
relativamente pouco numerosa, ter tempo livre, recursos e clareza de 
seus interesses (o que é válido especificamente para os “merchants 
and manufacturers”). Ora, como Smith nos lembra no fim do livro I da 
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“Riqueza das Nações”, os interesses da classe capitalista em grande 
parte dos casos não se coadunam ao interesse geral da sociedade. 
Como a classe trabalhadora dificilmente consegue aproximação do 
poder político e como a classe dos donos de terra é moralmente frágil 
(o fato de herdarem recursos e não terem que trabalhar favorece a 
indolência, frivolidade e avaliação enviesada dos próprios interesses), 
esta última frequentemente é persuadida a seguir os interesses dos 
capitalistas. Daí tiramos duas consequências para o “círculo” de Smith: 
em primeiro lugar, uma legislação e um poder executivo atrelado a inte-
resses de capitalistas gerarão políticas e leis que favorecem interesses 
monopolistas. Essas políticas tendem, assim, a aumentar o excedente 
abocanhado por poucos capitalistas e a diminuir o incentivo para seu 
uso prudente e produtivo (já que há menos competição). Em segundo 
lugar, a tendência é a formulação de políticas e leis que dificultam a or-
ganização dos trabalhadores e restringem a competição na demanda 
capitalista por trabalho, que poderia gerar aumento salarial. Conse-
quentemente, temos menos trabalhadores empregados e com salá-
rios menores, o que diminui o tamanho do mercado e as expectativas 
futuras de vendas. O “círculo”, dessa forma, perde seu caráter virtuoso. 

Além de ser condicionado socialmente por relações de poder 
entre classes, o “círculo virtuoso do sistema de liberdade natural” de 
Smith é condicionado também historicamente por essas relações de 
poder: é somente com o advento das sociedades comerciais e da ri-
queza na sua forma mobiliária que a classe capitalista moderna surge 
e pode exercer o poder político junto ao poder tradicional dos donos 
da terra (herdeiros dos velhos senhores feudais). Do mesmo modo, a 
posição subordinada da classe trabalhadora surge na esteira da desa-
gregação da economia camponesa feudal, com seus servos e vilões. 
Quanto mais as economias desenvolvem extensamente atividades co-
merciais tanto mais elas podem, ao menos em princípio, se aproximar 
do “círculo virtuoso” de Smith. Da mesma forma, a mudança estrutural 
da economia e o padrão de acumulação de capital podem alterar a 
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ecologia moral e o equilíbrio de poder entre as classes - podem sur-
gir novas classes (ou frações de classe) com novos interesses, novas 
alianças e tensões entre esses grupos. Consequentemente, pode-se 
também alterar a estrutura de propriedade e a própria trajetória de de-
senvolvimento da economia. 

Vamos agora analisar de um ponto de vista histórico como as 
relações de poder entre as nações podem alterar o processo de mu-
dança estrutural e a acumulação de capital. Situado dentro do con-
texto escocês no debate inaugurado pelo “Espírito das Leis” (1748) 
de Montesquieu, Smith entende que, a depender da combinação de 
fatores físicos (como o clima e a geografia) e de fatores morais, dife-
rentes espíritos nacionais evoluirão na história. A existência de espíritos 
nacionais diversos não é novidade dentro da teoria de Smith, já que a 
capacidade humana de simpatia é limitada e tendemos a nos separar 
em grupos. Nosso ponto, entretanto, é investigar como as relações 
entre as diferentes nações podem ser de animosidade ou cooperativas 
e qual o papel do comércio internacional para as nações. 

Com relação a povos estrangeiros, uma nação pode desenvol-
ver uma ecologia moral que trate outros povos com base no medo 
de ser atacada, com base na amistosidade propiciada por relações 
vantajosas a ambas as partes ou pela inveja e cobiça da riqueza ou 
bem-estar alheios. Dizer que a “nação” como um todo pode desenvol-
ver tais sentimentos de forma homogênea é claramente uma simplifi-
cação, já que indivíduos ou grupos podem ter sentimentos distintos 
com relação a nações estrangeiras. O que afirmamos é que a opinião 
(ou conjunto de crenças coletivas) preponderante na sociedade - prin-
cipalmente nas classes que detém o poder político - associa-se a certa 
ecologia moral baseada na amizade, medo ou cobiça com relação ao 
estrangeiro. Ora, como tal ecologia moral está associada a uma certa 
estrutura de poder que resta saber como elas condicionam certo nível 
de desenvolvimento econômico na visão do filósofo escocês. 
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Podemos imaginar três tipos de relações possíveis entre nações 
compatíveis com a teoria de Smith: em um primeiro caso, diferenças 
no clima, solo e recursos naturais não produzem grandes diferenças 
entre países vizinhos em termos de tamanho da população e território. 
Se há relativa abundância de recursos, podemos imaginar uma histó-
ria conjectural que permita o desenvolvimento de uma economia que 
vá crescentemente dividindo o trabalho, passando da caça-coleta, ao 
pastoreio, à agricultura e ao comércio - com a concomitante presença 
do auto-interesse. Quando a divisão do trabalho for limitada pela ex-
tensão do mercado nacional, as diferenças de produção locais pode-
rão ser escoadas para os países vizinhos - esta é a famosa teoria do 
“escoamento do excedente” (“vent-for-surplus”). Nesta situação ideal 
o comércio internacional “adoça” o espírito nacional (como colocaria 
Montesquieu) e gera bem-estar a todos os países envolvidos.

Em um segundo caso, diferenças no clima, solo e recursos na-
turais terminam por produzir grandes diferenças territoriais e popula-
cionais entre as nações. Nesse caso, uma ecologia moral em que o 
medo predomina pode se difundir entre as nações mais frágeis. Isso 
significa que o auto-interesse terá menos espaço para se espalhar na 
sociedade e que parte do excedente será dirigido para a defesa na-
cional (e não para investimento produtivo). Nessas circunstâncias, as 
economias não conseguirão se aproximar do “círculo virtuoso”, tanto 
porque o Estado tende a ser mais “leviatânico” (concentrando o poder 
e dirigindo recursos para a defesa), como pelo fato de haver menos 
excedente para a exportação. 

O terceiro e último caso é o pior cenário - como aquele gera-
do pela relação entre uma metrópole e colônias, exemplificado por 
Portugal e Espanha e suas colônias sul-americanas, como Smith 
aponta no livro IV de “A Riqueza das Nações”. Nesta situação, uma 
nação coloniza outra(s) por motivo de cobiça e poder, gerando mo-
nopólio das atividades econômicas e comércio internacional explo-
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rador. A situação é desvantajosa tanto para colonizadores quanto 
para colonizados: do lado do colonizador, investimentos produtivos 
prudentes e auto-interessados são substituídos por gastos de defesa 
(externa e interna) e administrativos da colônia; do lado do colonizado, 
a ecologia moral dos povos originários, seu sistema político e sua 
economia são desestruturados e submetidos ao imperativo de gerar 
excedente direcionado à metrópole. Na prática, acaba-se criando 
o que economistas de desenvolvimento chamaram no século 
XX de “economia dual”. A esta economia dual associa-se uma 
sociedade cujos vínculos morais e sociais são frágeis (em termos de 
confiança mútua e partilha de modos/costumes comumente aceitos 
e cristalizados no tempo) e cujo sistema político tende a privilegiar 
interesses monopolistas das classes proprietárias em detrimento dos 
interesses da maior parte da população (de resto, constituída por 
pessoas escravizadas). Devido à desconfiança generalizada causada 
pela fragilidade dos laços sociais, o exercício dos poderes constituídos 
tende a ser irregular e instável. Essa irregularidade e instabilidade se 
reflete, por sua vez, também no frequente uso de violência pelo braço 
armado do Estado com vistas a controlar os diferentes interesses dos 
grupos que compõem a população das colônias. Assim sendo, a des-
confiança entre concidadãos e a insuficiente segurança jurídica, asso-
ciada à limitação do mercado interno (pela existência da escravidão) 
dificulta o espallhamento de ações prudentes e autointeressadas pela 
sociedade. Deste modo, é duvidoso que a economia colonial se apro-
xime do que sugere o “círculo” de Smith. Usando a terminologia de 
Medeiros, devido a condicionamentos históricos e relações assimé-
tricas entre nações, o processo de desenvolvimento (ou de mudança 
estrutural da economia pela via da divisão do trabalho) fica severa-
mente limitado, tanto na metrópole quanto na colônia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tentamos mostrar neste trabalho como o sistema de filosofia 
moral de Smith é capaz de fornecer um arcabouço capaz de iluminar 
a questão proposta por Medeiros. Ou seja, tentamos mostrar como a 
interação entre uma ecologia moral de grupos humanos situados his-
tórica e geograficamente se relaciona à formação de classes sociais e 
de um sistema político que pode fazer com que haja mais ou menos di-
visão de trabalho e acumulação de capital, desencadeando o proces-
so de desenvolvimento econômico. Tentamos mostrar como a relação 
entre interesses materiais conduzidos de forma prudente (que podem 
ser mais ou menos prevalecentes na sociedade), classes sociais e 
poder político condiciona as trajetórias nacionais de desenvolvimento 
econômico. Essas relações e condicionamentos não são redutíveis a 
“regras do jogo” (North) nem a tipos de instituições (extrativas ou in-
clusivas). Da mesma forma, nações tampouco podem ser reduzidas a 
entes burocráticos que possuem interesses definidos: elas são frutos 
de um processo histórico de cristalização de modos e costumes em 
um território e clima específicos. Podemos dizer que, segundo a filoso-
fia moral de Smith, apenas quando se leva em conta a complexidade 
das formações sociais humanas em seus aspectos morais, políticos e 
sociais é possível compreender os fatores que condicionam concreta-
mente as trajetórias de desenvolvimento econômico. 
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
Sustenta-se que o conceito de “estratégia” foi fundamental como instrumen-
to de projeção internacional. Portanto, o presente trabalho busca articular a 
consolidação do termo com as políticas externa e de defesa nos governos 
de Cardoso (1995-2002) e Lula (2003-2010). Em vista disso, a problemática 
que guia este estudo se limita em analisar de que maneira a consolidação da 
política de defesa no Brasil contribuiu para sua projeção internacional. Des-
sa forma, compreende-se que os objetivos políticos em consonância com 
a Estratégia Não-Militar foram incisivos na afirmação do Brasil como uma 
potência média e em ascensão. Tal afirmação se consolida com a inserção 
do país em agendas internacionais relevantes em Segurança e Defesa. Para 
isto, o artigo em questão utiliza como método de procedimento a compara-
ção, mediante a análise do processo de criação e consolidação da política de 
defesa em ambos os governos, além da definição e delimitação de conceitos 
fundamentais neste estudo.

Palavras-chave: Estratégia; Grande Estratégia; Política de Defesa; Política 
Externa; Inserção Internacional.
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ABSTRACT 
It is maintained that the concept of “strategy” was fundamental as an ins-
trum003-2010). Thus, the problem that guides this study is delimited to analyze 
how the consolidation of defense policy in Brazil contributed to its international 
projection. As a result, it is understood that the political objectives in line with 
the Non-Military Strategy were incisive in affirming Brazil as a medium and rising 
power. This affirmation is consolidated with the insertion of the country in relevant 
international agendas in the field of Security and Defense. For this, the article in 
question uses as a method of procedure the comparison, through the analysis 
of the process of creation and consolidation of the defense policy in both go-
vernments, in addition to the definition and delimitation of fundamental concepts 
in this study.

Keywords: Strategy; Great Strategy; Defense Policy; Foreign policy; International 
Insertion.
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INTRODUÇÃO

Entende-se que o desenvolvimento da Política de Defesa no 
Brasil foi fundamental para sua inserção internacional. Isso pois, a 
consolidação da “estratégia” no meio político possibilitou que fossem 
feitas análises quanto à projeção dos Estados na arena internacional 
(SILVA, APPEL, 2020). O termo leva em consideração a importância 
dos Estudos Estratégicos e permite compreender que não se limita a 
uma questão militar, pensando seu significado nos moldes da política 
também (CLAUSEWITZ, 2010). 

Nesse sentido, objetiva-se com a presente produção enten-
der o quanto a condição de estratégia não-militar, conforme afirma 
Coutau-Begarie (2010), fora empregada na execução da Política de 
Defesa do Brasil no ano de 1996, com o governo de Fernando Henri-
que Cardoso (1995-2002). A partir dessa prerrogativa, trabalhar-se-á 
com a análise do quanto esta ação tornou-se elementar para a proje-
ção internacional do Brasil, colocando-o como uma potência média 
em ascensão (FAUSTINNO, 2011; TOLEDO, 2014, VIGEVANI et al. 
2003). A presente proposta abre margem para uma análise quanto à 
produção da Estratégia Nacional de Defesa no ano de 2008, durante 
o governo Lula da Silva (2003-2010) como um instrumento de con-
solidação da inserção internacional brasileira. É importante ressaltar 
que o trabalho aqui ainda é embrionário e passível de alterações com 
base em pesquisas futuras.

Portanto, para alcançar este objetivo a pergunta que guia a pes-
quisa é: de que maneira a consolidação da política de defesa contri-
buiu para a inserção internacional do Brasil? Logo, deve-se focar nos 
problemas regionais, que é pauta pouco estudada e que merecerá 
enfoque contínuo na pesquisa proposta, para entender quais as ra-
zões das possíveis aproximações e distanciamentos do Brasil com os 
países vizinhos.
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O presente trabalho tem como intuito perpassar pelas con-
cepções conceituais bem delimitadas. Acerca da estratégia, traba-
lha-se com autores clássicos dos Estudos Estratégicos, como Clau-
sewitz (2010), Freedman (2013) e Coutau-Begarie (2010). Assim, em 
um primeiro momento faz-se a conceituação de estratégia segundo 
Clausewitz (1930) e Freedman (2013). Posteriormente, são delimi-
tados conceitos gerais acerca da ideia de Grande Estratégia e Es-
tratégia Não-Militar, de Nina Silove (2017) e Coutau-Bégarie (2010), 
respectivamente.

Ao tratar de Política Externa, utiliza-se como literatura funda-
mental a obra de Gonçalves e Pinheiro (2020). Nesse sentido, enten-
de-se que a política externa é uma política pública voltada à atuação 
no ambiente internacional (SALOMÓN, PINHEIRO, 2013; MILANI, 
PINHEIRO, 2013). No que tange a definição de Política de Defesa, 
Alsina Jr. (2003) define a expressão como reflexo para a inserção 
brasileira na arena internacional. Nesse último momento, então, será 
feito o vínculo de toda a conceituação abordada no trabalho, articu-
lando por fim, a importância da política de defesa na política externa 
com vistas à projeção internacional do Brasil.

Para além das obras já citadas, pretende-se utilizar os docu-
mentos de defesa, como fontes primárias de análise. São eles: a Po-
lítica de Defesa Nacional (1996) e a Estratégia Nacional de Defesa 
(2008). Por fim, a pesquisa trata-se de uma análise qualitativa de da-
dos primários, onde buscar-se-á responder a hipótese apresentada 
no presente trabalho.
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1. ANÁLISE COMPARADA ENTRE POLÍTICA 
DE DEFESA E POLÍTICA EXTERNA A 
PARTIR DA DEFINIÇÃO DE CONCEITOS 

Como método de análise, a pesquisa comparada torna-se fun-
damental na compreensão dos diferentes contextos da criação dos 
documentos de defesa, ainda que se trate de um mesmo Estado (BRE-
UNING, 2007; GONÇALVES, 2019). As distintas realidades e modos 
de inserção internacional possuem peculiaridades conforme cada con-
juntura a ser abordada. Nesse sentido, a definição de termos torna-se 
fundamental para maior sustentação da argumentação proposta para 
este trabalho. Portanto, consoante Lakatos (1970), a delimitação e defi-
nição de conceitos bem estruturados são fundamentais para reafirmar 
os objetivos deste estudo. A partir destes métodos, será possível ana-
lisar a ocorrência de maior inserção do Brasil na busca por uma política 
externa “credibilista” nas agendas internacionais (LIMA, 2005).

Busca-se aferir sobre a gênese da referida política e seu impac-
to na estratégia não-militar do Estado brasileiro. Trabalha-se com a 
hipótese de que a referida política torna-se um elemento de projeção 
internacional eficiente, embasada no que Almeida (2010) afirma como 
momento em que há o reconhecimento das Forças Armadas como 
elemento de projeção internacional.

A criação dos documentos de defesa contribuíram para que fos-
se traçada uma estratégia para o país. Foi um marco na consolidação 
da política de defesa. Em conjunto com a Política Externa Brasileira 
(PEB), foi possível garantir mais visibilidade do Brasil frente seus vizi-
nhos e nações amigas (CERVO, BUENO, 2012). A transparência dos 
documentos foi uma das variáveis importantes para mostrar ao Siste-
ma Internacional a organização, desenvolvimento e planejamento bra-
sileiros na seara da segurança e defesa. Dessa forma, o Brasil ganhou 
espaço de barganha e de fala na arena internacional (LAFER, 2001).
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Os rumos da Defesa Nacional só passaram a serem repensa-
dos efetivamente durante o governo de FHC, quando promulgou a 
Política de Defesa Nacional (PDN) no ano de 1996. Vidigal e Flores 
(1976), em dado momento de suas análises defendem que o Poder 
Militar deveria ser constituído com o intuito de respaldar a ação po-
lítica nas diferenças continentais. Assim, propõe que o Brasil tenha 
uma linha estratégica ligada a região em que se encontra, que deixa 
totalmente de lado as ideias vigentes em governos desse período, 
com a finalidade de promover por esta via uma estratégia voltada 
para o conflito regional e que por consequência disto, sirva para uma 
possível autonomia frente às grandes potências. 

O retorno à democracia e a promulgação de documentos sobre 
defesa representavam um afrouxamento de tensões existentes, após 
períodos ditatoriais. Assim, Suzeley Kalil Mathias (1995) afirma que 
para os militares, a restauração do Estado democrático de direito só 
seria permitida se mantida inalterada a capacidade de intervenção por 
parte destes. Esse processo de transição foi fruto de árduas negocia-
ções entre civis e militares. Destarte, como bem colocou Eliézer Rizzo 
de Oliveira, a remoção das Forças Armadas do centro político deu lu-
gar a um quadro de “tutela sobre o governo civil” (1994, p. 106). Neste 
período, houve a insurgência da condução de jogos políticos pelos mi-
litares, que emitem opiniões em todos os assuntos do governo de José 
Sarney, como afirma Shiguenoli Miyamoto (1995). A formulação do do-
cumento de defesa pelo Estado brasileiro fundamentou um espaço 
nacional mais coeso com o espaço geográfico no qual se insere, onde 
houve aproximação entre o Estado e seus vizinhos. Faustino afirma 
que essa formulação “teve grande importância para o estabelecimento 
de uma zona de paz para a América do Sul” (2011, p. 39).

Considera-se que há encontros e desencontros nas relações 
exercidas pelo Brasil com o espaço geográfico em que está inserido, 
sobretudo no que se refere à sua história. Além de colonizados por 
portugueses, após sua independência torna-se um império, causando 
um distanciamento ainda maior com o resto da região por um longo 
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período de tempo. Entretanto, devido à insurgência do Regime Militar 
em toda a região, o Brasil e seus vizinhos voltam a perceberem-se 
como iguais e remontam suas raízes. 

A PDN em sua gênese, tinha uma preocupação muito clara 
com o quadro internacional, onde esta visava uma coesão interna do 
Estado brasileiro em face às incertezas do cenário internacional. To-
davia, é de suma importância mencionar que na íntegra, o documen-
to é bastante pontual com sua intencionalidade e visa uma execução 
diplomática somada aos meios militares. Logo, traz a seguinte afir-
mação em seu item 4.2: “a presente política é centrada em uma ativa 
diplomacia voltada para a paz e em uma postura estratégica dissua-
sória de caráter defensivo” (BRASIL, 1996, p. 7). Assim, fica notório 
que a relação entre PDN e PEB é uma máxima a ser preservada. A 
PEB naquele período já tinha seu status de prestígio na perspectiva 
de uma potência média, onde buscava-se liderar o processo de in-
tegração regional, conforme afirma Alsina Jr. (1996). As afirmações 
acerca do tema trazem em síntese a ideia de que a força militar não é 
necessária no jogo estratégico, onde o histórico diplomático de reso-
lução de conflitos por meio da persuasão deve ser mantido.

2. ANÁLISES

Inicialmente, é abordado a definição do termo “estratégia”. 
Termo este que possui uma gama variada de conceituação. No pre-
sente trabalho, adota-se uma definição que não se limita ao sentido 
militar de seu significado. Sendo assim, parte-se do princípio de que 
a “estratégia” é uma combinação de ações para a força e a astúcia 
de uma nação (FREEDMAN, 2013). Nesta lógica, Clausewitz (2010), 
bem pontua que a “estratégia” é uma maneira de alcançar objetivos 
políticos, por meios não bélicos, relacionando então, a política e o 
instrumento militar.
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Para conceitualizar “Política Externa”, é necessário que se des-
taque o surgimento da Análise de Política Externa (APE) como subárea 
das Relações Internacionais (RI), a fim de propor, através de diferentes 
níveis, a análise da atuação dos Estados internacionalmente. Neste 
caso, seria necessário a abertura da “caixa-preta” do Estado (ator ra-
cional e unitário), para compreender as ações internacionais (MILANI; 
PINHEIRO, 2013). Ações influenciadas pelos interesses nacionais e 
valores que compõem a identidade de um Estado, no Sistema Interna-
cional (LAFER, 2001; CERVO, 2008). 

Ao entender que a Política Externa são ações definidas por meio 
do interesse de diversos atores domésticos, que buscam pressionar os 
governos em prol de seus interesses, assumimos que esta é uma polí-
tica governamental (GONÇALVES, PINHEIRO, 2020), portanto pode ser 
entendida como Política Pública formulada para aplicação no interna-
cional (SALOMÓN; PINHEIRO, 2013; MILANI; PINHEIRO, 2013; GON-
ÇALVES, PINHEIRO, 2020). Contudo, isso não significa que em sua for-
mulação não possa haver diretrizes de políticas de Estado. Tendo em 
vista a Política Externa como Política Pública, buscamos compreender 
“como” e “por que” os governos tomam ou deixam de tomar determi-
nadas decisões, focando nos embates em torno de seus interesses, 
preferências e ideias (SOUZA, 2006; GONÇALVES, PINHEIRO, 2020).

Política de defesa segundo Almeida (2010) é o meio pelo qual 
o Estado organiza suas forças para que haja uma interação entre a 
organização civil e militar, onde haja um equilíbrio entre os dois lados 
em vista ao melhor desenvolvimento de suas ações. Portanto, traçar 
as políticas voltadas para a defesa significa em síntese uma subordi-
nação das forças armadas a um poder civil. No espaço nacional, os 
documentos acerca da defesa tem como intuito serem: “condicionante 
de mais alto nível do planejamento de defesa, tendo por finalidade 
estabelecer objetivos e diretrizes para o preparo e o emprego da ca-
pacitação nacional, com envolvimento dos setores militar e civil, em 
todas as esferas do Poder Nacional” (BRASIL, 1996), que conta com 
alto nível de cooperação por parte dos militares para a sua formulação.
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Por fim, é importante destacar a definição do termo “Grande 
Estratégia” e seu papel como elo entre as políticas de defesa e exter-
na. A expressão é comumente utilizada e, ainda assim, carece de uma 
definição mais direta e sólida. Em resumo, o termo “Grande Estratégia” 
é utilizado como sinônimo de buscar as prioridades de um Estado a 
partir de ações desenvolvidas a longo e médio prazo (SILOVE, 2017; 
AMORIM, 2012). Consoante Milani e Nery (2019) tratar da Grande Es-
tratégia de um Estado envolve dois problemas: a abordagem unidi-
mensional da segurança nacional e internacional e a separação entre 
as políticas externa e de defesa. Ainda, a expressão pode ser definida 
como um termo “guarda-chuva” (SILOVE, 2017). Nesse sentido, três 
outros conceitos são vislumbrados por esse “guarda-chuva”. São eles: 
(i) “Grandes Planos”, que deliberam e detalham as ideias propostas 
pelos indivíduos; (ii) “Grandes princípios”, que sustentam e orientam 
as decisões tomadas por eles; e (iii) “Grandes comportamentos”, que 
diz respeito ao padrão de comportamento do Estado.

Almeida (2010), em seu trabalho elaborou uma tabela na qual 
vê-se claramente os principais pontos traçados pela PDN e as inova-
ções ocorridas a partir do governo Lula que permite uma possibilidade 
de entendimento quanto aos elementos nucleares da política de defe-
sa pensada por FHC e o quanto ela torna-se elemento central para a 
projeção internacional do Brasil. Abaixo a tabela:

Tabela 1 -  Inovações do Governo Lula em comparação com o FHC.

Campo Governo FHC
Governo Lula

Inovação Conteúdo Inovador

Relações Inte-
rinstitucionais

Afirmação da ideia da 
subordinação das forças 
armadas ao poder civil.

Nenhuma

Doutrina

Desvinculação da ideia de 
segurança nacional e orien-
tação da defesa nacional para 
resposta a agressões externas

Nenhuma
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Integração e 
coordenação

Tentativa de fazer do 
Ministério da Defesa uma 
instância de integração e 
coordenação dos esforços 
das três forças armadas.

Nenhuma

Objetivos
Tentativa de estabele-
cer objetivos claros para 
a defesa nacional.

Alguma

O uso das forças armadas na 
garantia da lei e da ordem não 
foi abolido, mas, foi retirado do 
âmbito da política de defesa.

Instrumentos Ênfase na diploma-
cia e na dissuasão Alguma

Embora a ênfase na diplomacia 
tenha sido reafirmada, o componente 
militar da defesa foi mais valorizado 
e tratado de forma mais específica. 

Relações 
exteriores

Reconhecimento das forças 
armadas como instrumento 
de projeção internacional.

Alguma

Foi expressamente prevista a 
participação das forças armadas 
brasileiras nos arranjos coleti-
vos de defesa, sob patrocínio do 
Conselho de Segurança da ONU, 
o que era apenas subentendido.

Relações com a 
sociedade civil

Expressa intenção de estreitar 
as relações entre as forças 
armadas e a sociedade civil.

Muita

A Estratégia Nacional de Defesa 
atribui aos órgãos da defesa nacional 
a responsabilidade específica de 
desenvolvimento de uma mentali-
dade de defesa na sociedade civil.

Relações com 
a universidade

Reconhecimento do valor 
das universidades. Muita

A Estratégia Nacional de Defesa prevê 
ações específicas relativas às uni-
versidades, inclusive a formação de 
quadros civis para a defesa nacional.

Indústria de 
defesa

Reconhecimento da impor-
tância do setor industrial 
para a defesa nacional. 

Muita

A indústria de defesa foi objeto de 
tratamento muito mais detalhado, em 
especial após a Estratégia Nacional 
de Defesa. Além disso, foi prevista 
a integração da indústria de defesa 
com outros países, o que é inédito. 

No que se refere ao caso brasileiro, país de segunda linha em 
termos de estratificação internacional (MILANI, NERY, 2019), além do 
país ser uma potência regional não nuclear, encara não somente a 
separação entre política externa e política de defesa, mas também en-



294S U M Á R I O

frenta a separação entre as burocracias estatais mais antigas: a mili-
tar e a diplomática. O elo entre Política Externa e de Defesa surge no 
Brasil, então, após a ditadura civil-militar, marcando o início de seu 
processo de construção durante os governos petistas (2003-2016) a 
partir do diálogo administrativo (MILANI; NERY, 2019). 

Por fim, entende-se que a Grande Estratégia adotada pelo Brasil 
articula a política externa com a política de defesa em prol da proteção 
dos interesses nacionais, tendo como base a diplomacia e o suporte 
à política de defesa. Afirma-se, para tanto, que a Grande Estratégia é 
uma política multifacetada, que a partir de recursos domésticos e da 
conveniência internacional, coopera com outros Estados para alcançar 
seus interesses (AMORIM, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se a partir do presente estudo que a junção entre as 
políticas aqui mencionadas, tornam-se elementos nucleares para a 
projeção internacional do Brasil. Tendo como componente central a 
articulação do conceito de Grande estratégia e Política Externa, é per-
cebido a importância dos documentos de defesa e a consolidação 
dessa política na atuação internacional brasileira também. A PND é 
uma boa ilustração nesse sentido. Considerando-se que o documen-
to foi criado segundo as diretrizes da PEB, sua aplicação reafirma a 
“solução pacífica de controvérsias” por meio da cooperação multi-
lateral e integração sul-americana (AMORIM, 2012). Ainda, o ex-mi-
nistro da Defesa, caracteriza a PND com características de Grande 
Estratégia, visto sua abertura para a elaboração da END com estra-
tégias de longo e médio prazos a serem seguidas (BRASIL, 2020; 
AMORIM, 2012). Logo, pode-se afirmar que ambos os documentos 
refletem positivamente na integração e cooperação brasileira com 
nações amigas e seus vizinhos.
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Destarte, a Política de Defesa desencadeou no Brasil diversas 
outras questões para a dimensão da defesa, assim, após três anos de 
sua publicação, ocorreu a criação do Ministério da Defesa. Até o ano 
de 1999 as três forças brasileiras estavam desvinculadas uma da outra, 
tendo cada uma delas o seu próprio ministério: Ministério da Marinha, 
Ministério do Exército e Ministério da Aeronáutica. Portanto, inexistia 
até então um meio no qual houvesse a correlação dessas três esferas 
que devem servir a um único país. 

Ainda sobre a importância da política de defesa, considera-se 
que há encontros e desencontros nas relações exercidas pelo Brasil 
com o espaço geográfico em que está inserido, sobretudo no que se 
refere à sua história. Entretanto, devido à insurgência do Regime Mili-
tar em toda a região, o Brasil e seus vizinhos voltam a perceberem-se 
como iguais e remontam suas raízes. Onde insurge a referida política, 
anos após os períodos ditatoriais, que fomenta por sua vez uma coe-
são entre os Estados, dando-os por esta via uma sensação de proxi-
midade e afrouxando suas relações.

Infere-se, dessa forma, que a política de defesa contribuiu para a 
inserção internacional do Brasil, a partir do momento em que se conso-
lidou tal política. Isto posto, relaciona-se sua criação com o surgimento 
concomitante de uma Grande Estratégia brasileira. Ao entender essa 
expressão como uma política multifacetada (AMORIM, 2012), compro-
va-se a conjugação da diplomacia com a política de defesa. Em outras 
palavras, a partir de meios domésticos, passou-se a buscar o interesse 
nacional no âmbito internacional, refletindo na participação do Brasil 
em agendas muito relevantes internacionalmente.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
O tradicionalismo nos ESI influenciou o orçamento de defesa da BID brasileira. 
A opção pela utilização de simuladores pode ser considerada uma consequên-
cia dessa abordagem e tem se mostrado uma importante ferramenta para o 
adestramento de militares com o intuito de diminuir as possíveis fricções no 
combate moderno. Cada vez mais os equipamentos e materiais militares incor-
poram tecnologias sofisticadas com elevados custos operacionais, fazendo 
com que a inclusão de simuladores nas diversas etapas do adestramento se 
faça necessário. Além disso, novas tecnologias permitem o desenvolvimento 
de simuladores progressivamente mais realistas e com custos decrescentes. 
Nesse sentido, a BID, atenta a esse novo nicho mercadológico, vem buscan-
do desenvolver simuladores para os mais diversos sistemas e funções das 
Forças Armadas (FA) brasileiras, possibilitando a destinação de recursos para 
o desenvolvimento e compra de simuladores tornando-se uma necessidade.

Palavras-chave: Base Industrial de Defesa; simulador; fricção; adestra-
mento; ESI.
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ABSTRACT
Traditionalism in the ESI influenced the Brazilian IDB’s defense budget. The op-
tion to use simulators can be considered a consequence of this approach and 
has been shown to be an important tool for training military personnel in order 
to reduce possible frictions in modern combat. Military equipment and materials 
increasingly incorporate sophisticated technologies with high operating costs, 
making the inclusion of simulators in the various stages of training necessary. 
Furthermore, new technologies allow the development of progressively more 
realistic simulators with decreasing costs. In this sense, the Defense Industrial 
Base (IDB), attentive to this new market niche, has been seeking to develop 
simulators for the most diverse systems and functions of the Brazilian Armed For-
ces (FA), enabling the allocation of resources for the development and purchase 
of simulators become a necessity.

Keywords: Defense Industrial Base; simulator; friction; training; ISS. 
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INTRODUÇÃO

A proposta deste artigo é analisar a influência tradicionalista dos 
ESI no desenvolvimento da Base Industrial de Defesa (BID) brasileira. 
Para isso será utilizado um estudo de caso do desenvolvimento do 
SHEFE pela BID nacional.

Os Estudos de Segurança Internacional (ESI) ganharam relevân-
cia nas pautas internacionais há pouco tempo, ainda oriundos dos de-
bates de como proteger o Estado contra ameaças externas e internas 
após a Segunda Guerra Mundial. 

Antes da Segunda Guerra Mundial, o interesse em estratégia 
e assuntos militares limitava-se principalmente aos militares profissio-
nais, e a bolsa de estudos em questões militares estava confinada à 
história militar e diplomática (WALT, 2008). 

Por algum tempo, os ESI tiveram como tema central as armas 
nucleares e a disputa entre Estados Unidos da América (EUA) e União 
das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Evoluíram para Pesqui-
sas da Paz (negativa) e do controle de armamento, principalmente os 
nucleares. (BUZAN, 2010).

O colapso da União Soviética mudou o caráter do ambiente de 
segurança internacional. Uma vez que nenhum único poder era 
agora capaz de dominar a Eurásia, os Estados Unidos estavam 
em posição de buscar uma forma muito diferente, “off-shore” 
de sua Grande Estratégia, semelhante à seguida pela Grã-Bre-
tanha até o século XX na qual a ameaça alemã à Europa fez 
com que a Grã-Bretanha fizesse seu próprio comprometimento 
continental. Esta abordagem estratégica depositou confiança 
primária no “policiamento imperial” e preocupava-se em verifi-
car potenciais hegemonias nessas regiões de importância para 
a nação (OWENS, 2015). 
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Após o término da Guerra Fria, parcela dos estrategistas, pes-
quisadores da paz e estudiosos do controle de armamentos permane-
ceram ao lado da agenda militar (BUZAN, 2010, p. 243). Esses estu-
diosos são conhecidos como “tradicionalistas” e possuem uma visão 
convergente entre os Estudos Estratégicos e a Pesquisa de Paz. 

Dessa forma, passou-se a estudar e levantar novas ameaças 
que poderiam emergir no mundo pós-Guerra Fria. Na lista 
dessas novas ameaças, eram contabilizadas algumas velhas 
questões que agora se tornavam complexas pela transnacio-
nalização e as múltiplas conexões entre elas, como as migra-
ções forçadas por guerras ou a miséria, as crônicas diferenças 
sociais, o crescente desemprego, a pobreza extrema, o tráfico 
de drogas ilícitas, de armas e munições e de pessoas, o crime 
organizado transnacional etc. (SAINT-PIERRE, 2011).

Com um certo atraso, porém no diapasão dos ESI internacio-
nais, o Brasil realiza algumas reformas para articular sua política ex-
terna com sua política de defesa. Citamos a formulação da Política de 
Defesa Nacional (PDN) (1996), a criação do Ministério da Defesa (MD), 
em (1999), a Estratégia Nacional de Defesa (END) (2008) e o Livro 
Branco da Defesa Nacional (LBDN) (2010). 

Nesse contexto, cabe destacar a importância cada vez maior da 
utilização dos simuladores no treinamento de tropas. Os avan-
ços tecnológicos permitem o desenvolvimento de simuladores 
progressivamente mais realistas e com custos decrescentes, 
ao passo que os equipamentos militares, também com um alto 
valor tecnológico agregado, exigem uma maior adequação e 
treinamento dos usuários, sendo que grande parte desse trei-
namento pode ser realizada de maneira bastante adequada nos 
modernos simuladores (ABDI, 2016, p. 415). 

Apesar disso, com a introdução de políticas neoliberais, por 
meio de cortes no orçamento, Brasil e Argentina viram suas estruturas 
militares serem diminuídas ao longo das últimas décadas do século XX 
(SILVEIRA, 2018). 
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Com este contexto em curso, o Brasil se pôs a pensar nas orien-
tações estabelecidas pelas políticas de defesa dos países en-
volvidos, bem como a materialização de sua máquina militar, 
nos termos de equipamentos e capacidade operacional. Esta 
atitude continuou condicionada pelo orçamento destinado à 
defesa nacional em relação ao PIB e aos demais gastos das ru-
bricas estabelecidas em outras políticas públicas não se carac-
terizando como uma “corrida armamentista” diante da opinião 
pública internacional (CAAMAÑO, 2010).

Como resposta às restrições orçamentárias, ao imperativo tec-
nológico na área da defesa e como forma de desenvolvimento da BID, 
os simuladores apresentara-se como solução viável. O exemplo esco-
lhido para estudo é o SHEFE. Esse simulador teve o início de seu de-
senvolvimento em 2014, sendo voltado para o emprego principalmente 
nas operações militares de guerra, o que pode ser considerado como 
influência da “paz negativa” conceitual dos ESI. 

Sendo assim, a questão que norteia este artigo é: qual a influên-
cia da visão tradicionalista no desenvolvimento de simuladores pela 
BID nacional?

O artigo é dividido em três seções, além da presente introdu-
ção. A primeira seção diz respeito aos conceitos de BID, simuladores 
e do tradicionalismo nos ESI, perspectiva teórica e conceitos que 
guiam esta análise. A segunda seção apresenta o SHEFE, respecti-
vamente. Por fim, a última seção é referente à conclusão e à análise 
dos resultados.
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1. QUADRO TEÓRICO

1.1 A VISÃO TRADICIONALISTA  
DOS ESTUDOS DE SEGURANÇA E DEFESA

Walt (1991) considera que nos últimos quarenta anos anteriores 
ao término da Guerra Fria, as duas superpotências definiram suas po-
líticas de segurança principalmente em resposta umas às outras, e a 
rivalidade entre elas moldou a conduta da maioria dos outros estados 
também. Consequentemente, o declínio da rivalidade entre URSS e 
EUA impactou significativamente os estudos de segurança internacio-
nal. Conforme o raciocínio de Walt, são dois os principais impactos do 
término da Guerra Fria nos estudos de segurança internacional.

Nesse diapasão, Hansen & Buzan (2010) argumentam que os 
ESI da Guerra Fria podem ser vistos como um único diálogo se tratando 
de segurança militar e permanece tão forte, ou ainda mais forte, após 
o fim da Guerra Fria. Os autores prosseguem tratando da geração de 
agendas de pesquisa mais específicas pelas quais os pesquisadores 
da paz e estrategistas podiam ter uma convergência mais fácil. 

Assim, o desafio ampliador-aprofundador estava direcionado 
não apenas ao estadocentrismo militar que os pesquisadores 
da paz negativa e os estrategistas compartilhavam, mas tam-
bém à sua posição epistemológica racionalista comum. Ainda 
com essa convergência, alguns estrategistas, pesquisadores 
da paz e estudiosos no controle de armamentos permaneceram 
ao lado da agenda militar no mundo pós-Guerra Fria. Esse po-
sicionamento é conhecido como visão tradicionalista dos ESI. 
(BUZAN, 2010)
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Figura 1 – Composição do Tradicionalismo pós-Guerra Fria.

Fonte: Hansen & Buzan (2010, p. 254).

Essa visão tradicionalista dos ESI influenciou bastante o Brasil 
e sua BID, que após experimentar significativo desenvolvimento até a 
primeira metade da década de 1980, acompanhando o “milagre eco-
nômico” brasileiro, a partir da segunda metade dessa década, enfren-
taram forte crise. 

Fatores políticos internos e externos influenciaram diretamente 
a economia e a indústria brasileiras e consequentemente a BID. O 
orçamento destinado à defesa também foi afetado pela conjuntura 
da política interna. Após 1985, as Forças Armadas perderam prio-
ridade na alocação de recursos, embora em sua política externa, o 
Brasil realizasse acordos internacionais em diversas áreas, inclusive 
na área de segurança. 

Nessa nova ordem mundial, o Brasil passou a desempenhar 
papel duplo de país emergente, alternando entre a liderança regional 
e a subordinação às grandes potências. Na América do Sul, o país é 
um dos principais protagonistas das diversas iniciativas de integração 
regional, como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), a União de 
Nações Sul-Americanas (UNASUL), o Conselho de Defesa Sul-Ameri-
cano, dentre outros.
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Nesse contexto, a BID passou por ciclos de retração e expan-
são, obedecendo, a princípio, à situação econômica nacional. Uma 
maior estabilidade somente foi possível por meio de iniciativas como a 
criação do Ministério da Defesa, da Política Nacional de Defesa (PND) 
e da Estratégia Nacional de Defesa (END).

Para Hansen & Buzan (2010), durante a Guerra Fria a preo-
cupação com a tecnologia, particularmente a nuclear, era enorme e 
continuou após a queda soviética. O enfoque tradicionalista explo-
rou bastante a proliferação nuclear e outros tópicos conduzidos pela 
tecnologia.

No Brasil, com o destaque alcançado no cenário internacional 
na última década, diversas iniciativas foram lançadas na área de defe-
sa nacional com o objetivo de capacitar o país para defender-se pron-
tamente das ameaças externas atuais e futuras (Andrade, 2013).

A PND e a END permitiram definir a BID, bem como buscar por 
estímulos ao seu desenvolvimento com vistas a superação de garga-
los tecnológicos, aumento da competitividade e o incentivo às expor-
tações. Esses documentos assinalam que o Setor de Defesa deverá 
estimular, no seu âmbito de atuação, o desenvolvimento das potencia-
lidades industriais do País, de sorte a incrementar o Poder Nacional. 

Assim, a defesa e o desenvolvimento do País são naturalmente 
interdependentes, na medida em que este se configura como 
fator preponderante para dotar os meios, humanos e de infraes-
trutura, de que a Nação necessita para suportar um eventual 
emprego da expressão militar. Ao mesmo tempo, é imperioso 
que o aparato de defesa esteja de acordo com as mais avança-
das práticas e tecnologias, o que requer a condição de desen-
volvimento científico e tecnológico nacional no estado da arte 
(BRASIL, 2020a, p. 41).

A PND prevê ainda em seus Objetivos Nacionais de Defesa 
(OND) promover a autonomia tecnológica e produtiva na área de defe-
sa e contribuir para a estabilidade regional, para a paz e a segurança 
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internacionais. Nesse contexto, cabe destacar a importância cada vez 
maior dos simuladores. Os avanços tecnológicos permitem o desen-
volvimento de simuladores progressivamente mais realistas e com me-
nores custos. Os avanços tecnológicos do equipamento militar exigem 
uma maior adequação e treinamento dos usuários, sendo que grande 
parte desse treinamento pode ser realizada de maneira bastante ade-
quada nos modernos simuladores. 

De acordo com o mapeamento da BID de 2016, realizado pelo 
IPEA, a crescente sofisticação tecnológica e os elevados custos ope-
racionais fazem com que seja cada vez mais conveniente a compa-
tibilidade entre as diferentes etapas de treinamento, incluindo os si-
muladores. Desta maneira, a tendência é que a BID também ofereça 
linhas completas de treinamento, abordando as diferentes etapas de 
treinamento e não apenas a venda de plataformas isoladas. Neste con-
texto, somente as empresas que lideram ou integram as alianças que 
venham a oferecer pacotes de soluções em treinamento devem manter 
uma participação significativa nesse mercado.

Alinhado com a END, onde cita que o Brasil deve buscar a ca-
pacidade de desenvolvimento tecnológico de defesa, por intermédio 
de ações integradas empreendidas pelo Estado, indústria e meio aca-
dêmico, de forma sinérgica, a empresa Spectra Tecnologia, com sede 
em São Paulo, desenvolveu em parceria com o Centro Tecnológico do 
Exército (CTEx) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespa-
cial (DCTA), o SHEFE do EB.

Com isso, busca-se desenvolver a BID nacional, acompanhan-
do a PEB e os ESI, em uma abordagem particularmente tradicionalista, 
para proporcionar condições de preparo e emprego das Forças Arma-
das Brasileiras e desenvolver as potencialidades industriais do Brasil e, 
de maneira interdependente, incrementar o Poder Nacional. 
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1.2 A BASE INDUSTRIAL DE DEFESA (BID)

Embora este conceito ainda não encontre unanimidade nas co-
munidades acadêmica, empresarial e militar, será adotado o conceito 
delimitado no LBDN, segundo o qual a BID é   “o conjunto de organi-
zações estatais e privadas, civis e militares, que realizam ou conduzem 
pesquisas, projetos, desenvolvimento, industrialização, produção, re-
paro, conservação, revisão, conversão, modernização ou manutenção 
de produto de defesa (PRODE) no País.” (BRASIL, 2020, p. 133). 

Este conceito, com transcrição aproximada, também pode ser 
encontrado na Estratégia Nacional de Defesa onde apresenta a BID 
como sendo o 

Órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e 
pessoas jurídicas de direito privado que realizem ou conduzam 
pesquisas, projetos, desenvolvimento, industrialização, produ-
ção, reparo, conservação, revisão, conversão, modernização ou 
manutenção ou desativação de Produto de Defesa - PRODE ou 
Sistema de Defesa - SD, no País (BRASIL, 2020a, p. 75). 

Ainda se exige a definição de Produtos de Defesa (PRODE) 
para prosseguimento do estudo. Pela Lei no 12.598, de 22 de mar-
ço de 2012 (BRASIL, 2012), PRODE são definidos como “todo bem, 
serviço, obra ou informação, inclusive armamentos, munições, meios 
de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso 
individual e coletivo utilizados nas atividades finalísticas de defesa, 
com exceção daqueles de uso administrativo”.

Assim como a BID, os PRODE recebem outras definições. O 
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) equipara PRO-
DE a bens militares e define como sendo equipamentos desenvolvidos 
especificamente para fins militares e as tecnologias relacionadas, e 
não incluem bens de uso geral, como gasolina, eletricidade, computa-
dores de escritório e uniformes. Serviços militares são também de uso 
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militar específico, incluindo serviços técnicos; serviços relacionados à 
operação das forças armadas; e segurança armada em zonas de con-
flito. Pode-se verificar que em qualquer das definições os simuladores 
possuem as características que podem defini-lo como um PRODE. 

“Para que possa se consolidar com sucesso, a BID depende 
do trabalho conjunto e harmônico do setor produtivo, concentrado es-
sencialmente na iniciativa privada, com o setor de desenvolvimento, a 
cargo do Estado” (BRASIL, 2019). Isso é mais latente ainda no desen-
volvimento de simuladores.

Para isso, o Ministério da Defesa atua com vistas a promover 
condições que permitam alavancar a BID brasileira, capacitan-
do a indústria nacional do setor para que conquiste autonomia 
em tecnologias estratégicas para o país. Ciente da magnitude 
desse desafio, trabalha também para que haja esforço orça-
mentário continuado para os projetos estratégicos de defesa 
(BRASIL, 2020b, p. 141).

Nesse contexto, a defesa do Brasil exige o permanente fortale-
cimento de sua BID e consequente estímulo econômico nacional para 
o cumprimento dos objetivos propostos pela END, pois, como consta 
nesse documento, fomentar a BID é 

[...] incentivar o crescimento econômico do país, na medida em 
que gera empregos diretos e indiretos e desenvolve produtos 
que também serão úteis ao setor civil. Assim, investir em defe-
sa significa garantir a soberania, promover o desenvolvimento 
científico e tecnológico e estimular o crescimento do País” (Bra-
sil, 2020a, p. 21).

Nota-se a influência da visão tradicionalista dos ESI na confec-
ção dos documentos brasileiros de defesa, pois mesmo após o de-
clínio de importância e investimentos após a Guerra Fria, o país não 
abandonou o desenvolvimento de sua indústria de defesa para equipar 
as Forças Armadas frente a ameaças internas e externas e diminuir o 
gargalo tecnológico existente.
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Tal fato é observado em outros trechos da END em que é dito 
que os aspectos comerciais, estes devem estar subordinados aos 
imperativos estratégicos, com o propósito de permitir o atendimento 
dos Objetivos Nacionais de Defesa. Assim, pela END é importante que 
exista uma rede de desenvolvimento, produção e comercialização e 
que esteja submetida a regimes legal, regulatório e tributário especiais, 
de forma a proporcionar maior nível de segurança às empresas nacio-
nais contra os riscos do imediatismo mercantil e da falta de regularida-
de nas demandas estatais por PRODE, sem prejudicar a competição 
no mercado e o desenvolvimento de novas tecnologias 

Tais regimes deverão proporcionar à Base Industrial de Defesa 
condições de aumentar sua competitividade, em especial com 
relação ao mercado externo, de forma a incrementar sua escala 
de produção e, dessa forma, promover maior regularidade às 
demandas de produtos, quer sejam exclusivamente de defesa, 
quer sejam de aplicação dual. (Brasil, 2020a, p. 21).

Nesse ponto, os simuladores se apresentam como opções bas-
tante interessantes para atender os objetivos da END, da PND, desen-
volver a BID nacional e diminuir o hiato tecnológico existente entre o 
Brasil e potências militares atuais, considerando o custo e benefício 
proporcionado pelas restrições orçamentárias da defesa.

1.3 O IMPERATIVO TECNOLÓGICO 

Para Hansen & Buzan (2010, p. 263) o período pós-Guerra Fria 
foi marcado por uma quantidade surpreendente de continuidade tec-
nológica. A principal pauta ainda continuava a ser o armamento nu-
clear e tecnologias a ele associadas, principalmente a preocupação 
na proliferação nuclear.   

Os autores enfocam o interesse dos ESI na agenda militar, onde 
a Destruição Mutuamente Assegurada (DMA) foi substituída pela Defe-
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sa de Mísseis Balísticos (DMB), e pelo controle de Armas de Destruição 
em Massa (ADM) onde ambos exigem o domínio da tecnologia para 
seu desenvolvimento e consequente BID robustecida.

Esses amplos avanços tecnológicos militares dominaram os ESI 
e marcaram a literatura do assunto no mundo pós-Guerra Fria. Além 
disso, substituíram a preocupação com a DMA e justificaram o orça-
mento militar e continuidade dos gastos em pesquisa e desenvolvi-
mento militar de potências como os Estados Unidos da América (EUA). 

Ainda segundo Hansen & Buzan (2010, p. 265), essa discus-
são se intitulava Revolução dos Assuntos Militares (RAM) e, embora 
abrangesse diversas pautas, a prioridade era o impacto das melho-
rias nas tecnologias de vigilância, encaminhamento, comunicação e 
processamento de dados, os quais, quando colocados juntos, pare-
ciam abrir caminho para uma transformação tanto no gerenciamento 
do campo de batalha, de forma específica, quanto na conduta da 
guerra, de forma geral.

Hansen & Buzan (2010, p. 263) dissertam a forma de como a 
RAM trazia à tona o distanciamento qualitativo entre as forças armadas 
norte-americanas e as de seus aliados ocidentais. Dissertam ainda so-
bre a mudança da estratégia focando os Estados párias e os terroris-
tas, o que fez a proliferação nuclear quase se tornar o enfoque principal 
da literatura tradicionalista.

A assinatura do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP) pelo 
Brasil em 1998, paralisaram o Brasil, e consequentemente sua BID, no 
desenvolvimento de seu projeto nuclear. Isso não só orientou o esforço 
para outros PRODE, principalmente mísseis e foguetes como elemento 
dissuasório, mas também permitiu que posteriormente o Brasil desen-
volvesse simuladores para adestramento de suas tropas, desenvolvi-
mento da BID e manutenção de sua liderança regional. 
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Na linha de pensamento tradicionalista, é necessário diminuir o 
hiato tecnológico para proporcionar o desenvolvimento da BID. Entre-
tanto, tal desenvolvimento não pode ser alcançado de forma solitária, 
devido, principalmente, às restrições orçamentárias. Nesse contexto, 
o desenvolvimento de simuladores surge como uma alternativa para 
o progresso, como será demonstrado por meio da análise do SHEFE, 
apresentado nas seções a seguir.

1.4 DESENVOLVIMENTO DE SIMULADORES 

A utilização de simuladores se constitui numa ferramenta capaz 
de reproduzir, por meios de softwares, materiais e infraestruturas, as-
pectos específicos de uma atividade militar ou de operação com o em-
prego de materiais militares, estabelecendo regras e critérios para que 
sejam alcançados os objetivos predeterminados no início da modela-
gem. A simulação de combate, por sua vez, permeia diversos campos 
da área militar e civil, tendo uma vasta aplicabilidade em diversos se-
tores. O gerenciamento desses campos envolve pessoas com conhe-
cimento técnico específico dos materiais de simulação, construções 
feitas para atender as demandas das atividades e no acondicionamen-
to dos simuladores. Além do processo de aquisição e manutenção 
desses meios, os cursos de capacitação dos militares envolvidos.

Conforme Hill e Miller, (2017), os simuladores de treinamento 
são usados para melhorar as capacidades individuais ou da Unidade. 
Os treinamentos incluem a passagem pelas Técnicas, Táticas e Pro-
cedimentos (TTP) para as diversas situações específicas que possam 
surgir durante a utilização do Material de Emprego Militar (MEM) real. 
Trazendo para o lado da aviação, como exemplo, pode-se carregar um 
determinado local no ambiente de simulação e, em seguida, um piloto 
faz um voo virtual por esse local. Tal o uso de simulação de um “ensaio 
de missão” ajuda a reduzir a incerteza que o piloto irá enfrentar. Indu-
zindo possíveis desvios de um cenário planejado ajudam a melhorar a 
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capacidade do piloto de reagir de forma adequada se qualquer desvio 
dos eventos planejados se tornar uma realidade.

A utilização dos meios de simulação se justifica pela necessi-
dade constante de treinamento da tropa, por conta da economicidade 
financeira e de tempo propiciada pelos seus meios, a capacidade de 
repetição das técnicas, táticas e procedimentos, pela possibilidade de 
redução dos riscos de acidentes e de perda de vidas, garantir a efi-
ciência e eficácia dos treinamentos, para verificação e experimentação 
doutrinária e por preservar o meio ambiente.

2. SIMULADOR DE VOO PARA HELICÓPTEROS 
ESQUILO E FENNEC (SHEFE)  

Alinhado com a END, onde cita que o Brasil deve buscar a ca-
pacidade de desenvolvimento tecnológico de defesa, por intermédio 
de ações integradas empreendidas pelo Estado, indústria e meio aca-
dêmico, de forma sinérgica, a empresa Spectra Tecnologia, com sede 
em São Paulo, desenvolveu em parceria com o Centro Tecnológico do 
Exército (CTEx) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespa-
cial (DCTA), o SHEFE do EB.

O SHEFE foi inaugurado no ano de 2016, no Centro de Instrução 
de Aviação do Exército (CIAVEx), localizado em Taubaté, sendo esse 
o primeiro simulador de voo da categoria Full Flight Simulator (FFS) 
desenvolvido no Brasil, considerado ainda o mais avançado simulador 
de voo já projetado e construído na América Latina. O projeto foi ela-
borado pelo CTEx e DCTA. A empresa Spectra ficou com a execução, 
desenvolvimento da plataforma de movimento (plataforma Stewart) e 
do sensoriamento. O software foi concebido em parceria com a em-
presa Presagis, de origem americana e canadense, especialista em 
materiais de simulação aeronáutica.
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Ao EB coube fornecer as informações para a modelagem da 
aeronave, bem como os dados e informações de voo para deixar o 
simulador mais realista. O custo para o desenvolvimento e construção 
do SHEFE foi de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
reais). Dessa forma, o desenvolvimento desse equipamento possibili-
tou ao Brasil ingressar no seleto grupo de países com a capacidade de 
produzir esse tipo de simulador, agregando capacidades e tecnologia 
de ponta a BID.

3. ANÁLISES

Os modelos de simulação podem permear diversos campos e 
áreas de acordo com a modelagem do exercício solicitado. Os custos 
da simulação aumentam de acordo com o realismo da atividade dese-
jada, analogamente, na medida quanto mais abstrato maior a acessibi-
lidade. Com isso, as simulações podem variar de exercícios no terreno, 
por meio de simulações de computador a modelos analíticos e o realis-
mo das manobras ao vivo é combatido pela economia de simulações 
virtuais e construtivas.

Figura 2 - Análise do modelo de simulação.

Fonte: Modeling and Simulation of Land Combat (1983).

Mesmo assim, simuladores mais realistas têm se mostrado mais 
vantajosos financeiramente para o adestramento de tropas, o que tem 
atraído o orçamento da defesa para o setor em diversos países, inclu-
sive no Brasil. As empresas da BID também têm se mostrado atentas a 
esse crescimento e investido em Ciência e Tecnologia no setor.
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Gráfico 1 – Expectativa de distribuição da receita do subsegmento 
de treinamento aeronáutico militar por gasto.

Fonte: Leboulanger e Kimla (2013). Elaboração Diset/Ipea.

Como exemplo, no gráfico 1 pode ser analisada a expectativa 
de distribuição de receita do subsegmento de treinamento aeronáutico 
militar, onde 25,1% dos recursos encontram-se destinados à compra 
e desenvolvimento de simuladores. Com isso, o próximo tópico visa 
apresentar a economia real que já foi obtido com o SHEFE.

3.1 ECONOMIA REALIZADA COM O SHEFE  

Ao analisarmos os resultados da introdução de 01 (um) SHEFE 
no CIAVEx, verificaremos que foi proporcionado economia financeira 
de cerca de 4 vezes no treinamento dos pilotos do Exército Brasileiro, 
durante o ano de 2018. No que tange aos custos, temos que 01(uma) 
hora de voo de aeronave Esquilo custou cerca R$ 5.147,00 (cinco mil 
e cento e quarenta e sete reais), ao passo que o custo de uma hora 
de voo no SHEFE era de R$ 1.295,00 (um mil e duzentos e noventa e 
cinco reais e oitenta). O gráfico 2 descrimina a quantidade de horas de 
voo realizadas por mês SHEFE durante o ano de 2018, totalizando ao 
todo 1.368,2 horas.
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Gráfico 2 - Horas voadas por mês no FTD/SHEFE em 2018.

Fonte: Divisão de Simulação - CIAvEx, 2018.

O gráfico 3 apresenta a economia realizada de cerca de 25% 
do valor da hora de voo, ao pegarmos o total de 1.368,20 horas 
de voo realizadas durante o ano de 2018 e multiplicarmos pelos 
valores da hora de voo no SHEFE e real apresentados acima, neste 
mesmo tópico.

Gráfico 3 - Custo das Horas de Voo no FTD/SHEFE em 2018.

Fonte: Divisão de Simulação - CIAvEx, 2018.
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Por fim, ao verificarmos o valor inicial de implantação do simu-
lador, a economia gerada e os benéficos trazidos para a BID com o 
desenvolvimento e utilização desse equipamento de alto valor tec-
nológico agregado, podemos concluir que os pilotos conseguem 
passar mais tempo realizando treinamentos que simulam ao limite a 
realidade do combate a um custo menor, reduzindo dessa forma a 
fricção da guerra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após verificamos o tradicionalismo pós-Guerra Fria e o desen-
volvimento de simuladores produzidos pela BID nacional, no adestra-
mento de tropas, podemos chegar a algumas inferências sobre o as-
sunto. O fim da Guerra Fria trouxe questões fundamentais para os ESI. 
A abordagem tradicionalista dos ESI manteve a continuidade da agen-
da militar, adaptando a pauta para outros problemas como proliferação 
vertical, DMB e ADM em substituição à rivalidade entre EUA e URSS. 

O imperativo tecnológico oriundo desses fatores e da própria 
RAM aumentou o hiato militar já existente entre as potências mundiais 
e outros países periféricos além de servir para a manutenção da pau-
ta de defesa e garantia de orçamento e pesquisas militares. No Brasil, 
a consequência do tradicionalismo pós-Guerra Fria é evidenciada na 
assinatura do TNP e nas restrições orçamentárias sofridas após a 
Guerra Fria. 

Os avanços tecnológicos com implicações militares e o mingua-
do orçamento destinado à Defesa no Brasil afetou negativamente a BID 
nacional e as Forças Armadas, que posteriormente, encontraram em 
simuladores uma alternativa de diminuir o hiato tecnológico existente, 
fomentar a BID e proporcionar o treinamento adequado com menores 
custos. O uso de simuladores representa uma economia significativa 
dos recursos destinados à Defesa, principalmente no adestramento 
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com material com grande tecnologia embarcada e com alto valor agre-
gado, como na aviação, por exemplo.

Atesta-se que os simuladores podem proporcionar uma realida-
de virtual mais próxima ao combate, aumentando o nível de adestra-
mento dos efetivos militares e diminuindo as possíveis consequências 
decorrentes de fricções de combate. Ainda, o uso de simuladores re-
presenta um nicho mercadológico em ascensão e com grande poten-
cial para a BID nacional, que tem buscado oferecer às Forças Armadas 
PRODE com seus respectivos simuladores para realizar o adestramen-
to da tropa com a necessária economia de meios, uma vez que os 
recursos destinados ao setor são escassos. 

A utilização dos meios de simulação justifica-se pela neces-
sidade constante de treinamento da tropa, por conta da economici-
dade financeira e de tempo propiciada pelos seus meios, por conta 
da possibilidade de repetição das técnicas, táticas e procedimentos, 
pela redução dos riscos de acidentes e de perda de vidas, garantir a 
eficiência e eficácia dos treinamentos, para verificação e experimen-
tação doutrinária e por preservar o meio ambiente. Essa utilização de 
simuladores, favorece o adestramento da tropa e concomitantemente 
desenvolve a BID, colaborando para atingir os objetivos propostos na 
PND e na END. 

Por fim, o tradicionalismo influenciou direta e indiretamente as 
Forças Armadas brasileiras bem como a BID, sendo o desenvolvimen-
to e a utilização de simuladores uma consequência natural desse po-
sicionamento dos ESI.

O estudo sobre essa problemática não se esgota, exigindo a 
participação ativa dos estudiosos de defesa, dos meios militares e 
das indústrias de material de defesa e segurança, no intuito de pro-
porcionar o treinamento mais realístico possível à tropa, o que pode 
diminuir as consequências decorrentes da fricção, e de fortalecer a 
BID, favorecendo a dissuasão e servindo como forte indutor do de-
senvolvimento nacional.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
A aprovação da Lei 14.026, em julho de 2020, estabeleceu a base legal para o 
início de uma nova era no setor de saneamento básico no país, com destaque 
para o estabelecimento da concorrência pelos contratos com os municípios 
por meio de licitação, a definição da concessão por blocos regionais de muni-
cípios e a definição de metas para universalizar o atendimento da demanda até 
2033. A contribuição dos municípios para a modernização do setor teve início 
nos anos 1990, com a emergência da participação municipal se caracterizando 
pelo objetivo de universalizar o atendimento da população com mais eficiên-
cia e eficácia. Nesse sentido, este artigo faz uma reflexão sobre esse período 
de mudanças no setor de saneamento do país, destacando a importância da 
contribuição municipal e os benefícios proporcionados, como a mitigação de 
problemas nas áreas da saúde pública e ambiental, bem como o fortalecimen-
to dos princípios do desenvolvimento sustentável no país. Adicionalmente, tais 
iniciativas contribuíram para uma melhor adequação do país aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável 2030 (ODSs) da ONU, entre os quais se encontra 
a universalização no atendimento da população em saneamento básico. Des-
tacando-se também a importância dessas iniciativas nas negociações inter-
nacionais relacionadas às mudanças do clima à medida que contribuem para 
redução das emissões de gases poluentes, como CO2 e metano.

Palavras-Chave: Saneamento; Instituições; Municípios; Governança; 
Desenvolvimento Sustentável.
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ABSTRACT
The approval of Law 14,026, in July 2020, established the legal basis for the be-
ginning of a new era in the basic sanitation sector in the country, with emphasis 
on the establishment of competition for contracts with municipalities through 
competitive bidding, the definition of concession by regional blocks of municipa-
lities and the definition of goals to universalize demand by 2033. The contribution 
of municipalities to the modernization of the sector began in the 1990s, with the 
emergence of municipal participation characterized by the objective of universa-
lizing the service of the population more efficiently and effectively. In this sense, 
this article reflects on this period of changes in the country’s sanitation sector, 
highlighting the importance of the municipal contribution and the benefits provi-
ded, such as the mitigation of problems in the areas of public health and envi-
ronmental, as well as the strengthening principles of sustainable development in 
the country. Additionally, such initiatives contributed to a better adaptation of the 
country to the 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) of the UN, among 
which is the universalization of services to the population in basic sanitation. 
Also highlighting the importance of these initiatives in international negotiations 
related to climate change as they contribute to the reduction of polluting gas 
emissions, such as CO2 and methane.

Keywords: Sanitation; Institutional Restructuring; Counties; Governance; 
Sustainable development.
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INTRODUÇÃO

Após um longo período de debates sobre as mudanças neces-
sárias para promover a reestruturação e modernização do setor de sa-
neamento básico no Brasil foi aprovada a Lei 14.026, em julho de 2020, 
o novo “Marco Legal do Saneamento”. A nova legislação estabeleceu a 
concorrência pelos contratos com os municípios por meio de licitação, 
via concessão de blocos regionais de municípios, e definiu metas para 
universalização no atendimento da população até 2033. Dessa forma, 
foram criadas melhores condições legais para o início de um novo ciclo 
de investimentos no setor de saneamento no país.

A reflexão sobre a emergência da atuação municipal no setor 
de saneamento básico e as transformações que aconteceram no setor 
nas últimas décadas nos ajuda a compreender melhor a relevância das 
mudanças institucionais propostas pelo novo marco legal para moder-
nização da governança e universalização do atendimento da popula-
ção nos serviços de saneamento básico no país. Com base na análise 
dos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 
(SNIS), do Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), foi possível 
constatar a emergência da atuação municipal no setor, um movimento 
de escala nacional e com contribuição relevante para melhoria dos 
índices de atendimento da população. O novo arranjo político-institu-
cional foi baseado nos municípios que não renovaram contratos anti-
gos com as companhias estaduais e implementaram iniciativas com o 
objetivo de universalizar o atendimento da população, com mais efi-
ciência e eficácia. Uma iniciativa com impactos ambientais relevantes, 
promovendo a redução das emissões de gases poluentes causadores 
do efeito estufa, como CO2 e metano, e lançamento de esgotos no 
meio ambiente, adequando o país as propostas do desenvolvimento 
sustentável e, portanto, ajudando no atendimento das metas do Acor-
do de Paris, de manter o aumento da temperatura média da Terra na 
faixa de 1,5° C a 2° C acima dos níveis pré-industriais. 
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Outra contribuição importante dessa experiência foi a melhor 
adequação do país aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
2030 (ODSs) da Organização das Nações Unidas - ONU. As metas 
pertinentes ao saneamento básico estão na ODS 6-Água Potável e 
Saneamento: “Assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da 
água e saneamento para todos”. Porém, o saneamento está relaciona-
do a vários ODSs, como: 3-Saúde e Bem-Estar; 10-Redução das Desi-
gualdades; 11-Cidades e Comunidades Sustentáveis; 13-Ação Contra 
a Mudança Global do Clima; 14-Vida na Água; e, 15-Vida Terrestre.  

Dessa forma, os esforços para modernizar o setor de sanea-
mento se constituíram em um trunfo importante para o país nas nego-
ciações internacionais relacionadas às mudanças climáticas à medi-
da que contribuíram para redução das emissões de gases poluentes. 
Além disso, tais iniciativas geraram um benefício para o país nas rela-
ções econômicas internacionais de forma mais ampla à medida que 
as exigências ambientais e sanitárias ganharam importância crescente 
nas últimas décadas. Valendo destacar que as relações econômicas 
internacionais desempenham papel fundamental para o desenvolvi-
mento econômico dos países, contribuindo para: expansão do fluxo 
de comércio exterior e atração de investimentos diretos estrangeiros; 
geração de divisas; escoamento de parte da produção interna para 
outros mercados; acesso a bens e serviços não produzidos interna-
mente; ampliação da capacidade produtiva; e, acesso a tecnologias, 
entre outros benefícios.

Neste sentido, este artigo faz uma reflexão sobre a emergência 
da atuação municipal e respectiva contribuição para a modernização 
do setor de saneamento básico no Brasil nas últimas décadas. Além da 
introdução e referências bibliográficas, este artigo é constituído por três 
seções. A segunda seção destaca a contribuição da modernização do 
saneamento para o bem-estar e ganhos de competitividade. A terceira 
seção apresenta análise sobre a dinâmica da participação dos municí-
pios no setor. Por fim, a quarta apresenta algumas considerações finais. 
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1. BEM-ESTAR E GANHOS  
DE COMPETITIVIDADE

Em pleno século XXI, o país ainda convive com indicadores so-
ciais em saneamento incompatíveis com a condição de uma das dez 
maiores economias do mundo. Uma situação que reduz a qualidade 
de vida da população e limita o potencial de desenvolvimento susten-
tável do país. Se fosse possível sintetizar, poderíamos dizer que, além 
da modernização da legislação do setor de saneamento, os principais 
desafios enfrentados na atualidade seriam aumentar os investimen-
tos para ampliar e modernizar a infraestrutura social e estruturar uma 
governança competitiva, capaz de levantar os recursos necessários e 
aumentar a eficiência e eficácia. 

Na era do conhecimento, em um cenário caracterizado pela in-
tensificação do processo de globalização da economia mundial, as 
cidades têm se tornado cada vez mais importantes para o desenvolvi-
mento dos países pelo fato de serem o palco das grandes tendências 
da economia mundial no século XXI, como a concentração da popula-
ção nas áreas urbanas e questões relacionadas, como: habitação, mo-
bilidade, emprego, educação, inovação, smart cities, saúde, alimentos, 
saneamento, água e segurança. 

No Brasil, as cidades ainda convivem com grandes proble-
mas de saneamento e habitação, precisando melhorar a competiti-
vidade em vários setores de infraestrutura econômica e social para 
proporcionar maior bem-estar a população e maior competitividade 
econômica, alcançando, assim, maior capacidade para atrair os 
investimentos necessários para gerar mais empregos e melhorar a 
qualidade de vida da população.

Assim, as cidades precisam de um projeto de longo prazo, 
com visão de futuro, capazes de torná-las mais resilientes aos gran-
des desafios que enfrentarão no século XXI, dotando-as de siste-
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mas competitivos em áreas como educação e inovação, mobilidade, 
saúde, saneamento e segurança, bem como ter uma legislação que 
facilite a realização de negócios de forma eficiente, eficaz e com bai-
xo impacto ambiental. Enfim, as cidades precisam implementar um 
projeto que estimule a inovação, o empreendedorismo e os ganhos 
de competitividade de forma sustentável. Com o saneamento básico 
se constituindo uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, capaz 
de melhorar a qualidade de vida da população, proporcionar o de-
senvolvimento sustentável e posicionar o país de forma competitiva 
no cenário internacional.

A modernização do setor de saneamento gera vários bene-
fícios para o desenvolvimento nacional. Um primeiro benefício é o 
aumento dos investimentos no setor e a respectiva contribuição para 
o aumento do PIB e a geração de empregos. Entre 2011 e 2019, por 
exemplo, os investimentos no setor subiram de R$ 8,3 bilhões para 
R$ 15,7 bilhões, com o novo marco legal espera-se que os investi-
mentos apresentem aumentos mais expressivos nos próximos anos.  
Para o período 2020 – 2033, a Associação Brasileira das Conces-
sionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto - ABCON 
estimou que as inversões diretas no setor alcançarão R$ 498 bilhões 
até 2033 e que os efeitos intermediários atingirão R$ 379 bilhões, com 
um impacto total na economia nacional de R$ 1,4 trilhão no período 
(ABCON-SIDCON, Panorama 2021).

Um segundo benefício pode ser observado quando a nova 
infraestrutura social entra em operação, com a melhoria do abaste-
cimento de água e da coleta e tratamento de esgotos, melhorando 
os indicadores de saúde e bem-estar da população e contribuindo 
para redução das desigualdades nas cidades brasileiras. A Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS) estima que para cada US$ 1 investi-
do em saneamento são poupados US$ 4 na saúde pública (Instituto 
Trata Brasil). Um terceiro benefício é ambiental, devido a redução das 
emissões de gases que geram o efeito estufa e fim do lançamento 
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dos esgotos sem tratamento nos rios, lagoas e oceanos. Um quarto 
benefício é decorrente da melhor qualificação do país em relação às 
exigências sanitárias internacionais, por meio de práticas que redu-
zem os riscos de limitar o comércio internacional, devido a doenças 
transmitidas por insetos, como moscas e mosquitos, com risco de 
afetar a produtividade e qualidade da produção agropecuária e expor-
tar doenças para outros países.

Um benefício adicional poderia ser alcançado caso fosse rea-
lizada a instalação de biodigestores nas estações de tratamento de 
esgotos (ETEs). Os sistemas de biodigestão geram biogás e bioferti-
lizante, com o biofertilizante contribuindo para redução de custos na 
agricultura e o biogás podendo ser utilizado no fogão de cozinha, em 
veículos e na geração de eletricidade. Portanto, um benefício capaz de 
gerar receitas adicionais para as empresas de saneamento.

Por outro lado, a mudança do clima tem mostrado que existem 
limites ambientais para a produção econômica, com tal situação co-
locando desafios adicionais para o desenvolvimento dos países no 
século XXI e mostrando que a adoção do conceito de desenvolvimen-
to sustentável tornou-se necessária, abrangendo a sustentabilidade 
ambiental, social e econômica. Ou seja, é preciso priorizar iniciativas 
como a conversão energética para fontes limpas, preservação de flo-
restas, plantio de árvores, abastecimento de água e coleta e tratamen-
to de esgotos e implementação dos princípios da economia circular. 
No Brasil, torna-se oportuno repensar o significado do propósito do 
desenvolvimento nacional, tendo como referência que a produção 
econômica, desde o período colonial, aconteceu de forma associada 
a geração de desigualdades, pobreza e graves impactos ambientais, 
sendo, assim, necessário “pensar globalmente e agir localmente” e 
promover o desenvolvimento sustentável. Com destaque para o sa-
neamento básico, por atender um direito humano básico e pela con-
tribuição em termos ambientais.
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Dessa forma, a modernização do setor de saneamento poderia 
ser vista de forma mais ampla, abrangendo desde a recuperação da 
cobertura vegetal, para proteger as fontes naturais de água das bacias 
hidrográficas, até a infraestrutura social nas cidades, para acabar com o 
lançamento de esgotos nos rios, destacando-se que a recuperação das 
nascentes ajuda a elevar o volume de água nos rios e que o refloresta-
mento protege as nascentes e contribui para a absorção de gás carbô-
nico e produção de oxigênio. O Brasil, com um território continental, não 
pode abrir mão de prestar esse serviço para o mundo, de ser um produtor 
líquido de oxigênio para o planeta e impedir o agravamento da mudança 
do clima. As árvores são importantes para a saúde das pessoas e qua-
lidade de vida nas cidades. Na atualidade, a equação de negociação 
internacional relacionada às questões ambientais, como a Convenção 
do Clima, parte da constatação de que o clima está mudando e que o 
estoque de CO2 na atmosfera está muito alto, sendo necessário que os 
países apresentem propostas para enfrentar tal situação. Assim, a estra-
tégia de negociação dos países deveria se basear no estoque de CO2 
que poderia ser absorvido e na quantidade de gases poluentes que po-
deria deixar de ser emitida, ou seja, uma proposta capaz de neutralizar 
as emissões ou alcançar a condição de absorvedor líquido de gases 
poluentes. Assim, o Brasil poderia se apresentar como uma solução, 
com um plano para prestar serviço ambiental baseado na preservação 
de florestas, redução significativa das queimadas e plantio de bilhões de 
árvores, como, por exemplo, um bilhão de árvores a cada cinco anos.

2. A EMERGÊNCIA DA ATUAÇÃO 
MUNICIPAL NO SANEAMENTO BÁSICO

As companhias estaduais de saneamento, fundadas no início 
dos anos 1970, chegaram a deter na prática o monopólio do serviço 
de água e esgotos em seus respectivos territórios de atuação em todo 
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o país nas últimas cinco décadas. Porém, essas companhias não con-
seguiram atender a demanda plenamente, com o país chegando ao 
século XXI em uma situação ainda precária na área de saneamento 
básico. Uma condição que gerou fortes reflexos na elevada desigual-
dade de renda existente no país e que não se adequa a posição de 
uma das dez maiores economias do mundo, com tal situação apre-
sentando, inclusive, graves impactos na saúde pública, na educação 
e na produtividade. Três indicadores sintetizam a realidade do setor de 
saneamento no Brasil na atualidade, contribuindo para o dimensiona-
mento dos desafios que ainda precisam ser superados para alcançar 
a universalização no atendimento da população, a saber: 16,3% da 
população não é atendida pela rede de abastecimento de água; 46% 
da população não tem acesso a rede coletora de esgotos, 51% dos 
esgotos coletados não são tratados e 39,2% da água potável dispo-
nibilizada pelas companhias de saneamento é perdida (SNIS, 2019).

Essa situação nos leva a refletir sobre as causas que geraram o 
baixo desempenho do setor durante décadas, apesar de apresentar 
alto potencial de geração de caixa. O equilíbrio setorial existente sim-
plesmente falhou no objetivo de atendimento pleno da demanda por 
serviços de saneamento, seja por causas políticas ou econômicas. 
Uma situação que se baseava em firmas resultantes de um somató-
rio de contratos entre as companhias estaduais e os municípios que 
repassavam o direito de fazer a gestão dos serviços de saneamento 
em seus respectivos territórios. Porém, esse modelo não conseguiu 
alcançar a universalização dos serviços prestados até as primeiras 
décadas do século XXI. 

Os primeiros sinais da mudança no setor ocorreram no início 
dos anos 1990, quando se observou um movimento evidente na dire-
ção do desmoronamento dos vários “castelos de contratos” monta-
dos pelas companhias estaduais em decorrência da emergência da 
atuação municipal, com o objetivo de assumir a gestão do saneamen-
to básico em seus territórios. Um processo que se caracterizou pelo 
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questionamento da posição monopolista das companhias estaduais 
e o início da construção de um novo arranjo político-institucional; com 
destaque para a participação de pequenas e médias empresas munici-
pais, públicas e privadas, e autarquias, que passaram a concorrer com 
as companhias estaduais. 

Porém, os indicadores de desempenho ficaram aquém do ne-
cessário para alcançar a universalização no atendimento da população 
do país. Tal situação fez com que surgissem propostas para reformar a 
legislação setorial com o objetivo de estimular a modernização setorial, 
com os respectivos debates levando a decretação da Lei 11.445 em 
2007. A nova Lei estabeleceu novas diretrizes, regras e instrumentos de 
gestão para o setor, com o objetivo de melhorar a eficiência e eficácia, 
bem como alcançar a universalização no atendimento da população. 
Conforme dados da Pesquisa de Saneamento Básico do IBGE 2020, o 
percentual de economias residenciais ativas com coleta de esgotos no 
Brasil, em relação ao total de domicílios particulares permanentes, su-
biu de 43,6% em 2008 para 50,8% em 2017, enquanto o percentual de 
municípios com tratamento biológico de esgotos atingiu apenas 36% 
(IBGE, 2020). Adicionalmente, as perdas de água no país mantiveram-
-se em patamar elevado, com uma média 39,7%, portanto, bem acima 
dos índices dos países da OCDE, como: Cingapura 3,7%, Austrália 
10,3%, Estados Unidos 12,8%, Polônia 17,2% e Portugal 18,4% (IBNT). 

Em 2019, o índice de atendimento das companhias estaduais 
de saneamento ainda se mantinha abaixo do desejável no serviço de 
abastecimento de água nas áreas urbanas, com média de 86%, após 
alcançar o máximo de 92% em 2007. O atendimento urbano de esgo-
tos subiu de 23,5% em 1995 para 44,3% em 2019. Porém, apesar da 
quase duplicação do atendimento em 21 anos ter sido um grande feito, 
deve-se observar que a taxa média de crescimento foi baixa, com a 
universalização ainda permanecendo distante (GRÁFICO 1). 
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Assim, diante deste cenário, teve início um novo movimento no 
país demandando uma nova reforma da legislação do setor, com ca-
pacidade de melhorar a governança e acelerar os investimentos com 
o objetivo de atingir a universalização no atendimento da demanda em 
um prazo mais curto. Dessa forma, após debates no Congresso Na-
cional, foi decretada a Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020, estabele-
cendo novas diretrizes para universalização do saneamento básico no 
país, definindo que até 31/12/2033 pelo menos 99% da população terá 
acesso a água potável e 90% da população terá serviços de coleta e 
tratamento de esgotos. O marco legal estabeleceu o fim dos Contratos 
de programa, celebrados e renovados entre estados e municípios, sem 
licitação, definindo a concorrência por meio de licitação pelos Contra-
tos de concessão, via concessão de blocos regionais de municípios. 
A Agência Nacional de Águas – ANA passou a fazer a regulação do 
setor em todo o país, sendo a responsável pelas normas de referên-
cia para o setor. O marco legal contemplou a concessão comum (Lei 
8.987/1995), com a remuneração da concessionária pelos investimen-
tos e prestação de serviços sendo com base na tarifa paga pelo usuá-
rio final, e as Parcerias Público-Privadas - PPPs (Lei 11.079/2004): con-
cessão patrocinada, concessionária remunerada pela tarifa mais uma 
contraprestação paga pelo poder concedente; e, concessão admi-
nistrativa, concessionária remunerada pelo poder concedente, nesse 
caso torna-se fundamental a criação do Fundo Garantidor das PPPs. 
Adicionalmente, o Decreto 10.710/21, de 31/05/2021, estabeleceu a 
metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira 
das operadoras de serviços de saneamento básico para cumprir as 
metas de universalização definidas no marco legal do saneamento. 
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Gráfico 1 -  Brasil. Saneamento Básico. Sociedades de 
Economia Mista de Administração Pública e Índices de 
Atendimento de Água e Esgoto (% Médio) - 1996 -2019.

 

Fonte: SNIS, 2020. (Elaboração própria).

Assim, deve ser ressaltada a importância da iniciativa dos mu-
nicípios para as transformações observadas no setor de saneamento 
desde os anos 1990. No começo, o movimento foi concentrado na 
região Sudeste, mas depois se espraiou pelas outras regiões do país, 
com a atuação dos municípios se caracterizando pela maior eficiência 
e eficácia, bem como maior efetividade na entrega de serviços públi-
cos de qualidade à população, uma experiência singular na história 
do país. Em 1995, estavam em operação 26 unidades municipais de 
saneamento no país, sendo 22 autarquias, duas empresas públicas 
e duas administrações públicas diretas. Deste total, 19 unidades es-
tavam no Sudeste (73%), cinco no Sul, uma autarquia no Nordeste e 
outra no Centro-Oeste. A primeira concessão privada municipal, em 
Limeira-SP, foi licitada em junho de 1995, com a universalização no 
atendimento sendo alcançada em 1999. Em 2019, as unidades munici-
pais atingiram 1.610 iniciativas: 66,2% administrações públicas diretas, 
26,5% autarquias, 6,9% empresas privadas, 0,4% empresas públicas 
e 0,3% organizações sociais (TABELA 1).  Em termos geográficos, a 
concentração diminuiu, com a participação do Sudeste caindo, para 
46,6%, e das outras regiões subindo, para 21,4% no Sul, 19,1% no 
Nordeste, 8,2% no Centro-Oeste e 4,7% no Norte (SNIS, 2020).
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A maior participação municipal no saneamento foi fundamental 
para as mudanças na governança setorial observadas nesse período, 
como a diversificação da natureza jurídica das firmas e a alteração 
de práticas monopolísticas para concorrenciais, bem como a atuação 
regional, abrangendo grupos de municípios, de forma semelhante 
ao arranjo contemplado no novo marco legal, por meio da forma-
ção das microrregiões de municípios. A iniciativa municipal ganhou 
escala nacional, melhorando a eficiência e eficácia no atendimento 
em seus territórios e pressionando as companhias estaduais a bus-
carem ganhos de competitividade. Uma iniciativa que melhorou a 
competitividade sistêmica e refletiu o fortalecimento das instituições 
democráticas e da economia de mercado no país. Um movimento 
que promoveu a descentralização administrativa, incluiu pequenas e 
médias empresas e ajudou no aperfeiçoamento da regulação setorial 
(TABELA 1 e GRÁFICOS 1 a 5).

Tabela 1 - Brasil. Saneamento Básico (Água e Esgoto) - Evolução da 
Natureza Jurídica das Empresas - 1995 - 2019 (Nº de Unidades).

Natureza Jurídica 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Administração pública direta 2 25 107 700 902 1.063

Autarquia 22 145 251 404 413 426

Empresa privada 0 13 25 54 89 110

Empresa pública 2 1 6 5 5 6

Organização social 0 0 0 3 2 5

Sociedade de economia mista 
com administração pública 28 33 33 34 31 30

Total 54 217 422 1.200 1.442 1.640

Fonte: SNIS, 2020. (Elaboração própria).

Uma experiência singular que mostrou a importância dos mu-
nicípios e da descentralização administrativa para consolidação da 
democracia no país. De certa forma, uma experiência que tem parale-
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lo na história dos Estados Unidos sobre a importância das pequenas 
cidades para democracia, conforme assinalou Alexis de Tocqueville, 
no clássico Democracia na América (1899), quando destacou a im-
portância das pequenas cidades e da descentralização administrativa 
para o sucesso da democracia nos Estados Unidos no século XIX, e 
relacionou três causas principais para o florescimento da democra-
cia: a União Federal, às instituições das pequenas cidades (township 
institutions) e a força da lei. Ele ressaltou também que a ausência de 
centralização administrativa enfraquecia a tirania do poder central. 

A iniciativa desses municípios representou um grande esforço 
a favor da modernização setorial, com as novas formas de nature-
za jurídica provocando impactos relevantes na governança setorial 
e melhorando a qualidade no atendimento da população. A demora 
para estabelecer uma nova arquitetura legal, capaz de promover a 
modernização setorial mais rapidamente, fez com que os municí-
pios em melhores condições para geração de caixa em saneamento, 
passassem a buscar novas formas de gestão para o setor em seus 
territórios. Apesar de serem geradores de caixa relevantes, esses 
municípios não tinham suas respectivas demandas atendidas, espe-
cialmente na área de coleta e tratamento de esgotos. Ou seja, a efi-
cácia do modelo anterior foi questionada, passando a ser substituída 
gradualmente à medida que vários municípios deixaram de renovar 
os contratos com as companhias estaduais e passaram a resolver a 
questão do saneamento com soluções próprias, por meio de empre-
sas públicas municipais, autarquias e empresas privadas via conces-
sões e parcerias público-privadas (PPPs). Por outro lado, esta nova 
dinâmica setorial fez com que as companhias estaduais buscassem 
alternativas para ampliar e modernizar suas infraestruturas, elevando 
os investimentos para atender melhor a população e garantir a ma-
nutenção dos contratos com os demais municípios. 
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Gráfico 2 - Brasil. População total residente dos municípios 
com abastecimento de água, segundo o IBGE, por 

Natureza Jurídica das Empresas - 1995 (%).

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).

Gráfico 3 - Brasil. População total residente dos municípios 
com abastecimento de água, segundo o IBGE, por 

Natureza Jurídica das Empresas - 2019 (%).

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).
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Gráfico 4 - Brasil. População total residente dos municípios 
com esgotamento sanitário, segundo o IBGE, por 
Natureza Jurídica da Empresa Operadora - 2000.

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).

Gráfico 5 - Brasil. População total residente dos municípios 
com esgotamento sanitário, segundo o IBGE, por 
Natureza Jurídica da Empresa Operadora - 2019.

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).

Nesse período, se destacaram várias iniciativas nas regiões Su-
deste e Sul, como o pioneirismo de Limeira em São Paulo e as expe-
riências de Niterói e cidades da região dos Lagos no Rio de Janeiro. 
Outro destaque nessa fase foi a participação privada por meio de con-
tratos de concessão e parcerias público-privada (PPPs), como: Ode-
brecht Ambiental depois adquirida pelo grupo canadense Brookfield, 
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que constituiu a  BRK Ambiental, com participação do Fundo de Inves-
timentos do FGTS; Grupo Águas do Brasil, com operações em Niterói 
e região dos Lagos no Rio de Janeiro; e, Grupo AEGEA com conces-
sionária na região dos Lagos e que venceu os leilões da Companhia de 
Saneamento do Estado de Alagoas (CASAL) e da Companhia Estadual 
de Água e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE).

Um aspecto relevante que surgiu nesse período foi o questiona-
mento sobre a sobrevivência do modelo de subsídio cruzado que aten-
dia todos os municípios, os maiores e os menores municípios, inclusi-
ve aqueles com operação não rentável. Nesse sentido, a proposta da 
regionalização por meio dos grupos de municípios, estabelecido pelo 
novo marco legal, representou uma solução para atrair os investidores 
para o setor e, assim, viabilizar a universalização no atendimento do 
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, tal como foi 
observado nas concessões mais recentes da CASAL, CEDAE e CAESA 
- Companhia de Água e Esgoto do Amapá.  

A análise comparativa de índices de desempenho selecionados 
por grupos de firmas, conforme a natureza jurídica, apresentados nos 
gráficos 6 a 10 a seguir, mostra com clareza desempenhos mais efi-
cientes e eficazes nas formas jurídicas das iniciativas municipais na 
comparação com as companhias de saneamento estaduais, com re-
levo para as concessionárias privadas, tendo-se em vista a capaci-
dade delas para realizar os investimentos que o setor necessita para 
alcançar a universalização no atendimento da população. Em geral, 
as companhias estaduais apresentaram desempenhos médios infe-
riores às outras formas de naturezas jurídicas apesar da densidade de 
economias por ligação e das tarifas médias serem maiores do que as 
outras formas jurídicas (GRÁFICOS 6 a 10).
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Gráfico 6 - Brasil. Saneamento Básico. Tarifa Média 
por Forma Jurídica - 1995 - 2019 R$/m³.

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).

Gráfico 7 - Brasil Saneamento Básico. Índice de atendimento urbano 
de água por Forma Jurídica de Operação - 1995 – 2019 (% Médio).

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).

Gráfico 8 - Brasil. Saneamento Básico. Índice de atendimento 
urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com água 

por Forma Jurídica de Operação – 1995 -2019 (% Médio).

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).
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Gráfico 9 - Brasil. Saneamento Básico. Índice de hidrometração 
por Forma Jurídica de Operação - 1995 – 2019 (% Médio).

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).

Gráfico 10 - Brasil. Saneamento Básico. Índice de perdas no faturamento 
por Forma Jurídica de Operação - 1995 - 2019 (% Médio).

Fonte: SNIS, 2020 (Elaboração própria).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A emergência da atuação municipal no setor de saneamento 
básico no Brasil nas últimas três décadas representou um exemplo 
singular do fortalecimento da democracia, dos direitos humanos e da 
economia de mercado no país. A maior participação municipal no sa-
neamento aconteceu com aumento da eficiência e eficácia no setor, 
conseguindo ampliar o acesso da população aos serviços de sanea-
mento, elevar a concorrência no setor e contribuir para o aumento da 
competitividade da economia nacional. Não sendo exagero dizer que o 
aumento da participação municipal na governança do setor contribuiu 
também para o estabelecimento do novo marco legal do saneamento 
em 2020. Uma iniciativa compatível com as demandas para melhorar 
a qualidade de vida da população e consolidar a posição competitiva 
do país nas relações econômicas internacionais, tendo-se em vista a 
contribuição do setor para mitigação dos efeitos das mudanças climá-
ticas à medida que ajuda a reduzir as emissões de gases poluentes e 
diminuir os lançamentos de esgotos não tratados em rios, lagos e ocea-
nos, adequando, assim, o país às diretrizes internacionais em prol do 
desenvolvimento sustentável, como os ODSs 2030 e o Acordo de Paris. 
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
O tema deste trabalho é o Direito de Defesa previsto na CRFB/88 e sua 
eficácia no Poder Judiciário, sendo que este trabalho tenta mostrar que o 
direito à Ampla Defesa e o direito ao Contraditório são violados em sede re-
cursal nos Juizados Especiais Cíveis; a partir do processo histórico de cria-
ção da Lei 9.099/95( Projeto de Lei 1.950/83 em diante), com crítica. O pro-
blema desta pesquisa é que o Direito de Defesa não é eficaz nos Juizados 
Especiais Cíveis, na fase recursal. Os seus objetivos gerais são a história da 
instituição da Lei 9.099/95, com crítica; e a Filosofia de John Rawls; como 
parâmetros de análise da Lei 9.099/95 e do Direito de Defesa, em sede 
recursal, nos Juizados Especiais Cíveis. Além disso, esta pesquisa possui 
os seguintes elementos fundamentais da metodologia: pesquisa qualita-
tiva; análise teórica com multiculturalidade teórica e de autores; quanto à 
vertente teórico metodológica: vertente jurídico-sociológica; modelo teóri-
co de teoria da argumentação jurídica; quanto à forma de abordagem do 
fenômeno jurídico: raciocínio hipotético-dedutivo; e o método utilizado é o 
método materialista dialético marxista. Sendo a sua justificativa o Direito de 
Defesa que é violado, atualmente, em sede recursal, nos Juizados Espe-
ciais Cíveis; e isso será comprovado por meio: da abordagem do processo 
histórico de criação da Lei 9.099/95, com crítica, a partir do Projeto de Lei 
1.950/83; e da Filosofia de John Rawls; e do artigo 5º, LV, da CRFB/88. 
Tendo as hipóteses: porque a Lei 9.099/95 desrespeita o livre exercício do 
Direito de Defesa, amparado pelo artigo 5º, LV, da CRFB/88, além de ela 
ser contrária à finalidade para a qual a própria Lei foi criada. Concluindo, 
como se não fosse suficiente, não há Súmula Vinculante que trata acerca do 
Direito de Defesa, na fase recursal, dos Juizados Especiais Cíveis.

Palavras-chave: Direito; Defesa; recursal; Judiciário; multiculturalidade. 
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ABSTRACT
The theme of this work is the Right of Defense provided for in the CRFB/88 and 
its effectiveness in the Judiciary, and this work tries to show that the right to 
broad defense and the right to the Adversary are violated in recursal state in the 
Special Civil Courts; from the historical process of creation of Law 9.099/95( Bill 
1950/83 onwards), with criticism. The problem with this research is that the Right 
of Defense is not effective in special civil court proceedings, in the recursive pha-
se. Its general objectives are the history of the institution of Law 9,099/95, with 
criticism; and the Philosophy of John Rawls; as parameters of analysis of Law 
9.099/95 and the Right of Defense, in recursal, in the Special Civil Court. In addi-
tion, this research has the following fundamental elements of the methodology: 
qualitative research; theoretical analysis with theoretical and authors multicultu-
ralism; methodological aspects: legal-sociological aspect; theoretical model of 
legal argumentation theory; and the way of approach to the legal phenomenon: 
hypothetical-deductive reasoning. Its justification is the Right of Defense that is 
violated, currently, in recursal, in the Special Civil Court; and this will be proven 
through: the approach of the historical process of creation of Law 9.099/95, with 
criticism, from Bill 1.950/83; and the Philosophy of John Rawls; and Article 5, 
LV, of the CRFB/88. Having the hypotheses: because Law 9.099/95 disrespects 
the free exercise of the Right of Defense, based on Article 5, LV, of the CRFB/88, 
besides being contrary to the purpose for which the Law itself was created. In 
conclusion, as if it were not enough, there is no Binding Summary that deals with 
the Right of Defense, in the recursal phase, of the Special Civil Court.

Keywords: Law; Defense; recursal; Judiciary; multiculturalism. 
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INTRODUÇÃO

O tema deste resumo é “O Direito de Defesa previsto na 
CRFB/88 e sua eficácia no Poder Judiciário”. Tenta-se mostrar que o 
direito à Ampla Defesa e o direito ao Contraditório são violados, em 
sede recursal, nos Juizados Especiais Cíveis; a partir do processo 
histórico de criação da Lei 9.099/95( Projeto de Lei 1.950/83 em dian-
te), de forma crítica.

Os problemas abordados são: “Porque o Direito de Defesa é 
violado, em sede recursal, nos Juizados Especiais Cíveis?” e “Há algu-
ma Súmula Vinculante que trate do Direito de Defesa, na fase recursal, 
dos Juizados Especiais Cíveis?”.

Este resumo se justifica pela necessidade de alteração legis-
lativa do artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95, porque, atualmente, o livre 
exercício do Direito de Defesa é amparado pela CRFB/88, de forma 
ineficaz, tendo em vista a violação do referido Direito, em sede recursal, 
nos Juizados Especiais Cíveis.

É importante destacar que não há Súmula Vinculante que se re-
fere ao Direito de Defesa, nos Juizados Especiais Cíveis, na fase recur-
sal; tornando-se dispensável a atividade postulatória judicial privativa 
de Advogado nos Juizados Especiais, nesta fase, na teoria.

Os objetivos gerais são: 1) mostrar o processo histórico em que 
ocorreu a criação dos Juizados Especiais Cíveis, de forma crítica; e 2) 
apresentar a relação entre a Filosofia e o Direito na questão da violação 
do Direito de Defesa, em sede recursal, nos Juizados Especiais Cíveis. 

Os objetivos específicos são: 1) exibir a influência do multicul-
turalismo na origem histórica de instituição dos Juizados Especiais Cí-
veis( no Projeto de Lei 1.950/83); 2) evidenciar que a obrigatoriedade 
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da constituição de Advogado, na fase recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis, hoje em dia( artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95), visa à permanên-
cia de uma Justiça elitista, influenciada por questão econômica secun-
dária, ou seja, que não é questão de economia processual; através 
da OAB( Ordem dos Advogados do Brasil); 3) expor que a finalidade 
de criação da Lei 9.099/95 foi a de ampliar o acesso à Justiça pelos 
cidadãos; neste caso, por meio dos Juizados Especiais Cíveis, pro-
movendo inclusão social; 4) exibir uma visão dos Juizados Especiais 
Cíveis baseada na Constituição Federal de 1988; 5) fomentar mudança 
legislativa do artigo 41, § 2º, da Lei 9.099/95; 

Em relação à metodologia, a pesquisa é: 1) qualitativa; 2) de 
análise teórica, acerca da Lei 9.099/95, Lei que versa sobre os Juiza-
dos Especiais Cíveis, com multiculturalidade teórica; 3) quanto à ver-
tente teórico-metodológica, vertente jurídico-sociológica, mostrando a 
eficácia que não é plena do Direito de Defesa previsto na CRFB/88, 
nos Juizados Especiais Cíveis, levando em consideração a sua fase 
recursal, e indicando também a presença da multiculturalidade no 
processo histórico de criação da Lei 9.099/95; 4) modelo teórico de 
teoria, da argumentação jurídica; e quanto à forma de abordagem do 
fenômeno jurídico, foi utilizado o raciocínio hipotético-dedutivo; e 5) 
método materialista dialético marxista, no que diz respeito à crítica e à 
interdisciplinaridade.

Na hierarquia do ordenamento jurídico, a CRFB/88 ocupa uma 
posição de supremacia perante as outras normas, servindo para que 
o legislador a tome como fundamento, na elaboração das demais nor-
mas. Portanto, é lógico que nenhuma outra norma, incluindo a lei ordi-
nária, pode modificar ou suprimir a norma constitucional.

Nos Estados Democráticos de Direito, a supremacia constitucio-
nal possui uma função relevante.
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Ressalta-se que o princípio da máxima efetividade confere ao in-
térprete da norma constitucional a obrigação de dar à interpretação da 
norma o sentido de maior eficácia possível, sendo, portanto, proibido, 
segundo este princípio, interpretar a norma constitucional, eliminando 
ou reduzindo sua finalidade, isto quer dizer, que é necessária a utili-
zação da interpretação extensiva, no que se refere à hermenêutica da 
norma constitucional.

A partir daqui, a sequência deste trabalho ocorrerá da seguinte 
forma: 1) Uma análise da cultura, 1.1- O multiculturalismo contempo-
râneo e o multiculturalismo do processo histórico de criação da Lei 
9.099/95, 1.2- O interesse econômico secundário da OAB( Ordem dos 
Advogados do Brasil) e sua relação com o processo histórico de insti-
tuição da Lei 9.099/95; 2) O capital e seu Poder de influência na socie-
dade capitalista, 2.1- Crítica à influência do capital na formação de Lei; 
3) O interesse legítimo de economia processual da Lei 9.099/95, 3.1- O 
princípio da informalidade e da simplicidade e as suas funções na Lei 
9.099/95; e 4) A importância da Súmula Vinculante. 

1. UMA ANÁLISE DA CULTURA

A cultura dos Países de Terceiro Mundo, hoje em dia, mantém 
um diálogo com a cultura dos Países de Primeiro Mundo, aquela cul-
tura não possui uma relação de oposição em relação a esta cultura. 
Todavia a cultura brasileira não é composta integralmente pela ideo-
logia da cultura dos países desenvolvidos; sendo em grande parte 
composta pela cultura tipicamente brasileira, a fim de preservar a 
própria cultura do Brasil.
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1.1. O MULTICULTURALISMO CONTEMPORÂNEO 
E O MULTICULTURALISMO DO PROCESSO 
HISTÓRICO DE CRIAÇÃO DA LEI 9.099/95

O multiculturalismo contemporâneo é um fenômeno de diversi-
dade cultural presente nas sociedades atuais.

Devido às consequências da globalização, a multiculturalidade 
contemporânea encontra-se tanto a nível mundial quanto no interior dos 
países. Esta afirmação representa que a globalização reduziu as bar-
reiras de tempo e de espaço entre vários países, aproximando estes.

Vale ressaltar que a multiculturalidade brasileira é uma multicul-
turalidade de resultado, pois é um processo natural de um povo. 

Além disso, a globalização conecta pessoas, aumentando o 
número de relações sociais em geral (tanto a nível mundial como 
dentro dos países).

Em 1981, o Ministério da Desburocratização criou uma Comis-
são paulista formada por integrantes do Poder Judiciário, Ministério 
Público e Advocacia Pública, com a finalidade de elaborar o Projeto de 
Lei do Juizado Especial de Pequenas Causas (Projeto de Lei 1.950/83), 
com influência do modelo do Juizado de Pequenas Causas da Cidade 
de New York, visando ampliar o acesso à Justiça.
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1.2. O INTERESSE ECONÔMICO  
SECUNDÁRIO DA OAB (ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL) E SUA RELAÇÃO COM O PROCESSO 
HISTÓRICO DE INSTITUIÇÃO DA LEI 9.099/95. 

Na época, houve uma polêmica acerca da criação do Proje-
to de Lei 1.950/83, por parte da Ordem dos Advogados do Brasil e 
Associações dos Advogados existentes no Brasil, pois estes eram 
contra este Projeto de Lei, na medida que ele, na visão destes grupos 
sociais, era uma ameaça ao exercício da profissão dos advogados, 
porque este Projeto de Lei envolvia a dispensa de advogado, em cer-
tos casos, na reclamação do Juizado Especial de Pequenas Causas. 
Ademais, estes grupos eram contra o modelo do Juizado de Peque-
nas Causas da Cidade de New York.

2. O CAPITAL E SEU PODER DE INFLUÊNCIA 
NA SOCIEDADE CAPITALISTA.

A economia, através do seu modo de produção material influen-
cia o processo de vida social. 

Sendo que as relações sociais originadas da vida social fazem 
história, que compõem, muitas das vezes, teorias. Essas teorias, às 
vezes, poderão ser entendidas, a partir das condições econômicas da 
época em que se passa a história, haja vista, o poder de influência do 
capital na sociedade capitalista.

Tendo em vista isso, se o homem for alienado através do seu 
trabalho, não é a consciência do homem que determinará o seu ser 
social, mas o seu ser social é que determinará a sua consciência (EN-
GELS, Friedrich, p. 306). Gerando, dessa forma, uma dependência cí-
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clica do homem alienado com a economia. É bom esclarecer que o ser 
social é o indivíduo que pratica ações em sociedade. 

O ciclo de dependência econômica referido funciona deste 
modo: o capitalista compra a força de trabalho, e o trabalhador, após 
utilizar sua força de trabalho (comprada para produzir certo produto), 
recebe o dinheiro do capitalista, que serve para o trabalhador sobreviver 
e manter sua força de trabalho. Neste sentido, ocorrerá a manutenção 
do sistema capitalista, ou seja, o capitalista continuará obtendo lucro.

Esta ideia exposta acima só será enxergada pelos homens não 
alienados (por meio de seus trabalhos) pelos seus patrões. Essa alie-
nação é como se fosse uma fraude burguesa.

2.1- CRÍTICA À INFLUÊNCIA DO CAPITAL 
NA FORMAÇÃO DE LEI

Por incrível que pareça, as leis que regulam a economia também 
tem que ser coerentes, assim como as demais leis. Isto significa inclu-
sive que a ciência econômica possui suas regras.

A título de exemplo, o valor da força de trabalho é igual ao tra-
balho despendido para produzir certa mercadoria, e o processo de 
produção extingue-se com a mercadoria. Isso representa as regras da 
economia capitalista. Então, 

Se tracei uma linha reta de determinada grandeza, produzi( na 
verdade, apenas simbolicamente, o que sei de antemão), me-
diante a arte do desenho, que ocorre de acordo com certas 
regras( leis), independentes de mim, uma linha reta. Se divido 
essa linha em três segmentos( que, por sua vez, podem cor-
responder a determinado problema), cada um desses três seg-
mentos continua sendo; depois, como antes, linha reta, e toda a 
linha, da qual eles são partes não é dissolvida, por essa divisão, 
em algo diferente de uma linha reta, por exemplo, uma curva 
de qualquer espécie. Tampouco posso dividir a linha de dada 
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grandeza de maneira que a soma dessas partes seja maior que 
a própria linha não dividida; a grandeza da linha não dividida 
não é, portanto, determinada por grandezas arbitrariamente 
estabelecidas das linhas parciais. Pelo contrário, as grandezas 
relativas dessas últimas são, de antemão, limitadas pelos limites 
da linha de que são partes( MARX, Karl, 2008, p. 286).

Neste sentido, a lei não deve sofrer influência do capital, ou seja, 
não deve ser regulada pela economia puramente, isto quer dizer de 
forma arbitrária, pois não visaria ao bem-estar da coletividade; mas a 
lei deve regular a economia. 

Concluindo, se o homem não for alienado pelo seu trabalho, a 
sua consciência econômica poderá ter repercussão em suas condutas 
sociais, com exceção da economia que possui suas regras próprias, 
das leis que regulam a economia e das leis em geral.

3. O INTERESSE LEGÍTIMO DE ECONOMIA 
PROCESSUAL DA LEI 9.099/95.

É função primordial do Direito assegurar à sociedade o co-
nhecimento dos direitos e deveres pertinentes a ela, segundo Jorge 
Miranda.

Com isso, percebo que na função do Direito citada, a Consti-
tuição Federal assume posição de destaque, por ser a Carta Maior do 
ordenamento jurídico brasileiro. Então, ter consciência sobre a Cons-
tituição Federal é ter uma noção elementar do Direito, isto é, ter uma 
noção essencial do Direito. 

Além disso, também é importante que os cidadãos votem em 
políticos que não são corruptos, a fim de que os legisladores façam 
leis, as quais não aumentem as desigualdades sociais, não defenden-
do a concentração de riqueza para as pessoas ricas.
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Portanto, ter consciência político-jurídica é necessário para 
que se exerça a cidadania e não se viva na ignorância acerca dos 
direitos do ser humano. Neste sentido, a obtenção do conhecimento 
político-jurídico pela sociedade ajuda a exercer o livre exercício do 
direito, em regra. 

Porque o Direito é o alicerce de uma sociedade evoluída, e a 
nação sabendo usar o seu conhecimento político-jurídico, poderá re-
solver vários conflitos de interesses surgidos na sociedade, inclusive 
por meio judicial. 

Vale ressaltar que a ignorância da lei não escusa ninguém de 
cumprir a lei (artigo 3º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasi-
leiro), então, quanto ao Direito de Defesa, ele existe e está presente na 
Constituição Federal de 1988 e não deve ser interpretado como forma 
de restringir o Direito de Defesa, além de haver a supremacia da Lei 
Maior em relação à Lei 9.099/95.   

É bom lembrar que o artigo 2º, da Lei 9.099/95 diz que o processo 
dos Juizados Especiais Cíveis deverá ser guiado pelos princípios da 
economia processual e da oralidade; tentando, sempre, a conciliação. 

O princípio da oralidade colabora com o princípio da economia 
processual.  O princípio da oralidade define que os atos processuais 
serão predominantemente orais, buscando-se evitar a lentidão proces-
sual. Todavia isso não significa que não existam atos processuais es-
critos nos Juizados Especiais Cíveis, pois do contrário, geraria grandes 
prejuízos para as partes processuais.  

Portanto, o princípio da oralidade estimula a solução rápida e 
objetiva do conflito. 

A conciliação é um Instituto dos Juizados Especiais Cíveis que 
também visa ao princípio da economia processual. Então, antes da aná-
lise dos fatos e das provas, incumbe a estes Juízos tentar a conciliação. 
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Em continuidade, estes juízos possuem uma finalidade social 
mais forte que a do contencioso ordinário, que é a de preocupação 
social do Magistrado na solução de conflitos de interesses jurídico-
-processuais, situando não apenas o problema ocorrido no passado, 
mas se preocupando também com os seus reflexos, ainda que com 
possibilidades futuras, para as partes, conforme o caso concreto; 
tudo isso ocorrendo através da aproximação do Juiz com as partes, 
pelo diálogo. É a chamada Justiça Coexistencial, esta alcança não 
somente o bem tutelado na forma supracitada, mas também almeja 
a convivência pacífica das partes processuais, quando este tipo de 
convivência não existe. 

E por este motivo, entendo que a função social dos Juizados 
Especiais Cíveis está em contraposição à vontade autoritária de órgão 
judicante diverso. 

Com o intuito de enfatizar o conceito de Justiça Coexistencial, 
exponho o pensamento de Cappelletti: “Trata-se de uma Justiça que 
leva em conta a totalidade da situação, na qual o episódio está inse-
rido e que se destina a curar e não a exasperar a situação de tensão” 

(Cappelletti, 1994, p. 21).

Não é em vão que Cappelletti considera os Juizados Especiais 
Cíveis uma Justiça Social (Cappelletti, 1994, p. 21).

Portanto, o princípio da celeridade vigente nos Juizados Es-
peciais Cíveis, no artigo 2º, da Lei 9.099/95, como consequência do 
princípio da oralidade e do Instituto da Conciliação, contribui inten-
samente com o princípio da economia processual, constituindo este 
interesse legítimo dos Juizados Especiais Cíveis, através da sua Lei 
(Lei 9.099/95).

Sem esquecer o avanço judicial concretizado por meio da infor-
matização dos processos, assim, aderindo aos processos eletrônicos 
e dando também celeridade aos processos; além de fortalecer, com 
certeza, o princípio da economia processual nestes Juízos.
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O princípio da economia processual tem um valor legítimo, pois 
foi inserido na CRFB/88, pela Emenda Constitucional nº 45/2004, e 
visa à eficiente prestação da tutela jurisdicional; porque esta prestação 
eficiente gera uma celeridade para os processos, trazendo economia 
processual nos Juizados indicados.   

A fim de esclarecer o tão mencionado princípio da celeridade: 
porque as causas nos juizados especificados são mais simples que a 
do contencioso ordinário, tornando-se fácil aliar a eficiência processual 
a um pequeno lapso temporal.

3.1- O PRINCÍPIO DA INFORMALIDADE  
E DA SIMPLICIDADE E AS SUAS 
FUNÇÕES NA LEI 9.099/95.

Segundo Alexandre Freitas Câmara, a complexidade da causa 
diverge do valor da causa; sendo assim, é coerente a frase: os Juizados 
Especiais Cíveis têm competência para as causas cíveis de pequena 
complexidade jurídica e de pequeno valor( até 40 salários mínimos).

No que diz respeito à complexidade nestes Juizados, há, neste 
fato, revelação do princípio da simplicidade; pelo menos, teoricamente.

Vale ressaltar que além de o princípio da simplicidade advir da 
Lei 9.099/95, em seu artigo 2º, estes Juízos devem respeitar a CRFB/88.

Para explicar o princípio da simplicidade, relaciona-se com 
a própria finalidade inicial do processo histórico de criação da Lei 
9.099/95, fazendo referência à pequena complexidade das causas 
relativas à Lei citada e a dispensa de constituição de patrono pelas 
partes processuais, na fase recursal. Porque se a causa é de pequena 
complexidade, não haveria necessidade de constituição de advogado 
pelas partes envolvidas no processo, na fase recursal. 
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Quanto ao princípio da informalidade, incide no mesmo ques-
tionamento acerca do advogado, mencionado acima, também na fase 
recursal. Pois o objetivo deste princípio é a ausência de formalidade a 
nível processual, desde que esta ausência não gere prejuízos jurídicos 
para as partes do processo e não contrarie o devido processo legal. 

4. A IMPORTÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE.

A Súmula é tão importante, que só, em regra, não será aplicada 
pelo Juiz, se não se referir ao caso concreto:

“a edição da Súmula prestigia o legislador. A independência do 
julgador não é afetada porque pode não aplicar a súmula, se o 
texto for inaplicável à espécie. O juiz está adstrito à lei, e a sua 
liberdade tem esses parâmetros.”(ROSAS, 2009, p.1).

E a Súmula significa uma resposta mais rápida a uma prestação 
jurisdicional eficaz, ou seja, gera celeridade processual, além de segu-
rança jurídica processual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, não há Súmula Vinculante que trata acerca do Direito 
de Defesa, na fase recursal, dos Juizados Especiais Cíveis.

E para que o Projeto de Lei 1.950/83 fosse inspirado no Juizado 
de Pequenas Causas da Cidade de New York ( Small Claims Court of 
New York City), que é uma subdivisão do Tribunal Cível desta Cidade , 
do sistema judiciário do Estado de New York, Piquet Carneiro foi conhe-
cer este Juizado da Cidade de New York, em 1980, e descobriu que as 
audiências eram feitas no horário noturno, sua competência absoluta 
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era sobre qualquer matéria cível e a assistência advocatícia era facul-
tativa, porque este Juízo estrangeiro representava um Tribunal informal.

Seu rito processual era regido pelo princípio da simplicidade, 
da informalidade e seus atos processuais eram, em sua maioria, orais. 
Ademais, a audiência de julgamento ocorreria após a(s) tentativa(s) de 
conciliação entre as partes do processo.  

Todavia pode-se contratar um advogado, independentemente 
de a presença do profissional ser considerada desnecessária neste 
Juizado, uma vez que este é também conhecido, de forma notória, 
como o Tribunal do Povo (People’s Court), no qual as causas são regi-
das inclusive pelos princípios da celeridade e da informalidade. 

Quanto à sua 2ª instância, era cabível revisão da decisão de 
1ª instância e as partes do processo poderiam contratar advogados, 
se quisessem. 

Realmente, nos dias de hoje, há uma desvalorização legal 
acerca de certas características, no que diz respeito ao Projeto de Lei 
1.950/83 em relação à Lei 9.099/95; especificando: quanto à amplia-
ção do acesso à Justiça, ao princípio da informalidade, ao princípio 
da simplicidade, ao princípio da celeridade e ao princípio da econo-
mia processual. O Judiciário brasileiro, como um todo, atualmente, 
caminha na direção de aumentar a sua contribuição para a efetivação 
da cidadania de seu povo. Diante disto e de tudo o que foi apresen-
tado, os Juizados Especiais Cíveis carecem de uma alteração legis-
lativa da Lei 9.099/95, em seu artigo 41, § 2º, de modo, a preservar 
a finalidade inicial do processo histórico da Lei 9.099/95, a partir do 
Projeto de Lei 1.950/83.

Apesar disso, o sistema jurídico brasileiro é legítimo, pois integra 
o Estado Democrático de Direito.
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Acrescentando, se os direitos são funcionais, cumprem uma 
função na sociedade; e descumpri-los prejudica a sociedade como 
um todo. E pormenorizando, violar um direito significa desvalorizar o 
homem, enquanto ser humano; pois os seres humanos não vivem sem 
o Direito, tendo em vista que, a princípio, a vida em sociedade sem o 
Direito seria um caos social.

O Direito defende o cumprimento de suas leis e é por isso que 
ele existe, dessa forma, o Direito considera a violação de direitos 
uma injustiça. 

Então, se o direito é violado e o Governo cria leis que não cum-
prem a função para que foram realmente criadas, a sociedade e o 
Estado saem perdendo com a desvalorização legal, com o enfraque-
cimento das leis. 

Para explicar, se a criação de uma lei importar em reivindica-
ções de grupos de direitos concorrentes, o legislador deverá optar 
por escolher que o beneficiado pelo direito seja o grupo que possua 
reivindicações de valor jurídico ou de maior valor jurídico que o outro 
grupo, dependendo do caso; isto é, reivindicações legítimas, no caso 
em questão. Pois caso contrário, estariam pondo em risco o princípio 
da igualdade e indo ao encontro da violação da dignidade daquele 
grupo; ou seja, um preço muito alto a ser pago pelo grupo violado 
em sua dignidade e mais alto ainda a ser sustentado por um Estado 
Democrático de Direito, o Brasil; com uma lei que não exerce a função, 
para a qual foi criada.

Portanto, as leis de um Estado Democrático de Direito devem 
estar em harmonia com este Estado, devem ser coerentes com ele.

É necessário salientar que o objetivo do Governo é permanecer 
no Poder, governando, através da legitimidade que o povo dá para o 
Governo, porque o Poder emana do povo; então, trata-se de direito do 
Governo; e oferecer bem-estar à coletividade.
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Concluindo, o Governo tem que valorizar as leis, a fim de que: 
elas sejam cumpridas pela sociedade, fazendo leis que sejam coeren-
tes com o Estado brasileiro (com seus princípios) e forneçam o bem-
-estar geral, beneficiando grupos que reivindiquem valores jurídicos ou 
maiores valores jurídicos, que outros grupos (se qualificando, desta 
maneira, como reivindicações legítimas). 

Pois os direitos estão presentes nas leis, e, então, o Governo 
tem que valorizar as leis.
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RESUMO
Neste trabalho proponho colocar em perspectiva os discursos articulados num 
contexto de crise, em especial através da categoria do empreendedorismo, en-
focando a realidade dos grafiteiros da cidade de Macaé, com os quais se de-
senvolveu a pesquisa de campo, na condição de observação participante. No 
caso concreto, a cidade em questão tem sua realidade econômica fragilizada 
pela crise do petróleo, agravada pela crise do coronavírus, potencializando a 
escassez que os interlocutores já vivenciavam. No entanto, a precariedade não 
impede que os grafiteiros persistam na sua atividade, eis que desenvolvem es-
tratégias para viabilizar suas manifestações estéticas nas ruas. Eles adquirem 
latas de tinta vencidas, recolhem materiais abandonados em frente de obras e 
desenvolvem técnicas para otimizar o uso da tinta. Em contraponto, observa-se 
no cenário nacional, que o grafite tem tido destaque, com expoentes reconhe-
cidos e patrocinados por grandes empresas e até mesmo pelo setor público. 
Diante desta dicotomia, em especial, no contexto de crise, emergem discursos 
individualistas que romantizam as estratégias dos indivíduos para desenvolver 
suas atividades, silenciando dinâmicas de desigualdade e precariedade. Des-
se modo, o discurso emergente consistente na categoria empreendedorismo 
que, através de uma lógica meritocrática, obscurece o abismo existente entre 
a os mais favorecidos e a realidade precária dos grafiteiros da ponta, com os 
quais foi desenvolvida a pesquisa. Esta dinâmica se desenvolve para a manu-
tenção do status quo, justificando quadros de profunda desigualdade, num 
campo subestimado, qual seja, a arte de rua.

Palavras-chave: Crise Econômica; Empreendedorismo; Precariedade; Grafite; 
Setor Artístico.
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ABSTRACT
This paper targets the speeches articulated, in a context of crisis, through the en-
trepreneur category, focusing on the reality of graffiti artitst of Macaé City, where 
the research was developed in the condition of direct observation. Indeed, this 
city has been shaken by the economic crisis as well as by the oil crisis, aggrava-
ted by the pandemic, which enhances the scarcity experienced by the graffiti ar-
tists. However, the precariousness doesn’t stop the graffiti artists from continuing 
their activities. They acquire expired paint cans, collect materials abandoned in 
front of construction sites and develop techniques to optimize the use of paint. 
In contrast, it is observed on the national scene that graffiti has been highlighted, 
with recognized and sponsored exponents by large companies and even by 
the public sector. Faced with this dichotomy, especially in the context of crisis, 
individualist discourses emerge that, at the same time, romanticize the strategies 
of individuals to develop their activities, in this case, graffiti itself. Thus, the emer-
ging discourse consists of the entrepreneurship category that, through a meri-
tocratic logic, obscures the abyss between the most favored and the precarious 
reality of the leading graffiti artists, with whom the research was developed. This 
dynamic is developed to maintain the status quo, justifying pictures of profound 
inequality, in an underestimated field, namely, street art.

Keywords: Economic Crisis; Entrepreneurship; Precariousness; Grafitti; 
Artistic Sector.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo colocar em perspectiva as es-
tratégias adotadas por um grupo de grafiteiros da cidade de Ma-
caé - RJ para lidar com a escassez de recursos financeiros, dado 
o alto custo do material utilizado nas suas atividades, no contexto 
de crise econômica.

O grafite é uma atividade artística contemporânea de destaque, 
reconhecida como arte de rua. Há expoentes internacionalmente re-
conhecidos como KOBRA1, GEMEOS2 dentre outros. No entanto, em 
contraste com o destaque destes artistas, os interlocutores com quem 
realizei a pesquisa demonstram uma crescente precariedade financei-
ra, especialmente pela crise econômica identificada na cidade onde 
residem, cuja atividade econômica se restringe ao petróleo.

Embora o grafite possa ter destaque, inclusive com ganhos eco-
nômicos consideráveis3, grafiteiros como aqueles mencionados, que 
ocupam uma posição dominante (BOURDIEU, 1996) representam uma 
parcela ínfima daqueles que, no campo, gozam segurança financeira. 
Há um abismo entre a realidade destes e dos interlocutores. Na reali-
dade, para grafitar, os interlocutores lançam mão de estratégias varia-
das para arcar com o material. Compram tintas vencidas, para obter 
desconto e até mesmo recolhem latas de tinta abandonadas nas ruas.

1 Eduardo Kobra é um artista reconhecido internacionalmente, responsável pela elaboração 
do maior mural do mundo, no ano de 2016, na região da Zona Portuária da cidade do Rio 
de Janeiro – RJ. Conforme <https://eduardokobra.com/projeto/26/etnias> - Acesso em 20 
de julho de 2021.

2 Os irmãos Gustavo e Otávio Pandolfo são grafiteiros consagrados internacionalmente. A 
Pinacoteca de São Paulo, museu da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo, com o patrocínio do Banco Bradesco, realizou uma exposição das obras 
dos artistas. Conforme <https://pinacoteca.org.br/programacao/osgemeos-segredos/ >- 
Acesso em 20 de julho de 2021.

3 O artista Eduardo Kobra doou um cilindro de oxigênio grafitado para que fosse leiloado, em 
benefício do estado do Amazonas, tendo sido arrematado por R$700.000,00 (setecentos 
mil reais). Conforme <https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/cilindro-de-
-oxigenio-pintado-por-eduardo-kobra-e-leiloado-por-r-700-mil.ghtml > - Acesso em 20 de 
julho de 2021.

about:blank
https://eduardokobra.com/projeto/26/etnias
https://pinacoteca.org.br/programacao/osgemeos-segredos/
https://pinacoteca.org.br/programacao/osgemeos-segredos/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/cilindro-de-oxigenio-pintado-por-eduardo-kobra-e-leiloado-por-r-700-mil.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/cilindro-de-oxigenio-pintado-por-eduardo-kobra-e-leiloado-por-r-700-mil.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2021/03/03/cilindro-de-oxigenio-pintado-por-eduardo-kobra-e-leiloado-por-r-700-mil.ghtml
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Estas estratégias, num contexto de crise, podem ser interpre-
tadas como empreendedorismo, glorificando a sagacidade dos inter-
locutores, mas silenciando as agruras que os artistas vivenciam para 
se expressar artisticamente, sendo certo que viver da arte seria algo 
inimaginável, pois a crise que inviabiliza até mesmo patrocínios para 
as obras, precarizando a vida dos artistas.

Objetiva-se colocar em perspectiva o abismo existente, dentro 
do campo artístico, entre aqueles que são consagrados e os que estão 
na outra ponta, investindo na arte com escassos recursos, mas que, 
diante de um novo espírito do capitalismo (BOLTANSKI, 2009), poderia 
ser interpretada, mediante um discurso de empreendedorismo, exal-
tando a iniciativa destes atores, mas negligenciando a responsabili-
dade do setor público e privada, que poderiam investir neste campo.

A temática ganha relevo quando se observa que os artistas com 
maior destaque usufruem de apoios e patrocínios, em contraste com 
a realidade dos meus interlocutores que, por não receber nenhum tipo 
de incentivo e terem origens bastante precárias, acabam por lançar 
mão de estratégias para conseguir latas de tintas, sejam de spray, se-
jam para o uso com rolinho.

Do ponto de vista metodológico, a pesquisa foi realizada a partir 
de observação direta (MALINOWSKI, 1978) e participante (BECKER, 
1997), com contato estreito com os interlocutores, identificando seus 
métodos para superar os obstáculos de ordem econômica.

Este estudo, a despeito de ter como ponto de partida uma 
realidade empírica específica, qual seja: as estratégias de grafiteiros 
na cidade de Macaé, tem por alvo a análise dos riscos inerentes aos 
discursos do empreendedorismo, recorrentemente articulado no con-
texto de crise, pois relega ao indivíduo a responsabilidade pelo seu 
sucesso ou fracasso.
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A cidade de Macaé e o campo artístico se mostram como ade-
quados para uma análise mais geral, apesar de partir de uma escala 
menor, eis que se trata de uma cidade de médio porte, e de um campo 
que não costuma ser associado às necessidades básicas dos sujeitos.

No entanto, quando se fala em crise, as características peculia-
res de Macaé, intimamente ligada à indústria do petróleo, e as dinâ-
micas observadas durante o trabalho de campo junto a um grupo de 
grafiteiros, possibilitou reflexões interessantes, principalmente quando 
se coloca em perspectiva os discursos empreendedores.

1. O QUADRO DE CRISE ECONÔMICA 
E O AUMENTO DA VULNERABILIDADE: 
O DEBATE DA PRECARIZAÇÃO NO 
CONTEXTO DO NEOLIBERALISMO

A cidade de Macaé é emblemática quando se fala de crise 
econômica, especialmente, pelo desenrolar dos eventos nos últimos 
anos, seja no âmbito nacional, seja internacional, isto porque a eco-
nomia desta cidade é pautada, quase exclusivamente, na exploração 
do petróleo.

Embora haja um histórico na cidade de exploração da atividade 
pesqueira e grandes potenciais turísticos, é notável que o Município, 
reconhecido nacionalmente como “Capital Nacional do Petróleo”4, so-
freu abalos consideráveis na última década, decorrente da crise desta 
commodities tão cara para a economia nacional.

4 Esta expressão é dita por muitos moradores da cidade, estando presente até no site oficial 
da Prefeitura do Município de Macaé. Cf. http://macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/capi-
tal-nacional-do-petroleo - Acesso em 20 de agosto de 2021.

http://macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/capital-nacional-do-petroleo
http://macae.rj.gov.br/conteudo/leitura/titulo/capital-nacional-do-petroleo
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Nesse sentido, é evidente que a situação desta cidade, em-
bora possa parecer ter numa escala reduzida, mostra-se bastante 
interessante para refletirmos sobre as dinâmicas políticas, pois as 
consequências da crise neste setor são vivenciadas de forma intensa 
nesta região.

Percebe-se o fechamento de incontáveis empresas na cidade, 
com uma dinâmica imobiliária muito peculiar, com grandes imóveis, 
antes ocupados por empresas do mercado offshore, que hoje estão 
abandonadas, assim como o incremento do número de desemprega-
dos, que no Brasil já supera o patamar de 15 milhões.

 Indiscutivelmente, do ponto de vista urbanístico, a cidade em 
questão também aponta para profundas desigualdades, com cres-
cente favelização em bairros periféricos, refletindo uma dinâmica de 
acumulação nas classes mais abastadas, hoje concentradas em con-
domínios, com custos inacessíveis para a maior parte da população.

Percebe-se, nesse sentido, que a qualidade de vida, por conta 
da favelização e da precariedade da estrutura da cidade, que cresceu 
consideravelmente com o mercado do petróleo, hoje está fragilizada, 
com índices de violência altíssimos e todos os demais problemas cor-
relatos à desigualdade social.

Tamanha desigualdade e precariedade é refletida no grupo de 
interlocutores com os quais a pesquisa foi desenvolvida, na condição 
de observador participante. Dentre os jovens que compõem o grupo, 
que somam cerca de 10 pessoas, apenas um deles possui condições 
econômicas boas, pois seus pais são médicos.

Os demais, são oriundos de classes operárias. Seus pais traba-
lham em condições precárias, como pedreiros ou, em alguns casos, 
tendo apenas a mãe como cozinheira. Relatam muita instabilidade 
econômica e fragilidade em diversos setores, com residências precá-
rias e carência educacional.
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A despeito disso, tais interlocutores desenvolvem suas ativida-
des, enquanto artistas, continuamente na cidade de Macaé, realizando 
grafites por todo o território, seja em áreas nobres, seja em locais me-
nos favorecidos. Inclusive, este é um aspecto bastante perseguido por 
eles: levar a cultura do grafite para áreas mais pobres.

O alvo deles é simples, possibilitar que aqueles que não tem 
acesso à arte, à cultura, que possam desfrutar deste recurso tão caro 
para eles, que possibilita reflexões, inspirações e até mesmo um pro-
cesso educacional em alguns casos. As pinturas produzidas, muitas 
vezes, possuem frases, poesias, dizeres que possibilitam a reflexão, a 
produção de um pensamento crítico bastante interessante.

A atuação destes grafiteiros é semanal, por vezes grafitam mais 
de uma vez por semana, porém, as despesas que eles possuem com 
as tintas é considerável, especialmente quando se coloca em perspec-
tiva as condições financeiras deles. 

Como pontuado, eles não são egressos de classes sociais 
abastadas, mas desenvolvem as atividades deles continuamente, sem 
contar com nenhum tipo de patrocínio, embora estejam claramente 
ligados ao setor artístico. Trata-se de uma atividade cara para o desen-
volvimento social, pois a arte é fundamental para a expressão humana, 
bem como para a educação.

Durante todo o tempo de pesquisa, não foi observado qualquer 
aporte financeiro de empresas locais ou externas. As lojas de tintas, 
empresas ligadas à arte ou, ainda, o Setor Público, em nenhum mo-
mento viabiliza qualquer tipo de incentivo ou auxílio financeiro, deno-
tando que, apesar da atividade dos interlocutores ser tão importante, é 
tratada como “perfumaria”, sem qualquer cuidado ou incentivo.

A realidade é que os interlocutores não possuem materiais ade-
quados para a sua atividade, mas, a despeito disso, produzem traba-
lhos bastante interessantes no espaço urbano, fortalecendo a cultura 
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local, tornando a arte presente mesmo em áreas abandonadas e pre-
carizadas, como as favelas que crescem continuamente na cidade.

Já foram realizadas tentativas para conseguir patrocínio. Os 
interlocutores relatam que tentaram formalizar vínculos com o Poder 
Público e com empresas locais, todavia, estas tentativas restaram frus-
tradas sob o argumento da falta de recursos.

Durante a pesquisa, foi realizada entrevista com um dos empre-
sários que exploram atividades voltadas para a construção civil, es-
pecificamente, com a venda de materiais de pintura – tintas acrílicas, 
sprays, pincéis, rolinhos, verniz etc. – sendo a única loja da região a 
possuir tinta específica para o grafite. 

Este empresário relatou que tem de arcar com uma carga tribu-
tária elevada, o que reduz bastante o seu lucro. Segundo ele, a venda 
dos sprays é realizada na sua empresa, unicamente, porque “gosta 
muito do grafite” e, “enquanto puder”, irá continuar incentivando a ati-
vidade através das suas vendas.

Não se deseja demonizar a sua atividade, no entanto, nota-se 
que o empresário acaba ocupando o lugar daquele que explora a ativi-
dade, que lucra com a venda dos produtos, entendendo que isso, por 
si só, já configura uma contrapartida para a sociedade, não oferecendo 
qualquer incentivo diferenciado, patrocínio ou até mesmo doação.

Um dos elementos interessantes que foi observado ao longo da 
pesquisa, é que os interlocutores desenvolveram técnicas e estraté-
gias para manter a atividade deles. Uma delas, bastante emblemática, 
quando contraposta às falas do empresário entrevistado, consiste na 
compra de latas de spray vencidas deste mesmo empresário, com um 
desconto de 50%.

Nota-se, assim, que até mesmo as estratégias desenvolvidas 
pelos interlocutores, embora traga um ganho, no sentido da redução 
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da despesa, também viabiliza a mitigação de eventuais prejuízos do 
próprio empresário, que explora a atividade.

Sem prejuízo, é interessante que não se sabe os eventuais ris-
cos à saúde dos próprios interlocutores com o uso de latas de tinta 
vencidas, sendo certo que, se é estipulado um prazo de validade para 
os produtos, certamente eles não devem ser consumidos, ou utilizados 
fora da data estabelecida. 

Contudo, como o objetivo dos grafiteiros é continuar nas suas 
atividades, é propagar a cultura do grafite, exercendo sua dimensão 
artística e cultura, estes aspectos que tangenciam a própria preser-
vação da saúde são menosprezados, com o fito de viabilizar tão so-
mente a sua arte.

Destaca-se uma outra estratégia que consiste na busca por tin-
tas abandonadas na frente de obras que comprometem, inclusive, a 
qualidade estética dos grafites produzidos, uma vez que não são ma-
teriais novos e adequados para o grafite. Mas os interlocutores, com o 
desenvolvimento de inúmeras habilidades técnicas, conseguem extrair 
do material potenciais inimagináveis.

Misturam-se cores, desenvolvem-se técnicas para transferir a 
tinta de uma lata de spray para outra, utilizando pedaços pequenos 
de cargas de caneta – uma técnica descoberta pelos interlocutores 
através de vídeos disponíveis na internet – o que viabiliza cores diferen-
ciadas, sem necessariamente comprar novos sprays.

Obviamente, os impactos destas estratégias, do ponto de vista 
da saúde deles, ainda não podem ser estimados, porque deve demo-
rar para que venham à tona. No entanto, contrapondo-se este cenário, 
todo este quadro com o que se verifica com outros artistas, que fazem 
a mesma atividade, mas que desfrutam de amplo apoio, emerge um 
problema que precisa ser analisado com atenção.
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Ao passo que os interlocutores desenvolvem estas estratégias, 
e atuam num contexto muito emblemático para a realidade brasileira, 
pois, como já pontuado, as atividades econômicas de Macaé guar-
dam estreita relação com as dinâmicas observadas no país de modo 
geral, pela centralidade que o petróleo exerce.

Nesse sentido, dado o contexto urbano, em que a expansão 
das metrópoles, das cidades com portes cada vez maiores, o grafite 
se apresenta como uma atividade que provoca um rompimento com 
a postura blasé dos transeuntes (SIMMEL, 1973), absolutamente com-
patível com o neoliberalismo. 

Esta indiferença, a noção de que o indivíduo, deixado à própria 
sorte, será capaz se desenvolver, que olha para qualquer tipo de in-
tervenção estatal como uma ação ilegítima (NOZICK, 1991), é abso-
lutamente míope para as injustiças que a desigualdade proporciona, 
especialmente quando se fala das suas consequências, em termos de 
violência, saúde pública etc.

Vive-se hoje um momento em que se fortalecem discursos volta-
dos para o individualismo, esquecendo-se da necessidade de atuação 
estatal para mitigar as desigualdades e as suas consequências. Não é 
razoável relegar para o Estado, unicamente, funções de administração 
da justiça e segurança, priorizando unicamente a propriedade privada.

No caso, tem-se que os grafiteiros desenvolvem uma outra re-
lação com a paisagem, com o espaço urbano (TARTAGLIA, 2013), 
sem prejuízo do desenvolvimento de uma epistemologia diferenciada 
(LEAL, 2017), pelo conhecimento específico e característico que os 
interlocutores desenvolvem do espaço urbano.

Do ponto de vista cultural do grafite, dos propósitos dos interlo-
cutores, pode-se dizer que há o rompimento com esta lógica em que 
os indivíduos devem seguir isolados, unicamente, produzindo para um 
sistema voraz, que se alimenta dos potenciais produtivos humanos, 
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como se os homens fossem de fato “trabalhadores livres como pássa-
ros” (MARX, 2013a). 

Estes interlocutores não observam a cena urbana, unicamente, 
como um lugar de passagem. A pesquisa de campo aponta que há 
uma busca pelo diálogo com esta sociedade, por uma interlocução, 
onde se posiciona, inclusive, politicamente.

Contrapondo-se a esta perspectiva, tem-se os discursos que 
valorizam o individualismo, que reforçam uma lógica meritocrática, pre-
sente nos meios de comunicação, principalmente nas redes sociais, o 
que deve ser observado com cautela.

2. O DISCURSO DO EMPREENDEDORISMO 
E SUAS JUSTIFICAÇÕES

A pesquisa foi desenvolvida num contexto espacial emblemá-
tico quanto à dinâmica de crise financeira brasileira, pois a base da 
economia da cidade de Macaé é a exploração do petróleo (PAGA-
NOTO, 2012). Ao passo que esta é praticamente a única atividade 
desenvolvida na região, é natural que os cidadãos sofram as conse-
quências de sua crise.

No contexto da cidade onde foi desenvolvida a pesquisa, per-
cebe-se que inexiste o fomento ou amparo para artistas, notadamente, 
grafiteiros, apesar de sua constante presença no cenário urbano, o que 
só é viabilizado através de estratégias desenvolvidas por eles mesmos 
para sustentar sua arte.

Estas estratégias foram observadas na condição de observador 
participante (MALINOWSKI, 1978), num esforço interdisciplinar, face aos 
obstáculos epistemológicos do campo do direito (MIALLE, 1994) evitan-
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do o insulamento comum deste campo, dialogando com outros sabe-
res, especialmente, aqueles oriundos da antropologia e da sociologia.

Numa perspectiva weberiana, conforme Boltanski (2009), o novo 
espírito do capitalismo desenvolve uma miríade de justificações frente 
às desigualdades e disfunções observadas na realidade. Em se tra-
tando da realidade periférica brasileira, um período de escassez de 
recursos, como o que se tem observado, proporciona uma nova con-
figuração destes discursos, enaltecendo as iniciativas dos indivíduos 
que, entregues à própria sorte, sacrificam-se para desempenhar as 
suas atividades mais triviais.

Enfocando-se na análise de articulações publicitárias e midiá-
ticas, é possível afirmar que existe um fortalecimento o empreende-
dorismo se apresenta como um discurso que justifica dinâmicas de 
desigualdade, lançando mão de categorias como “economia criativa”, 
“nova economia” e “capitalismo artista” (CASAQUI, 2018), onde o indi-
víduo é localizado como protagonista da sua própria trajetória, sendo 
responsável por seus êxitos e fracassos.

Menospreza-se uma série de injunções e características estru-
turais que, por vezes, colocam obstáculos intransponíveis, calando, 
inclusive, dinâmicas desiguais, aportes financeiros que são realizados 
para artistas situados como dominantes no campo (BOURDIEU, 2005), 
como KOBRA e GÊMEOS.

Quando se fortalecem discursos voltados para o individualismo, 
como aqueles articulados pela categoria “empreendedorismo”, obser-
va-se que são silenciados aspectos pertinentes, como os patrocínios 
e apoio oriundos do setor público e privado que são direcionados, 
unicamente, aos atores dominantes do campo, como aqueles men-
cionados acima.
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Contrastando com essa realidade, no campo artístico, não há 
como negar que os interlocutores também pertencem ao mesmo cam-
po, embora estejam situados numa condição de dominados (BOUR-
DIEU, 1996). 

Evidentemente, o que se propõe neste estudo é colocar em 
perspectiva que a retórica do empreendedorismo, soma-se às articu-
lações neoliberais, afastando qualquer responsabilidade quanto às 
desigualdades observadas na realidade empírica. Negligenciar esta 
realidade é temerário. 

Tratam-se de mecanismos que constroem uma subjetividade 
neoliberal (PELE, 2018) que, na realidade possuem efeitos nocivos 
para a sociabilidade do indivíduo que acaba por ter uma perspectiva 
mais individualista frente aos problemas estruturais e crônicos da so-
ciedade brasileira.

Não há como negar que as crises sucessivas observadas no 
cenário nacional e internacional estão ancoradas em causas relaciona-
das com este individualismo. Tratam-se os problemas estruturais numa 
perspectiva pautada na indiferença para com o outro, que é relegado a 
condições extremamente precárias. 

O contexto de crise relativa à pandemia do novo coronavírus não 
é infenso à esta dinâmica e, como se tem observado, este problema 
gravíssimo também tem sido tratado de forma muito tímida, pautando-
-se exclusivamente pela proteção, leia-se, vacinação, nacional sem se 
preocupar, ou até prejudicando os vizinhos5.

5 O Canadá foi alvo de críticas no enfrentamento da crise, justamente por ter adquirido doses 
suficientes para aplicar nove vezes a vacina na população nacional. Esta compra massiva 
de doses das vacinas prejudicou outras nações, ante o aporte financeiro realizado por 
este país. < https://piaui.folha.uol.com.br/oferta-de-vacinas-no-canada-por-habitante-e-
-nove-vezes-do-brasil/> Acesso em 25 de agosto de 2021.

https://piaui.folha.uol.com.br/oferta-de-vacinas-no-canada-por-habitante-e-nove-vezes-do-brasil/
https://piaui.folha.uol.com.br/oferta-de-vacinas-no-canada-por-habitante-e-nove-vezes-do-brasil/
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As reflexões acima não se consubstanciam em mera divaga-
ção. Trata-se de um exemplo contemporâneo e emergente, que aponta 
para uma prevalência de discursos que menosprezam a desigualdade 
e enaltecem os potenciais individuais.

Ante a potência econômica dos países centrais, pouco importa 
se países vizinhos e periféricos não conseguiram adquirir as vacinas. 
No entanto, percebe-se que o problema é ainda agravado, pois o pro-
blema deve ser tratado de forma global. No caso da pandemia do novo 
coronavírus, percebeu-se que a vacinação exclusiva do próprio país 
não resolve o problema, sendo necessária uma ação mais generaliza-
da para combater o vírus.

Retomando as dinâmicas desiguais observadas nas atividades 
artísticas dos interlocutores, com suas precariedades e riscos concre-
tos, conforme já explicitado, observa-se que a lógica empreendedora, 
que reforça o individualismo, atua da mesma forma: privilegia-se os 
dominantes, mantendo o status quo daqueles que já vivem em condi-
ções precárias.

Em se tratando do campo artístico, há de se destacar os con-
trastes entre aqueles que disputam o campo. Enquanto os dominantes 
conseguem dispor de recursos e apoios consideráveis, observei que, 
a despeito do potencial artístico dos interlocutores, eles conciliam uma 
atividade profissional paralela, normalmente em setores menos valo-
rizados, como construção civil, com a sua prática artística, de onde 
raramente conseguem extrair algum lucro.

Os discursos que enaltecem as iniciativas dos sujeitos, a des-
peito dos obstáculos que encontram na sua realidade, recebem a 
categoria de empreendedorismo, um guarda-chuvas que chancela 
o neoliberalismo e obscurece o dever, em especial do Estado, para 
com cenários como o descrito. Competiria ao Poder Público ou, ain-
da que em parceria com o setor privado, o fomento e estímulo do 
campo artístico.
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No caso dos artistas mencionados, KOBRA e GÊMEOS, ob-
serva-se que eles contam com patrocínio do Poder Público, sendo 
certo que os aportes financeiros realizados pelo setor privado e pela 
venda dos produtos que eles mesmos produzem já são considera-
velmente elevados.

Quando se olha para discrepância entre estas realidades, per-
cebe-se que não há sentido num quadro de tamanha desigualdade, 
principalmente pelo fato de os grafiteiros menores viverem situações 
tão precárias, utilizando latas de spray vencidas, recolhendo restos de 
tintas em obras etc.

É um recorte interessante para se pensar nas articulações 
centradas no discurso empreendedor, que propõe haver uma “economia 
criativa” (CASAQUI, 2018), pois, reconhece-se os grandes feitos que 
artistas alcançam, mesmo em condições precárias, afirmando que há 
uma iniciativa pessoal, do indivíduo, que foi capaz de proporcionar as 
suas conquistas no campo. 

Todavia, esta retórica se mostra extremamente perigosa e volta-
da, exclusivamente, à obscurecer as efetivas responsabilidades diante 
do quadro. Os feitos artísticos e, por vezes, incríveis de alguns indi-
víduos não devem servir, pura e simplesmente, de um recurso para 
justificação do quadro atual.

É de se notar a necessidade de refletir criticamente quanto a 
estas dinâmicas, e o caso da cidade de Macaé, que é tão emblemático 
quanto às sucessivas crises econômicas pelas quais o país enfrenta. 
Ainda que a crise tenha ocasionado severos decréscimos na arreca-
dação, há a concentração de renda, há o privilégio, há o agravamento 
da miséria e da precariedade, sem se afetar aqueles que estão em 
posição de dominância no campo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões trazidas para este trabalho são oriundas de uma 
pesquisa ainda em desenvolvimento, mas que já apontam reflexões 
interessantes, principalmente quando se coloca em perspectiva o novo 
espírito do capitalismo que, mediante justificações que obscurecem 
quadros nefastos através da exaltação de um individualismo nocivo.

O individualismo emerge como sintoma de um contexto de es-
cassez e precariedade o que, evidentemente, é potencializado pela 
crise financeira do petróleo, da qual a cidade onde realizo a pesquisa 
é uma amostra interessante.

Entendo que os discursos de justificação que enaltecem o indi-
vidualismo, servem ao propósito de manutenção da exploração e fragi-
lidade referidas, potencializada no campo artístico por ser considerada 
perfumaria, ou supérflua, diante das dinâmicas da desigualdade que o 
cenário brasileiro explicita. 

Contudo, o recorte da pesquisa aponta aspectos que podem 
ser extrapolados, pelo fato de que o sujeito é entregue à própria sorte 
para desenvolver suas atividades em tantos outros setores da vida. De 
um lado, tem-se que a desigualdade e a injustiça social é abafada pela 
exaltação do empreendedorismo do sujeito. 

As iniciativas individuais são enaltecidas, em prejuízo da análise 
crítica das dinâmicas desiguais, das agruras que o próprio indivíduo, 
no caso artista, passa para alcançar o seu êxito. É notável que há um 
abismo, principalmente quando se toma o campo artístico como re-
corte de análise.

Há uma concentração considerável de capital simbólico e finan-
ceiro nas mãos de dominantes, que contam com aportes financeiros 
oriundos dos setores público e privado, sem que isso seja justificado. 
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Nesse cenário, há que se destacar a responsabilidade pública para 
enfrentamento da crise da precariedade.

Especialmente quando se fala de crises econômicas e de saú-
de pública, como aquela ocasionada pela pandemia do novo coro-
navírus, é preciso que o Estado assuma um papel proativo, que não 
privilegie dominantes, mas que salvaguarde os direitos humanos de 
uma forma global.

Quando se articula discursos neoliberais, pautados na meri-
tocracia, em que se afirma haver uma economia criativa (CASAQUI, 
2018), coloca-se o indivíduo como responsável pelo seu próprio suces-
so, mas também pela sua condenação, o que não encontra respaldo 
numa análise mais apurada da realidade concreta.

Existem problemas crônicos e estruturais que, na realidade, 
agravam as desigualdades, onde o discurso empreendedor apenas 
contribui para a manutenção de quadros de fragilidade e precariedade.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
A propagação de fake news não é um fenômeno novo, mas sua inovação está 
relacionada a características da era digital, como a velocidade com que ocor-
rem as trocas de informações em rede, e o compartilhamento em massa. Além 
disso, as fake news se constituem pela falsificação da condição jornalística. 
Dados enviados pela empresa de tecnologia Google à Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) mostram que canais no YouTube foram identificados como 
divulgadores de fake news no Brasil durante a pandemia. Neste caso, obser-
vamos a migração do boato político para uma “forma jornalística” que tem 
por intuito diminuir as fronteiras entre a verdade e a mentira, influenciando os 
rumos dos debates políticos na sociedade. Somado a isso, há que levar em 
consideração o desenho e os algoritmos das plataformas de redes sociais, 
que recompensam o engajamento e o tempo consumindo conteúdo em detri-
mento de outras métricas, e favorecem a formação de bolhas ou câmaras de 
eco. A pesquisa científica a ser realizada pode ser classificada como uma pes-
quisa exploratória e tem por objetivo analisar os mecanismos que influenciam 
os grupos sociais a fomentar fake news nas redes.

Palavras-chave: Covid-19; Fake News; Plataformas Digitais.
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ABSTRACT 
The propagation of fake news is not a new phenomena, but its innovation rela-
tes to characteristics of the digital age like the speed of information exchanges 
and the mass exchanges. Besides, the fake news are made by the falsification 
of the news condition. Data sent by technology company Google to the Covid 
Parliamentary Inquiry Comission (CPI) has shown that channels at YouTube were 
identified as fake news spreaders in Brazil during the pandemics. In this case, we 
observe the migration from the political rumor to a “journalistic form” that aims to 
reduce the frontiers between truth and lie, influencing the directions of political 
debates in society. Adding to this, it must be considered that the structure and 
the algorythims of the social networks platforms that reward the engagement and 
the time spent consuming content in detriment of other metrics, and favour the 
formation of bubbles or echoes chambers. The cientific research to be made 
can be classified as exploratory research and aims to analyse the mechanisms 
that influence the social groups to foment fake news in the web.

Keywords: Covid-19; Fake News; Digital Platforms.



386S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea está envolvida em uma cultura 
marcada pela virtualidade. Neste contexto, a forma imaterial reflete-se 
nas relações cotidianas, modificando o modo como os indivíduos es-
tão inseridos e se relacionam com o mundo no qual vivem. (RAMONET, 
2010). Tais mudanças acarretaram o surgimento de novos conceitos, 
como o termo “pós-verdade”, que descreve a situação em que pes-
soas tendem a aceitar um argumento com base em suas emoções e 
crenças, ao invés de factos (CAMBRIDGE, 2019), e o termo fake news, 
que se refere à circulação de histórias falsas que parecem notícias, 
divulgadas na internet ou em outras mídias, geralmente criadas para 
influenciar opiniões políticas (CAMBRIDGE, 2019). Ambos os termos 
ganharam notoriedade no ano de 2016. 

A propagação de fake news não é um fenômeno novo, mas seu 
lado inovador está relacionado a características da era digital, como a 
velocidade das trocas de informações em rede e o compartilhamento 
em massa, que fazem parte de uma estrutura logística de transmis-
são das comunicações criada desde a segunda década do século 
XXI (RAMONET, 2010). Após um aumento exponencial nos usuários 
da internet (CEPIK, CANABARRO e BORNE, 2014), novas formas de 
se comunicar em rede surgiram e se disseminaram, como Facebook, 
Twitter, Instagram, Youtube, entre outras. Além de ocorrerem no espaço 
cibernético, sendo acessadas por eletrônicos como computadores e 
celulares, ainda possuem um desenho que estimula a propagação de 
informações inverídicas, porém polarizantes: como são criadas para 
gerar o maior tempo de engajamento possível, os algoritmos privile-
giam conteúdos que mobilizam as pessoas para maximizar seu tempo 
conectadas (KAUFMAN, 2019; DA EMPOLI, 2019, pp. 20, 76, 85; MO-
ROZOV, 2018, p. 11). Esta problemática eclode atualmente na maximi-
zação do engajamento em rede, possível graças à inteligência artificial 
por trás dessas plataformas. 
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A propagação de fake news referentes ao vírus da Covid-19 está 
sendo um desafio extra ao enfrentamento da pandemia. A CPI tem por 
objetivo apurar as ações e omissões nas medidas tomadas pelo Go-
verno Federal para conter os impactos no alastramento da Pandemia 
da Covid no Brasil (SENADO FEDERAL, 2021). Dados enviados pela 
empresa de tecnologia Google à CPI mostram que canais no YouTube 
foram identificados como divulgadores de fake news em âmbito nacio-
nal durante este período. 

A pesquisa científica a ser realizada pode ser classificada 
como exploratória, e tem por objetivo analisar os mecanismos que 
influenciam os grupos sociais a fomentar fake news nas redes. Está 
dividida em: 1. A relação do Estado com o investimento e o finan-
ciamento de novas tecnologias; 2. Redes sociais, algoritmos e pro-
cessamento de dados; 3. Monetização no Youtube; 4. Breve levan-
tamento de notícias sobre fake news, principalmente, em relação à 
pandemia do Covid-19 e às falas/ações do presidente Jair Bolsona-
ro; e por fim, 5. Considerações finais.

1. O ESTADO E O INVESTIMENTO 
EM NOVAS TECNOLOGIAS

Mazzucato (2014) analisa que, sem o financiamento público 
americano, tanto a criação da internet quanto a criação do iPhone pela 
empresa Apple não teriam acontecido, pois foi a intervenção deste Es-
tado empreendedor que deu suporte à criação dessas novas tecnolo-
gias, fazendo os investimentos necessários para que as novas corpo-
rações que constituíram o Vale do Silício desenvolvessem pesquisas. 
Logo após, possibilitou que o processo do desenvolvimento e comer-
cialização frutos deste trabalho ocorressem de forma dinâmica. Além 
disso, a autora aponta o papel fundamental do Estado em tecnologias 
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de alto risco, realizando os investimentos iniciais. Vale ressaltar que, 
muitos desses investimentos estatais, se deram em nome da seguran-
ça nacional e da competitividade econômica.

Em relação à esfera tecnológica, Paraná (2016) ressalta que 
acontecimentos nessa esfera, impactam nas relações entre a socieda-
de e a tecnologia da informação, e frisa que há consequências em dife-
rentes áreas sociais, podendo influenciar principalmente na promoção 
de retrocessos políticos-sociais, e que podem ser considerados como 
frutos da evolução digital. 

 No vasto campo da rede digital, não há de fato um desapareci-
mento da intervenção da política econômica do estado na digitalização 
financeira, pois apenas ocorre uma alteração nas antigas formas de 
intervenção, que são determinadas pelos novos objetivos econômicos 
e políticos (PARANÁ, 2020).

2. REDES SOCIAIS, ALGORITMOS  
E PROCESSAMENTO DE DADOS

As redes sociais utilizam algoritmos para determinar quais con-
teúdos devem ter mais visibilidade, e a quem devem ser apresentados. 
Esses algoritmos são, basicamente, conjuntos de instruções a serem 
seguidas pelos programas ou aplicações para que se alcance o resul-
tado desejado, e governam a maior parte das operações nas mídias 
sociais (DYER-WHITERFORD, KSJOSEN, STEINHOFF, 2019, pp. 12-
13; KAPLAN, 2016, pp. 29-31)

Outro componente tecnológico importante das redes sociais diz 
respeito ao aumento da capacidade de coleta e processamento de 
dados. Sites como Twitter, Youtube e Instagram são capazes de rastrear 
todas as atividades dos usuários – conseguem detectar quais imagens 
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e vídeos lhes interessam, quais temas engajam sua atenção, quem 
são seus principais contatos, horários em que está mais ativo, etc (DA 
EMPOLI, 2019, pp. 40-45; ZUBOFF, 2019, pp. 127-136). Já as compa-
nhias-mãe – Google, Facebook – e outras gigantes da Internet, como 
Amazon e Microsoft, são capazes de rastrear os internautas através 
de todo o ciberespaço, re-identificando-os em cada site acessado por 
meio de trackers1 (LERNER et al., 2016).

Esses dados, obtidos em quantidades que até poucos anos 
atrás eram inimagináveis, são tratados especialmente por meio de ma-
chine learning, isto é, uma forma de inteligência artificial voltada à bus-
ca de padrões em grandes volumes de informação (DYER-WHITER-
FORD, KSJOSEN, STEINHOFF, 2019, pp. 12-13; KAPLAN, 2016, pp. 
29-31). Esse tratamento de dados permite realizar associações entre 
condutas e resultados – em outras palavras, possibilita que se preveja 
comportamentos dos usuários com um certo grau de confiabilidade 
(ZUBOFF, 2019, p. 277-282).

Mais do que apenas rastrear e prever, esses dados permitem 
que as empresas interfiram no comportamento dos usuários, como 
mostrado por cientistas do próprio Facebook, que publicaram o resul-
tado de diversos testes de manipulação realizados na plataforma em 
periódicos científicos (ZUBOFF, 2019, p. 283). Essa revelação, assim 
como os casos Brexit e Cambridge Analytics – em que os dados dis-
poníveis aos publicitários de campanhas eleitorais e as ferramentas 
de microtargeting foram essenciais para decidir eleições e plebiscitos 
(BUCCI, 2019, pp. 44-45; DA EMPOLI, 2019, pp. 40-45; p. 76, p. 85, 

1   Third party web tracking consiste em elementos presentes em sites e aplicativos que 
identificam, coletam e armazenam todo o histórico do usuário na Internet. Esses ele-
mentos podem ser cookies, plug ins ou outros componentes do site. Trackers são os 
mecanismos que permitem, por exemplo, que um usuário receba um email com ofertas 
sobre um produto que ele acabou de buscar, ou que propagandas relacionadas a essa 
busca apareçam em diferentes sites. Hoje, os trackers têm sido muito questionados pela 
comunidade por ameaçarem a privacidade dos usuários, e diversos programas para 
bloqueá-los estão disponíveis (LERNER et al., 2016).
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KAUFMAN, 2019, pp. 55-57) – indicam que o poder concentrado por 
essas empresas e seus clientes é cada vez maior, se imiscuindo na 
esfera pública e mudando o cenário das deliberações públicas.

Essas intervenções no comportamento dos usuários, possibili-
tadas pelos algoritmos, são o resultado desejado pelos anunciantes: 
espera-se que, com os estímulos corretos, as pessoas tomem deci-
sões diversas das que tomariam sem essa interferência. Os anuncian-
tes, por sua vez, são a maior fonte de receita dessas mídias (ZUBOFF, 
2019, pp. 277-282). Assim, uma taxa de retorno maior ao anunciante 
gera uma maior busca por esse espaço de propaganda e permite a 
cobrança de valores maiores.

É importante destacar que essa estrutura de coleta, 
processamento e intervenção não é um dano colateral, uma 
externalidade das redes sociais, e sim uma de suas principais forças 
motrizes. Os dados permitem determinar quais conteúdos geram mais 
engajamento e prendem mais a atenção do usuário, possibilitando 
maiores ganhos com publicidade. Os conteúdos com mais engaja-
mento são, portanto, privilegiados pelos algoritmos e têm sua visibili-
dade aumentada. Nesse contexto, a métrica para considerar um ma-
terial bom ou importante deixa de ser sua veracidade, profundidade, 
ou outros critérios, passando a ser apenas sua capacidade de suscitar 
reações e comandar a atenção.

Entretanto, como já dito, essa busca por maior lucratividade 
coloca em risco valores que boa parte das pessoas considera funda-
mentais, como a privacidade e a transparência. Além disso, altera a 
estrutura das discussões públicas, ao privilegiar a exposição de con-
teúdos polêmicos e com alto nível de engajamento, mas não necessa-
riamente verdadeiros, e ao disponibilizar ferramentas de alteração de 
comportamento aos mais diversos grupos – embora apenas aqueles 
com condições de pagar suas taxas, prejudicando, assim, campanhas 
e associações menores.
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3. A MONETIZAÇÃO NO YOUTUBE

A plataforma do Youtube possui uma seção exclusiva para 
as regras e políticas de monetização. Para monetizar seu conteúdo, 
o criador tem que ser aceito no Programa de Parcerias do YouTube 
(YPP), após essa etapa inicial, já começa a gerar receita, além disso, 
possui um suporte tanto por e-mail quanto por chat e também acesso 
ao Copyright Match Tool, que auxilia a proteger o conteúdo. Para ser 
aceito no YPP, o criador necessita seguir as políticas de monetização 
do Youtube, essas políticas incluem: 1) as diretrizes da comunidade 
da plataforma; 2) os Termos de Serviço; e 3) as políticas do programa 
Google AdSense. Vale ressaltar que essas políticas se aplicam ao ca-
nal como um todo e não, apenas, a vídeos individuais.

Ainda em relação ao YPP, para serem membros, os canais ain-
da precisam atender a limites de qualificação em relação ao tempo 
de exibição e ao número de inscritos, sendo o tempo superior a 4 mil 
horas de exibição públicas válidas nos últimos 12 meses e mais de mil 
inscritos. A plataforma afirma que, após a candidatura no YPP, a equipe 
de avaliação do Youtube analisa e verifica se o canal em questão não 
infringiu as políticas de conteúdo, de direitos autorais e de monetiza-
ção da plataforma, ressaltando que somente os canais que atendem 
essas políticas são qualificados a receber acesso tanto a anúncios 
quanto a outros produtos de monetização.

Vale ressaltar ainda que a plataforma não analisa todos os vídeos 
do canal, se concentrando em analisar e verificar: 1) tema principal; 2) 
vídeos mais assistidos; 3) vídeos mais recentes; 4) maior proporção 
de tempo de exibição; e, 5) metadados dos vídeos (incluindo títulos, 
miniaturas e descrições). Porém, afirmam que, caso seja necessário, é 
possível que outras características do canal sejam avaliadas a fim de 
conferir se ele segue totalmente as políticas da plataforma.
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Segundo a plataforma, a mesma tem adotado algumas medi-
das, nos últimos anos, para fortalecer esses requisitos supracitados 
a fim de que criadores tanto de spams quanto falsificadores de iden-
tidade e mal-intencionados não prejudiquem o ecossistema ou tirem 
vantagem dos criadores de conteúdo que produzem conteúdos de 
alta qualidade.

4. BREVE LEVANTAMENTO DE 
NOTÍCIAS SOBRE FAKE NEWS

Informações possuem o poder de construir cenários e narrati-
vas, isso se torna ainda mais relevante quando nos deparamos com 
fatos em que a ciência não possui respostas precisas ou situações in-
comuns e incertas, como na atual situação de pandemia. Diante disso, 
a fim de enriquecer o trabalho, foi realizado um breve levantamento de 
notícias em relação às fake news nos dias atuais propagadas no Brasil, 
principalmente, em relação à Covid-19 e ao presidente Jair Bolsonaro. 
Sendo assim, pôde-se apurar as seguintes questões.

Pôde-se notar, desde o início da pandemia do Coronavírus, uma 
alta circulação de fake news em relação à vacina. Segundo levanta-
mentos da Novelo Data, entre o dia 14 de abril e o dia 05 de maio de 
2021, 385 videos de 34 canais foram deletados sobre o “tratamento 
precoce” contra a Covid-19, o coquetel de medicamentos compos-
to por cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, alguns dos canais 
mais relevantes de apoio ao atual governo promoveram grandes ope-
rações para apagar conteúdo (CONGRESSO EM FOCO, 2021).

Em notícia veiculada pela BBC News, no dia 08 de março de 
2021, expõe 9 táticas de influenciadores para espalhar notícias falsas 
sobre vacinas. Uma das táticas utilizadas é utilizar codinomes que só 
os fãs e seguidores do canal em questão conseguem identificar como, 



393S U M Á R I O

por exemplo, o codinome “racoon”, sendo um anagrama para se referir 
a “corona”. Para se ter noção em relação ao intenso número dessas 
fake news, ainda segundo a reportagem, de acordo com as informa-
ções enviadas pela assessoria de imprensa do Youtube à BBC News 
Brasil, desde fevereiro de 2020, a plataforma removeu mais de 800 
mil vídeos relacionados a pandemia do Coronavírus que violavam as 
políticas da plataforma, que já foram citadas aqui anteriormente. A no-
tícia aponta que muitos canais deixaram de monetizar e migraram para 
grupos como o Telegram para disseminar os conteúdos sem uma certa 
barreira, afirmando que o Youtube passou a ser apenas um depósito, 
sem relevância na disseminação direta daqueles conteúdos.

 Outra notícia importante, veiculada no G1, no dia 27 de maio 
de 2020, em relação ao Inquérito das fake news no Supremo Tribunal 
Federal (STF), aponta que cinco supostos financiadores desse esque-
ma são empresários, sendo a lista composta por 17 pessoas, incluindo 
influenciadores digitais que apoiam Jair Bolsonaro. Entre os investiga-
dos destaca-se: 1) Edgard Gomes Corona (academias Bio Ritmo e 
Smart Fit); 2) Luciano Hang (Rede Havan); e, 3) Otávio Oscar Fakhoury 
(FKO, Epof e MCO 19, três empresas de participações imobiliárias).

 Ainda em relação ao financiamento da divulgação das fake 
news, notícia veiculada no Correio Braziliense, no dia 20 de agosto de 
2021, expõe que o ganho de canais alvo do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) pode chegar a R$ 15 milhões. Ainda segundo a reportagem, 
o dinheiro vem de vídeos que exploram essas informações falsas ou 
até mesmo tiradas de contexto, como, por exemplo, no caso da urna 
eletrônica. Além disso, juntos, os 14 canais na mira do TSE somam 
10,1 milhões de seguidores. Vale ressaltar que, na página do TSE, pu-
blicada no dia 16 de agosto de 2021, aponta que o ministro Luis Felipe 
Salomão determinou que as plataformas digitais, tais como o Youtube, 
Twitter, Instagram, entre outros, suspendessem os repasses financei-
ros às páginas que propagam essas fake news.
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Para terminar, notícia veiculada na CNN Brasil, no dia 4 de 
agosto de 2021, expõe 6 pontos para entender a investigação de fake 
news no STF que chegou a Jair Bolsonaro, apontando que o inquérito 
investiga a existência de uma “organização criminosa” que articula 
ataques contra membros do STF, Congresso e a democracia. O pri-
meiro ponto que consta na notícia em questão expõe a notícia-crime 
enviada pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), denunciando as declarações do presidente 
da república em uma transmissão ao vivo ocorrida nas redes sociais, 
onde Bolsonaro afirmou, sem provas, que as eleições de 2014 foram 
fraudadas. Essa notícia-crime foi acolhida pelo ministro Moraes. Além 
disso, o inquérito das fake news opera com a inclusão da antiga apu-
ração dos “atos antidemocráticos”.

No segundo ponta aborda sobre o financiamento das fake news, 
afirmando que o intuito do Supremo é se aprofundar em como ope-
ravam tanto parlamentares quanto servidores públicos, empresas e 
outras pessoas físicas na publicação e divulgação dessas fake news 
direcionadas ao STF, seus ministros e o Congresso Nacional e seus 
integrantes, a fim de descobrir a organização e o seu financiamento, 
apontando para uma complexa operacionalização nas redes sociais. 
Além disso, expõe um pronunciamento de Moraes:

Os laudos produzidos em ambos os inquéritos identificaram o 
comportamento atípico dos ataques sistematizados, iniciando-
-se de forma concomitante e cessando a comando específico, 
indicando o uso das redes sociais não como meio de liberdade 
de expressão, mas sim como instrumento de agressão, de pro-
pagação de discurso de ódio e de ruptura ao Estado de Direito 
e da Democracia. (CNN BRASIL, 2021).

Já no terceiro ponto aborda sobre a inclusão de Bolsonaro no 
processo, expondo que o mesmo se utiliza de artifícios semelhantes 
aos grupos investigados para propagar tanto notícias fraudulentas 
quanto ataques pessoais. No quarto ponto aborda uma fala do minis-
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tro Alexandre de Moraes, que afirma que o presidente se posicionou 
de forma criminosa e atentatória às Instituições, principalmente, em 
relação ao Supremo, quando Bolsonaro alega a intenção dos minis-
tros em fraudar as eleições, afirmando também que o voto eletrônico 
é fraudado e não auditável. Além disso, ainda expõe a fala de Moraes, 
que expõe que essas notícias falsas são reiteradamente repetidas nas 
redes sociais, afirmando que, com isso, tem-se o objetivo de formular-
-se uma narrativa para deslegitimar as instituições democráticas.

No quinto ponto é abordado os possíveis crimes, expondo que a 
conduta de Jair Bolsonaro configura os crimes de calúnia, difamação, 
injúria, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação 
criminosa e denunciação criminosa, previstos no Código Penal. No 
ponto em questão ainda afirma que, 

os atos também infringem a Lei de Segurança Nacional nos se-
guintes artigos: 17 (“tentar mudar, com emprego de violência 
ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de 
Direito”), 22-I (“Fazer, em público, propaganda de processos 
violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social”) 
e 23-I (“Incitar à subversão da ordem política ou social”). Por fim, 
Moraes aponta possível infração ao artigo 326 do Código Elei-
toral, que pune quem “injuriar alguém, na propaganda eleitoral, 
ou visando a fins de propaganda, ofendendo-lhe a dignidade ou 
o decoro”. As penas para os diversos possíveis crimes citados 
incluem diferentes períodos de prisão. (CNN BRASIL, 2021).

Por fim, no último ponto, expõe que Alexandre de Moraes de-
terminou que a Polícia Federal transcreva a live na qual Jair Bolsonaro 
acusa a existência de fraude eleitoral, sem provas, além de agendar 
depoimentos com todos os envolvidos, sendo eles: Anderson Torres, 
ministro da Justiça e Segurança Pública; Eduardo Gomes da Silva, 
coronel reformado do Exército e assessor-especial do ministro da Casa 
Civil; o youtuber Jeterfon Lordano; o professor Alexandre Hashimoto; e 
o engenheiro de dados Amílcar Brunazo Filho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi exposto, baseado, principalmente, na pesqui-
sa de notícias sobre o tema em questão, pode-se perceber que o es-
quema das fake news, atualmente, é percebido de certa forma como 
uma “organização criminosa”, com efeitos em cadeia e rapidamente 
divulgadas pelas redes sociais, em especial pela plataforma do You-
tube. Isso evidencia os desequilíbrios que as mesmas trazem para as 
políticas estatais, além dos impactos negativos em relação à seguran-
ça e à saúde sanitária e coletiva. 

Desde o início da pandemia da Covid-19 pôde-se notar a di-
vulgação de fake news acerca tanto do vírus em si quanto do seu 
“tratamento precoce” (comprovadamente ineficaz pela Organização 
Mundial da Saúde - OMS) e as vacinas, tendo impactos extremamente 
negativos para o combate e enfrentamento do mesmo. Outro ponto in-
teressante que pôde-se observar foi em relação ao financiamento das 
fake news. Conforme apuração no inquérito das fake news no Supremo 
Tribunal Federal, que até o momento continua em andamento, parece 
que ao menos uma parte do incentivo foi proveniente de empresários.

Apesar do fim ser divergente, o inquérito das fake news do STF 
e a CPI da Covid-19 tem como semelhança a apuração para fins de 
julgamento e penalização da divulgação dessas notícias falsas. Isso 
evidencia a importância do combate dessa prática, além disso, urge a 
necessidade de refletir a diferença de tratamento entre uma fake news 
que atinge a saúde e uma que atinge as Instituições do país, por exem-
plo, a fim de analisar seus impactos. Vale ressaltar que, existe uma cer-
ta omissão, principalmente, por parte do Executivo federal em relação 
a esse tipo de combate e que o Inquérito das fake news do STF repre-
senta uma exceção, visto que, em geral, não existe esse combate. Por 
fim, fica claro que para a construção de um estado democrático de 
fato e para o bom funcionamento das Instituições urge a necessidade 
dessas reflexões supracitadas.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO 
O momento atual pela qual a humanidade está passando, trazido pela pan-
demia, fez com que questões arraigadas nas sociedades contemporâneas se 
exacerbassem, trazendo consequências além da pandemia, como o genocídio 
que ocorre com minorias como a população negra, em especial em países ain-
da em desenvolvimento como o Brasil. Neste contexto, a OAB possui um papel 
fundamental, bem como as referências trazidas pela Corte Internacional de 
Direitos Humanos, órgãos bastante atuantes em época pandêmica. O artigo 
possui como principal objetivo investigar o papel da OAB perante as injustiças 
ocorridas com a população negra em época pandêmica. 

Palavras-chave: Pandemia; População Negra; Vulnerabilização; Democrati-
zação dos Direitos Humanos; Ordem dos Advogados do Brasil.
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ABSTRACT
The current moment humanity is going through, brought about by the pan-
demic, has exacerbated issues rooted in contemporary societies, bringing 
consequences beyond the pandemic, such as the genocide that occurs with 
minorities such as the black population, especially in developing countries like 
Brazil. In this context, the OAB has a fundamental role, as well as the references 
brought by the International Court of Human Rights, bodies that are very active 
in a pandemic period. The main objective of the article is to investigate the role 
of the OAB in face of the injustices that occurred to the black population in a 
pandemic period. 

Keywords: Pandemic; Black Population; Vulnerability; Human Rights Democracy; 
Brazilian Attorney Order. 
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INTRODUÇÃO

O Brasil é um dos países com mais desigualdades entre sua 
população, desigualdades essas evidenciadas em épocas de crises 
como a trazida recentemente pela pandemia causada pela Covid-19. 
O país ainda possui uma longa tradição relacionada ao racismo e que 
traz repercussões até os dias atuais. O artigo visa discorrer sobre como 
a pandemia vem repercutindo na população negra no Brasil e como 
órgãos como a OAB e a Comissão Internacional de Direitos Humanos 
vem agindo e quais as medidas vêm sendo tomadas para a defesa e 
proteção de minorias sociais.

Isso porque a pandemia trouxe profundos impactos à huma-
nidade, além de medidas extremas, que fizeram evidenciar o imenso 
abismo social, cultural e econômico a que ainda está mergulhado o 
Brasil. Em especial com relação a população negra, a pandemia veio 
a escancarar o racismo estrutural existente no país, e o genocídio 
que vem ocorrendo com a população negra demonstra que ainda 
a muito o que fazer para que os direitos mais fundamentais dessa 
população prevaleçam.

Neste contexto, a pandemia também veio a demonstrar a im-
portância para o respeito a direitos fundamentais e direitos humanos, 
de órgãos nacionais como a Ordem de Advogados do Brasil e a Corte 
Internacional de Direitos Humanos, órgãos bastante representativos no 
Brasil e no mundo, e que em período de pandemia vem demonstrando, 
através de suas efetivas atuações, a importância de suas lutas frente a 
questões como a defesa dos direitos da população negra.

Neste diapasão, revela-se fundamental um estudo criterioso so-
bre o genocídio da população negra em época de pandemia, bem 
como analisar o papel e a importância de instituições como a OAB e 
a Corte Internacional de Direitos Humanos. Para isso, a metodologia 



403S U M Á R I O

adotada foi a revisão bibliográfica, a ser desenvolvida através de um 
estudo dos principais teóricos nacionais e internacionais, bem como 
legislações e demais materiais que venham a agregar em termos de 
produção literária.

1. OS DIREITOS HUMANOS E SEUS REFLEXOS 
NO ÂMBITO DA PANDEMIA NO BRASIL

Embora tenha-se avançado muito em termos do debate acerca 
dos Direitos Humanos, sobretudo no contexto no contexto da Consti-
tuição de 1988, no âmbito de sua implementação, existe ainda um lon-
go caminho a ser percorrido, especialmente no tocante às condições 
e acessos da população negra a esses direitos.

Nesta seção serão apresentados os principais aspectos com 
relação aos direitos humanos no contexto da pandemia, e para isso 
se iniciará discorrendo-se sobre os direitos humanos em seus as-
pectos históricos e sociais, como a análise sobre a da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e como a mesma inaugurou 
um novo tempo com relação a proteção dos direitos dos homens. 
Irá ainda ser apresentada uma diferenciação entre direitos humanos 
e fundamentais, bem como tais direitos são tratados no Brasil e em 
tempo de pandemia.

Segundo Candau (2012, p. 716), os direitos humanos se en-
contram inseridos na problemática das sociedades desde sempre, 
servindo de referência para a construção de sociedades mais huma-
nas e democráticas, sendo que na atualidade tais direitos, por ter sido 
construídos no contexto moderno, privilegia a afirmação da igualdade, 
estando no entanto, na atualidade, encontrando desafios na aplicação 
de tais direitos, que ainda sofrem violações diversas.
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Para o autor, após quase um século do advento da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), ainda não existe um proces-
so que permite refletir e interrogar sobre a validade, universalidade e 
atualidade dos direitos nela contidos, no sentido de restar tutelado tais 
direitos. Distante dos motivos que ensejaram a sua criação, atualmente 
debate deve girar em torno da sua universalidade, separando os direi-
tos humanos de questões como política e economia

Para Piovesan (2014, p. 25), a Declaração Universal ocorrida em 
1948 foi um dos processos internacionais que culminaram pelo reco-
nhecimento mundial de direitos dos cidadãos, e esse reconhecimento 
global e internacional motivou a que os países iniciassem um processo 
interno de tutela e normatização dos direitos fundamentais, como foi 
o caso do Brasil em que ainda no Governo de Getúlio Vargas, acom-
panhando a tendência mundial, houve os primeiros esboços da tutela 
por parte do estado, dos direitos fundamentais. Para o autor, a Decla-
ração Universal ocorrida em 1948 foi um dos processos internacionais 
que culminaram pelo reconhecimento mundial dos direitos humanos, 
individuais e coletivos, e esse reconhecimento global e internacional 
motivou a que os países iniciassem um processo interno de tutela e 
normatização dos direitos fundamentais.

No Brasil, anteriormente à Constituição Federal de 1988 os di-
reitos humanos recebiam proteção limitada, como bem esclarece Silva 
(2010, p. 204). Para a autora, em 1988, a correlação de forças políticas 
e sociais resultou em uma conjugação favorável para que os direitos 
mais fundamentais do ser humano adquirissem o estatuto constitu-
cional no país. Já Avanci (2012, p. 71) aduz que os direitos humanos 
é uma decorrência lógica do direito à vida, e neste diapasão, deve o 
Estado assegurar a todos que seus direitos sejam respeitados. Pros-
segue o autor afirmando que o Estado passa a agir (por meio de com-
portamento ativo próprio ou por meio de leis reguladoras) nas lacunas 
em que sua ausência de ação (comportamento negativo) resultou em 
uma desigualdade de acesso e gozo de direitos.
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No entanto, ainda segundo o autor, no contexto de Brasil, direi-
to assegurado não significa direito efetivado, e o que se vê na prática 
é a total falta de amparo por parte do Estado ao cidadão, em es-
pecial àqueles que ainda sofrem com o racismo institucional, como 
os negros e povos originários. Abreu (2012, p. 03) defende que a 
tutela dos direitos mais fundamentais deve ser promovida mediante 
políticas públicas estatais, e dar-se-á não apenas para a prevenção, 
como também para promoção do acesso aos direitos garantidos por 
mecanismos nacionais e internacionais.

De acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(2021, p. 30), no Brasil, as pessoas afrodescendentes estiveram historica-
mente inseridas em um contexto de discriminação estrutural e de racismo 
institucional, não obstante o Brasil ser visto como um país sem racismo. 
Santos et al. (2020, p. 225) esclarecem que a atual pandemia, tendo em 
vista as assimetrias que vem produzindo em contextos de desigualda-
des no Brasil, vem a colocar as populações em situações mais precárias 
de adoecimento e morte, sendo distinto os impactos conforme o lugar 
ocupado pelos grupos populacionais na estrutura social. Neste sentido, 
a população negra é uma das que vem sentindo de forma mais prepon-
derante os efeitos da pandemia, conforme se verá no tópico a seguir.

2. ASPECTOS E PERPETUAÇÃO DO RACISMO 
NO CONTEXTO BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

O racismo no Brasil, desde sua origem histórica e até os dias 
de hoje, foi mudando de fisionomia, embora preserve nesse novo for-
mato, muito da sua essência original. Neste momento serão apresen-
tados os elementos fundamentais para a compreensão do racismo, 
em especial no contexto brasileiro, e para isso se irá discorrer sobre 
questões relacionadas ao tema do racismo, como escravidão, colo-
nialismo, tipos de racismo e como as questões históricas afetam a 
questão do racismo na sociedade contemporânea.
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Para os autores, o debate a respeito do racismo se revela de 
fundamental importância para seu combate, eis que a associação da 
desigualdade racial à condição socioeconômica trata-se de um reflexo 
do mito da democracia racial que contribui para a manutenção do ra-
cismo institucional, sendo necessária maiores medidas a respeito do 
racismo, de forma a que se torne indispensável pensar na categoria 
racial para obtenção do acesso à direitos.

Conforme a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(2021, p. 21), o elevado número de mortes de negros no Brasil revela o 
processo histórico de discriminação e desigualdade estrutural obser-
vado no país e que tem grande impacto na segurança dos cidadãos. 
Segundo a comissão, os dados revelam que as políticas de segurança 
voltadas para essa população são falhas e insuficientes, em especial 
se analisar-se que grande parte das mortes de negros no Brasil é de 
responsabilidade da polícia brasileira, que é considerada como uma 
das mais letais no mundo.

Segundo Santos et al. (2020, p. 227), as condições em que os 
indivíduos vivem, aprendem, trabalham e se divertem, com o tempo, 
podem levar a diferentes níveis de riscos, necessidades e resultados 
para a vida, e neste contexto se entende melhor como a população 
mais vulnerável como a negra é uma das principais vítimas da vio-
lência. Para ilustrar essa realidade, os autores esclarecem que dados 
da PNAD (IBGE, 2019a) revelam diferenças entre famílias brancas e 
negras, com os primeiros ganhando 73,9% mais do que os negros.

Ainda segundo os autores, as diferenças de saúde detectadas 
entre grupos raciais e étnicos em geral são consequências das condi-
ções econômicas e sociais comuns entre algumas minorias raciais e 
étnicas. Nas emergências de saúde pública no Brasil, tais condições 
podem dificultar ou impedir o acesso a recursos de que precisam para 
se preparar e responder a crises.
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Assim, houve a expansão dos espaços de atuação do ativismo 
em direção ao Estado através da construção de encaixes institucio-
nais, com grande parte dos movimentos tornando-se mediadores do 
movimento social frente ao poder político nos governos com maior po-
rosidade para as demandas vindas da sociedade organizada (RIOS, 
2018, p. 255).

3. A PANDEMIA E SEUS DESDOBRAMENTOS 
JUNTO À POPULAÇÃO NEGRA

Uma vez apresentada breve contextualização acerca dos Direi-
tos Humanos e seus reflexos no momento pandêmico na seção 1 e 
acerca dos aspectos do racismo no Brasil contemporâneo na seção 2 
do presente artigo, torna-se relevante contextualizar as repercussões e 
reflexos da pandemia junto à população negra no Brasil desde o início 
de 2020. Assim, nesta seção serão analisados os reflexos da pandemia 
no contexto da população negra, e para isso se discorreu sobre assun-
tos correlatos, como pandemia, a crise global trazida por ela e as reper-
cussões nas populações mais vulneráveis, como a população negra.

Segundo Lima (2020, p. 6), a atual pandemia é causada por 
um coronavírus, que é um vírus zoonótico, um RNA vírus da ordem Ni-
dovirales, da família Coronaviridae, que de início acreditava-se causar 
apenas infecções respiratórias, mas que na atualidade já identifica-se 
diversas outras comorbidades decorrentes do vírus. Recebeu tal deno-
minação por seu perfil na microscopia parecendo uma coroa. Existem 
diversos tipos de coronavírus, sendo este responsável por provocar a 
doença chamada de Covid-19.

Aquino et al. (2020, p. 24) ressalta que conforme a situação glo-
bal de agravamento da doença foi se tornando mais assente, medidas 
mais efetivas foram trazidas pela OMS, entre elas o isolamento social. 
Todas estas medidas trouxeram consequências das mais diversas or-



408S U M Á R I O

dens para todo o mundo e para a economia dos países e das empre-
sas, que tiveram que se adaptar para poder sobreviver à crise global 
trazida pela pandemia.

Ainda para Santos et al. (2020, p. 228), a pandemia trazida pela 
Covid-19 tem sido responsável por uma grave crise global, com novos 
e numerosos casos surgindo nas mais variadas localidades do mundo, 
o que levou a Organização Mundial de Saúde (OMS) a decretar um 
estado de emergência que rapidamente se transformou em pandemia, 
sendo assim declarado em março de 2020. 

Para Marques; Chimenti; Mendes da silva (2021, p. 02), o ano 
de 2020 ficará na história como um ano de crise, em virtude da pan-
demia da Covid-19. No entanto, o coronavírus não foi o único desafio 
da humanidade, eis que na esteira da pandemia, vieram as dificulda-
des no que se relaciona ao universo dos direitos humanos. 

Com relação às repercussões da pandemia na população ne-
gra, importante arrazoar que conforme esclarece Rios (2018, p. 256), 
no novo rumo democrático brasileiro trazido pela Constituição Federal 
de 1988, houve um processo de institucionalização do movimento ne-
gro e suas reivindicações nunca vistas no Brasil. Da análise da trajetó-
ria do movimento social das últimas décadas, percebe-se que houve 
o ressurgimento da mobilização negra, sendo que o crescimento e a 
diferenciação do ativismo dependeram do modo como os seus agen-
tes relacionaram-se com o Estado e com outras instituições e organiza-
ções políticas, religiosas e filantrópicas e com os demais movimentos.

Neste contexto, para Rios (2018, p. 257) a ampla rede de ativis-
mo formada foi decisiva para fortalecer a mobilização coletiva e ga-
rantir a voz e visibilidade da população negra na sociedade civil e no 
Estado. Assim, diversos direitos restaram efetivamente reconhecidos, 
como os direitos territoriais e culturais dos Quilombolas.
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No contexto acima trazido, políticas e ações públicas foram cria-
das voltadas para a população negra e para defesa de seus direitos, 
no entanto, os números da violência contra a população negra, que 
muitas vezes se torna um genocídio, conforme se verifica na época 
atual de pandemia, revelam que no Brasil os direitos da população 
negra não são efetivamente tutelados e sequer respeitados. 

4. DOS MECANISMOS NACIONAIS  
E INTERNACIONAIS DE COMBATE AO RACISMO 
E VULNERABILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO NEGRA

Em comparação aos séculos anteriores, existiram avanços tanto 
no debate quanto nas condições de inserção da população negra no 
Brasil. Porém, tanto o racismo quanto às desigualdades que permeiam 
a população negra são temas a serem enfrentados de maneira concre-
ta, junto a uma agenda efetivamente democratizante, em consonância 
com a plataforma de valores do século XXI.

Nesta seção serão apresentados os dados acerca das ferramen-
tas de combate ao racismo, e para isso serão analisados dados como 
o genocídio da população negra, como a questão é tratada em termos 
nacionais e internacionais e como os direitos humanos lidam com essa 
questão, tudo de forma a trazer as formas como o racismo vem sendo 
combatido na atualidade, inclusive no momento pandêmico.

Não que o combate a questões como racismo e desigualdades 
deve ser apenas do Estado, sendo certo que a luta contra o racismo 
se estende para todas as demandas da sociedade, não estando ainda 
restrita a problemática atual da pandemia da Covid-19. No entanto, o 
cenário atual demanda ações específicas para o combate ao racismo 
e suas devastadoras consequências, como políticas de proteção so-
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cial implementadas diante da emergência da pandemia que venham a 
garantir equidade, alcançando também as comunidades quilombolas 
e as comunidades. 

Na atual conjuntura de pandemia e da consequente crise global 
instaurada, instituições nacionais e internacionais, públicas ou priva-
das, possuem um papel fundamental na luta pelos direitos humanos, 
em especial de populações menos favorecidas e mais vulneráveis. 
Neste contexto, a Corte Internacional de Direitos Humanos possui um 
papel preponderante, conforme se analisará.

Importante ressaltar, segundo a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (2021, p. 31), o caráter vinculante das decisões da 
Corte Internacional de Direitos Humanos, e neste contexto, ela assume 
especial importância na defesa dos direitos da população negra na 
pandemia. Trata-se a Corte Interamericana de Direitos Humanos de 
uma instituição judiciária autônoma que possui por objetivo a aplica-
ção e interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
exercendo suas funções de acordo com as disposições da citada Con-
venção e de seu Estatuto.

Segundo a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(2021, p. 25), deve-se considerar os enfoques diversos para a ado-
ção de medidas efetivas para garantir os direitos de grupos mais vul-
neráveis no momento da adoção de medidas de atenção, tratamento 
e contenção da pandemia da Covid-19, assim como para mitigação 
dos impactos diferenciados que tais medidas possam gerar, bem 
como promover, a partir de autoridades, a eliminação de estigmas 
e estereótipos negativos acerca de grupos de indivíduos a partir do 
contexto de pandemia.

Conforme a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(2021, p. 26) que em 2018 fez uma visita in loco no Brasil com o ob-
jetivo de aferir os principais desafios aos direitos humanos no país, e 
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cujo relatório concluiu que não obstante o Brasil possuir um sistema 
democrático e um Estado de Direito com sólidas instituições demo-
cráticas e de direitos humanos, o país enfrenta inúmeros desafios na 
superação de aspectos estruturais e institucionais que trazem retro-
cessos em suas políticas e que podem resultar em impactos negati-
vos sobre os direitos humanos da população brasileira, em especial 
a população negra.

No contexto acima trazido, organismos como a OAB se revelam 
imprescindíveis para a defesa dos direitos humanos no Brasil, em es-
pecial com relação a populações menos favorecidas, como a negra. 
A OAB possui uma Comissão de Igualdade Racial, que em conjunto 
com movimentos sociais, luta contra toda forma de racismo existente 
na sociedade brasileira ainda nos dias atuais. Através da aludida co-
missão, desenvolve políticas e ações voltadas à defesa da população 
negra. Com a atual pandemia, a atuação da OAB na defesa dos povos 
menos favorecidos como a população negra se revela primordial, com 
ações e encontros relevantes.

A OAB veio a criar a Comissão Nacional de Promoção da Igual-
dade, que reúne profissionais ligados ao tema e voltados para a área 
de direitos humanos. Segundo os autores, a instituição desenvolve um 
conjunto de atividades voltadas à promoção da igualdade racial, como 
o de representar um conjunto de organizações em várias ações vincu-
ladas às defesas das “causas raciais”.

Com o advento da atual pandemia e em consequência o au-
mento das violações aos direitos humanos da população negra, a 
OAB vem se posicionando ativamente no sentido de lutar contra as 
desigualdades e violações de direitos. No entanto, o êxito de tal ins-
tituição na defesa dos direitos raciais ainda esbarra em diversas pro-
blemáticas, como as sociais, políticas, culturais e econômicas. Neste 
diapasão, tem-se que a ação militante de tal instituição, não obstante 
a sua relevância, possui limitações, em especial no que diz respeito ao 
genocídio da população negra trazida pela pandemia.
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No contexto acima trazido, Petrarca; Neves (2011, p. 152) de-
fendem a importância da atuação da OAB perante este público. O uso 
político e militante do direito, para os autores, é algo que deve ser 
amplamente realizado, em especial em épocas de crise como a que o 
mundo está enfrentando atualmente com a pandemia. 

Assim, cabe às instituições, privadas e públicas, nacionais e 
internacionais, o combate a todas as problemáticas que envolvem a 
população negra, em especial no Brasil que possui uma dívida com 
esta população. Neste contexto é importante ressaltar que a OAB pos-
sui um papel preponderante, atuando através de comissões e ações 
contra o racismo e suas consequências.

De toda sorte, são necessários maiores investimentos públicos 
no combate não só ao racismo como a toda diferença existente com 
relação à população negra. Para Lovato (2015, p. 07), independente-
mente dos motivos que consagram os Direitos Humanos, a sua efeti-
vação revela-se imprescindível para o respeito pelo ser humano e das 
sociedades, em todas as épocas e locais, e em todas as sociedades 
e respectivas culturas.

Para isso, as políticas públicas se revelam essenciais, devendo 
assim o Estado investir tempo e recursos que forem necessários na 
busca pela efetivação dos direitos de cada cidadão, de forma a vir a 
cumprir a sua função maior. Tem-se ainda que em cenário contempo-
râneo no Brasil, o que se vislumbra é que ainda se está distante de se 
efetivar na prática os direitos fundamentais, e isso se dá em grande 
parte pela falta de conscientização da sociedade para a concretiza-
ção de tais direitos. 

No entanto, tal mudança de paradigma não ocorre em pouco 
tempo, é necessária toda uma mudança de padrões não só jurídicos 
como sociais, sendo a dignidade humana responsável em grande parte 
pela quebra de paradigmas até então vigente, mesmo em época atual, 
ou seja, após décadas da promulgação da atual Lei Maior. Inovações 
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evolutivas em direitos fundamentais exigem que as mudanças ocorram 
em diversas frentes e com a superação de diversos obstáculos.

No entanto, importante arrazoar que os direitos humanos e fun-
damentais, não obstante estarem devidamente inseridos na Consti-
tuição Federal brasileira, somente serão devidamente reconhecidos e 
respeitados se houver uma conscientização de todos sobre sua exis-
tência, de forma que os mesmos venham a se materializar, saindo do 
campo das ideias para a prática do efetivo exercício da cidadania.

E isso ocorre também com relação ao racismo e à efetivação 
dos direitos mais fundamentais da população negra. Deve existir inves-
timentos e iniciativas com relação à conscientização de toda a socie-
dade acerca das questões e problemáticas da população negra. Neste 
sentido, a OAB vem desempenhando um relevante papel na luta contra 
o racismo e toda forma de discriminação

Como muito bem coloca Santos et al. (2020, p. 229), “um contra-
to social renovado e ampliado, onde são consideradas as especificida-
des das populações vulnerabilizadas e possuindo a saúde como foco, 
poderia muito bem ser um legado da pandemia Covid-19”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crise pandêmica acabou por evidenciar as desigualdades so-
ciais e raciais presentes na maior parte das sociedades contempo-
râneas, em especial no Brasil, país que possui um longo histórico de 
racismo, que ainda persiste nos dias de hoje. As evidências sinalizam 
que a população negra no Brasil é uma das mais afetadas pela pande-
mia, seja pelo alto número de infectados e de óbitos, seja pelos impac-
tos econômicos advindos da pandemia e que atingem especialmente 
os grupos menos favorecidos.
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No contexto acima trazido, buscou-se com o presente artigo 
analisar como está a questão da pandemia no que se refere à popu-
lação negra no Brasil, e como instituições nacionais e internacionais 
como a OAB e a Corte Interamericana de Direitos Humanos vem li-
dando com a problemática acerca dos impactos da pandemia na po-
pulação negra. Para isso iniciou-se discorrendo-se sobre os direitos 
humanos na perspectiva da pandemia.

Em seguida discorreu-se sobre o racismo no Brasil, em seus 
principais aspectos, em especial no contexto atual e pandêmico. Evi-
denciou-se que o racismo continua bastante presente na sociedade 
brasileira atual. Posteriormente passou-se a discorrer sobre as reper-
cussões da pandemia na população negra, e por fim analisou-se os 
mecanismos nacionais e internacionais de combate ao racismo e ao 
genocídio da população negra em época de pandemia, em especial 
sobre o papel da OAB nesta luta.

A partir do que foi observado até então, torna-se possível che-
gar a diversas conclusões, como a forte existência não só de racismo 
como de desigualdades sociais e econômicas contra grupos menos 
favorecidos e mais vulneráveis, como a população negra. Neste con-
texto evidenciou-se que no Brasil os investimentos e políticas públicas 
se revelam bastante ineficazes, tendo em vista os expressivos números 
de violência e morte contra a população negra.

Na pandemia estes números se tornaram ainda mais expressi-
vos, o que escancarou as desigualdades que no Brasil ainda são rea-
lidade. A pandemia veio a impactar especialmente os grupos menos 
favorecidos, e no Brasil a população negra, junto com os povos origi-
nários e outras minorias, são as mais afetadas. Em contrapartida, as 
políticas e iniciativas públicas se revelam ineficazes no que diz respeito 
à proteção dos direitos da população negra, e neste sentido, institui-
ções nacionais e internacionais se revelam imprescindíveis.
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No contexto acima, a OAB é um dos órgãos mais atuantes no 
que se refere à proteção dos direitos da população negra, bem como 
na luta contra o racismo. No contexto de pandemia, a atuação do alu-
dido órgão se revela ainda mais importante. A OAB já vem atuando ati-
vamente contra toda forma de discriminação e racismo e na pandemia 
veio a aumentar seus esforços neste sentido, com diversas iniciativas 
em prol da população negra.

O Brasil possui uma dívida com a população negra, pelo longo 
histórico de exploração e racismo, e na atualidade os números reve-
lam que longe de existir uma retratação, ainda persistem os problemas 
com relação a falta de efetividade da tutela estatal com relação aos 
direitos da população negra. Neste diapasão, as iniciativas de órgãos 
como a OAB trazem o respaldo que deveria ser dado pelo Estado.

Conclui-se que o racismo e as desigualdades com relação a po-
pulação negra no Brasil ainda são assentes, em especial em período 
de pandemia, e deve existir um esforço conjunto do Estado, de órgãos 
e instituições, da sociedade e de grupos de defesa aos direitos huma-
nos no combate ao racismo e na busca pela efetivação dos direitos do 
ser humano, em especial no âmbito da população negra.
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GRUPO DE TRABALHO 4
Estado, Instituições e Governança

RESUMO
O artigo tem como objetivo demonstrar a existência da construção de um go-
verno com indícios de comportamento autoritário no Brasil e mostrar quais os 
fatores que corroboraram para a sua ascensão, bem como investigar o papel 
do Poder Judiciário, sob a égide da Constituição Federal de 1988, na garantia 
e defesa do Estado Democrático de Direito. Pesquisa acadêmica explicativa 
de caráter bibliográfico e documental, uma vez que a revisão da bibliografia 
dá apoio à análise, à construção de hipóteses e à formulação do problema de 
pesquisa, valendo-se de autores de reconhecimento. Conclui-se que existe 
uma corrente ideológica perigosa que ameaça direitos fundamentais e traz a 
desestabilização da democracia, necessitando, portanto, ser alertada. Desco-
brir os fatores que levaram ao fortalecimento deste discurso ajudam a comba-
tê-los, sendo este combate vetor primordial para a ação do Poder Judiciário 
na figura do Supremo Tribunal Federal – STF, guardião da Constituição e dos 
direitos fundamentais advindos dela.  

Palavras-chave: Autoritarismo no Brasil; Discurso de Ódio; Estado Democrá-
tico de Direito; Fake-news e as Mídias Digitais. 
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ABSTRACT 
The article aims to demonstrate the existence of a government building with 
evidence of authoritarian behavior in Brazil and show which factors contributed 
to its rise, as well as to investigate the role of the Judiciary, under the aegis of the 
1988 Federal Constitution, in guaranteeing and defending the Democratic Rule 
of Law. Explanatory academic research of bibliographic and documental charac-
ter, since a review of the bibliography supports the analysis, the construction of 
hypotheses and the basis of the research problem, drawing on recognized au-
thors. It is concluded that there is a dangerous ideological current that threatens 
fundamental rights and brings the destabilization of democracy, thus needing to 
be alerted. Discover the factors that led to the strengthening of this incentive to 
fight them, this combat being a primordial vector for Judiciary action in the figure 
of the Federal Supreme Court - STF, guardian of the Constitution and of the fun-
damental rights arising from it.

Keywords: Authoritarisanism in Brazil; Hate Speech; Democratic state; Fake-
news and Digital Media.



422S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Parte-se do pressuposto que há uma tendência de crescimento 
de governos com perfis de ideais de direita e extrema direita em al-
guns países, e o Brasil não foge a essa tendência. Tanto que na última 
eleição presidencial, no ano de 2018, Jair Bolsonaro foi eleito com o 
discurso de construção de uma nova ordem e de combate incisivo à 
corrupção, que foi a tônica do processo de impeachment da presiden-
te Dilma Rousseff. A rua e o eleitorado primavam por um novo Brasil e 
esse novo país estava no discurso do candidato Bolsonaro que fazia 
ataques às instituições, ao sistema político, à imprensa, aos partidos, 
principalmente os de esquerda, tudo pautado pelo discurso de ódio e 
violência por meio das redes sociais junto a seus apoiadores. Ele seria 
o salvador do povo brasileiro, tinha por obrigação escutar a voz da rua, 
a essência e existência dos desejos dos indivíduos. Um modelo cen-
trado nos ideais de crescimento econômico para o Brasil, com a pauta 
conservadora para a sociedade com o slogan “Deus, Pátria e Família”, 
e uso dos símbolos nacionais, sobretudo com o uso marqueteiro da 
bandeira do Brasil, exacerbando a interpretação do patriotismo, bem 
como reinventado o ser patriótico.  

Alguns questionamentos deram norte para o desenvolvimen-
to das ideias aqui desenvolvidas e com os objetivos delimitados da 
pesquisa: coalizar o discurso do atual Presidente da República, Jair 
Bolsonaro, com a tabela de indicadores de comportamento autoritário 
para identificar se há no Brasil um autoritarismo em curso. O referen-
cial teórico para a construção da tabela foi fundamentado a partir da 
obra Como as Democracias Morrem, Levitsky e Ziblatt, 2018. Um outro 
objetivo proposto na pesquisa é analisar os limites constitucionais que 
podem ser aplicados como forma de combate aos possíveis ideais 
autoritários e para garantia do Estado Democrático de Direito. 
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Foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e documental, por 
legislações que tratam do tema e entendimentos sumulados pelo Su-
premo Tribunal Federal – STF. Trata-se de uma pesquisa teórica res-
ponsável por elastecer o que já se tem sobre o assunto, cabendo, por-
tanto, ao debate acadêmico trazer novas questões a eles pertinentes.  
Pretende-se que esse trabalho seja instigador e que os ranços do auto-
ritarismo e conservadorismo da sociedade brasileira sejam estudados 
e combatidos para que sejam garantidos todos os princípios fundantes 
da República e do Estado Democrático de Direito. 

1. O AUTORITARISMO BRASILEIRO:  
TRAÇOS DE UM GOVERNO ANTIDEMOCRÁTICO 
E SEUS FATORES PROPULSORES

Em 2018, pela primeira vez no Brasil, desde o fim da Segun-
da Guerra Mundial, a direita tem uma candidatura explícita de seus 
ideais. Historicamente candidatos abertamente contrários aos ideais 
de esquerda que se valeram de discursos de perseguição, como Jânio 
Quadros e Fernando Collor, nunca aderiram um ideário tipicamente de 
direita quanto o Presidente da República Jair Bolsonaro. Desdenhando 
da política tradicional, sem tempo de televisão, com um partido mal 
estruturado, concedendo poucas entrevistas para a imprensa, recu-
sando-se a participar de debates e usando as redes sociais para se 
comunicar com seus apoiadores, conseguiu ganhar a Presidência da 
República (ABRANCHES, 2019). 

O fenômeno do crescimento de ideais antidemocráticos, vistos 
com ascensão da extrema-direita não é fator tão somente visto no Bra-
sil, este é uma extensão de movimentos organizados na Europa, com 
destaque aos ultranacionalistas Ukip no Reino Unido e AfD na Alema-
nha e a ala da ultradireita do Partido Republicano ligada ao ex-presi-
dente dos Estados Unidos Donald Trump (ABRANCHES, 2019). 
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Solano (2019) também especifica que os ideais crescentes po-
dem ser avistados nos Estados Unidos com Donald Trump, na Itália 
com Matteo Salvini ou na Hungria com Viktor Orbán, todos de partidos 
e candidatos expoentes da extrema direita. Seguem o mesmo padrão: 
ganharam as eleições capturando o sentimento de frustração e deses-
perança com discursos de renovação e enfraquecimento institucional 
dos partidos políticos tradicionais, que acabam ocupando-se da bu-
rocracia do poder e da governabilidade, causando enorme desgaste 
de sua imagem e são culpados pelo cidadão comum de todas as cri-
ses econômicas e financeiras causadas. Apoderando-se de todo esse 
mal-estar os grupos de extrema direita se fortalecem explorando uma 
retórica antissistema. Confirmando tal afirmativa ressalta:

No Brasil, Bolsonaro segue essa trajetória. Consegue capturar 
a insatisfação causada pelas crises econômica e política nacio-
nais, aqui exacerbadas pelos escândalos de corrupção e trans-
formar a insatisfação em potencial eleitoral. Segundo a lógica de 
Bolsonaro, a culpa da situação atual em que se encontra o Bra-
sil é do sistema político no seu conjunto. (SOLANO, 2019, p.308)

Ato contínuo de raciocínio, se o Presidente utiliza-se da grande 
massa para aproximar-se de seus ideais conservadores, logo, ele cria 
a imagem de um populista autoritário, onde procura driblar as insti-
tuições, alterar o status quo quem que a sociedade se encontra sem 
precisar de lei ou qualquer ato formal para tal, desestabilizando políti-
cas públicas e incitando o pânico coletivo em seus seguidores quando 
de maneira direta insufla a ideia que a segurança física, patrimonial, 
orientação sexual ou status social estão ameaçados (MENDES, 2019). 

Para ajudar a identificar um político autoritário Levitsky e Ziblatt 
(2018), desenvolveram um conjunto de quatro sinais de alerta para 
ajudar a reconhecê-los, uma vez que para mantê-los fora do jogo polí-
tico é necessário primeiro identificá-los: rejeitam por palavras e ações 
o jogo democrático, contraditam a legitimidade de opositores, enco-
ram e toleram atos de violência, dão indícios de restrições de restringir 
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direitos civis e liberdade da mídia, entretanto nem todos utilizam as 
vias antidemocráticas para chegar ao poder, alguns aderem às normas 
democráticas para sua ascensão e após fazer uso as abandona, cum-
prindo, portanto, a ideia derradeira de implementar normas autoritárias. 
Reforçando esses sinais, indicam ainda, os autores que: 

Um político que se enquadre mesmo em apenas um desses cri-
térios é motivo de preocupação. Que tipo de candidato tende a 
dar positivo em teste de autoritarismo? Com grande frequência, 
os outsiders populistas. Populistas são políticos antiestablish-
ment figuras que, afirmando ouvir a ‘voz do povo’, entram em 
guerra contra o que descrevem como uma elite corrupta e cons-
piradora. Populistas tendem a negar a legitimidade dos partidos 
estabelecidos, atacando-os como antidemocráticos e mesmo 
antipatrióticos [...] (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018, p.32).

Quadro 1 – Os quatro principais indicadores de comportamento autoritário.

1. Rejeição das regras demo-
cráticas do jogo (o compro-
misso débil com elas).

Os candidatos rejeitam a Constituição ou 
expressam disposição de violá-la?
Sugerem a necessidade de medidas antidemocrá-
ticas, como cancelar as eleições, violar ou sus-
pender a Constituição, proibir certas organizações 
ou restringir direitos civis ou políticos básicos?
Buscam lançar mão (ou endossar uso) de meios 
extraconstitucionais para mudar o governo, tais como 
golpes militares, insurreições violentas ou protestos 
de massa destinados a forçar mudanças no governo?
Tentam minar a legitimidade das eleições, 
recusando-se, por exemplo, a aceitar re-
sultados eleitorais dignos de crédito?

2. Negação da legitimidade 
dos oponentes políticos.

Descrevem seus rivais como subversivos ou 
opostos à ordem constitucional existente?
Afirmam que seus rivais são uma ameaça à segu-
rança nacional ou ao modo de vida predominante?
Sem fundamentação, descrevem seus rivais partidários 
como criminosos cuja suposta violação da lei 
desqualificaria sua participação plena na política?
Sem fundamentação, sugerem que seus rivais 
sejam agentes estrangeiros, pois estariam traba-
lhando secretamente em aliança com um governo 
estrangeiro- com frequência um governo inimigo?
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3. Tolerância ou encoraja-
mento à violência.

Tem quaisquer laços com gangues armadas, 
forças paramilitares, milícias, guerrilhas ou outras 
organizações envolvidas em violência ilícita?
Patrocinaram ou estimularam eles próprios ou seus 
partidários ataques de multidões contra oponentes?
Endossaram tacitamente a violência de 
seus apoiadores, recusando-se a condená-
-los e puni-los de maneira categórica?
Elogiaram outros atos significativos de violência 
política no passado ou em outros lugares do mundo?

4. Propensão a restringir li-
berdades civis de oponen-
tes, inclusive a mídia.

Apoiaram leis ou políticas que restrinjam liberdades 
civis, como expansões de leis de calúnia e difama-
ção ou leis que restrinjam protestos e críticas ao 
governo ou certas organizações cívicas ou políticas?
Ameaçaram tomar medidas legais ou outras 
ações punitivas contra seus críticos em parti-
dos rivais, na sociedade civil ou na mídia?
Elogiaram medidas repressivas toma-
das por outros governos, tanto no passado 
quanto em outros lugares do mundo?

Fonte: Levitsky e Ziblatt (2018).

Neste sentido, é possível listar cientificamente alguns aspectos 
que encaixam o Presidente da República nos quatro sinais de alerta, 
assim como os fatores propulsores do seu discurso e mensurar os im-
pactos ao Estado Democrático de Direito, assim como na Democracia. 
Compreender a narrativa de Bolsonaro urge e faz-se necessária, pois 
está situado em uma estrutura de poder.  Dessarte, é preciso salientar 
a necessidade da luta coletiva, anticapitalista e construir nos tempos 
de crise do capital narrativas de combate alicerçadas em outras narra-
tivas, ou seja, pedagogias da resistência, afirmação e libertação. Em 
suma, a retórica autoritária do Presidente da República tende a criar 
atores hegemônicos, aproximando-se de um mundo mais perverso e 
desumano (TORRES; JUNIOR; BRAZIL, 2021).

Observando que é possível identificar um político populista 
com raízes autoritárias, o quadro do capítulo anterior servirá de base 
para coalizar os discursos, comportamentos e atitudes de Jair Bol-
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sonaro que corroboram para ideia de que há um governo autoritá-
rio corrompendo a democracia brasileira, pois segundo Abranches 
(2019), o discurso de Jair Bolsonaro e seus aliados, mesmo findada 
as eleições, contém ameaças à institucionalidade democrática. Para 
isto, o quadro será fragmentado e adaptado para melhor explanação, 
seguido da fundamentação teórica existente para cada situação es-
pecífica ali posta. 

Quadro 2 – Rejeição das regras democráticas.

1.Rejeição das regras 
democráticas do jogo 
(o compromisso 
débil com elas).

Buscam lançar mão (ou endos-
sar uso) de meios extraconsti-
tucionais para mudar o gover-
no, tais como golpes militares, 
insurreições violentas ou 
protestos de massa destinados 
a forçar mudanças no governo?

G1: “Eduardo Bolsonaro 
vê ‘momento de ruptura’ e 
cogita adoção de medida 
energética pelo presidente.”

Fonte: Levitsky e Ziblatt, (2018), Adaptado.

Filho do Presidente da República e, também político, Eduar-
do Bolsonaro, insinua de maneira obscura que seu pai poderá utili-
zar de meios não constitucionais e enérgicos para garantir a ordem 
que, segundo ele, havia sido atingido por uma ruptura democrática, 
já que seus aliados estavam sob investigação judiciária. Conforme 
Levitsky e Ziblatt (2018), líderes autoritários são uma ameaça para as 
democracias já consolidadas, uma vez que a retórica apresentada 
por estes demagogos é polarizada, hostis e colocam em dúvida a 
credibilidade das instituições democráticas responsáveis por defen-
der o sistema político. 
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Quadro 3 – Negação da legitimidade dos oponentes políticos.

2. Negação da legitimidade 
dos oponentes políticos

Descrevem seus rivais como 
subversivos ou opostos à 
ordem constitucional existente?

Bolsonaro, Jair (@jairbol-
sonaro). “Apoio voluntário é 
algo que o PT desconhece e 
não aceita. Sempre fizeram 
política comprando consciên-
cias. Um dos ex-filiados de 
seu partido de apoio, o PSOL, 
tentou nos assassinar. Somos a 
ameaça aos maiores corruptos 
da história do Brasil. Juntos 
resgataremos nosso país!”. 
18 out. 2018, 13:41. Tweet.

Fonte: Levitsky e Ziblatt, (2018), Adaptado.

Com o intuito de relacionar a imagem de seus opositores, a 
qualquer custo, como subversivos ou alheios à lei, o Presidente, em 
seu Twitter, faz alusão ao atentado realizado por Adélio Bispo contra a 
sua vida no dia 06 de setembro de 2018, em Juiz de Fora -MG, durante 
compromisso de campanha. Para Abranches (2019), quem encarnou 
a forma mais completa e violenta dos opostos antagônicos foi Bol-
sonaro e seus seguidores, ao propagar a ideia antipetista do “nós” 
contra “eles”. Ao posicionar dessa forma, resvala a esquerda e suas 
ideologias a um papel de inimigo oculto, atribuindo ao medo imagi-
nário somando o marxismo, comunismo e socialismo a uma ameaça 
invisível constante e principalmente de desqualificar e perseguir seu 
principal oponente político. Dentro desta ótica, Levitsky e Ziblatt (2018, 
p.33) trazem em seu quadro de indicadores de comportamento auto-
ritário exatamente o mesmo sistema de negação da legitimidade dos 
oponentes políticos, onde, sem fundamentação, descrevem seus rivais 
como criminosos e os desqualificam politicamente. 
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Quadro 4 – Tolerância ou encorajamento à violência.

3. Tolerância ou enco-
rajamento à violência.

Patrocinaram ou estimula-
ram eles próprios ou seus 
partidários ataques de 
multidões contra oponentes?

G1: “Bolsonaro volta a 
apoiar ato antidemocrático 
contra o STF e o Con-
gresso, em Brasília.”

Fonte: Levitsky e Ziblatt, (2018), Adaptado.

A notícia vinculada no site G1, traz no seu texto a participação 
do Presidente Jair Bolsonaro em atos considerados antidemocráticos, 
uma vez que com palavras de ordem os manifestantes pediam o fe-
chamento do Supremo Tribunal Federal, este que despontou como 
opositor, e do Congresso Nacional. Consoante Abranches (2019) a 
militância que o apoia é radicalmente ofensiva, desqualifica e promo-
ve assédio moral em todos os seus críticos, em Bolsonaro é visível a 
mentalidade autoritária e certos impulsos antidemocráticos. Com essa 
retórica de colocar em questionamento a credibilidade de  decisões  
do  STF,  Bolsonaro  tenta enfraquecer  a imagem da instituição,  o  que  
Jason  Stanley  (2018)  afirma  ser  uma  estratégia  antidemocrática  
de propagandas  fascistas,  pois  o  ataque infundado ao judiciário  
com  críticas  a  sua  imparcialidade,  tem  como objetivo enfraquecê-lo 
(TORRES; JUNIOR; BRASIL, 2021).

Quadro 5 – Propensão a restringir liberdades 
civis de oponentes, inclusive a mídia.

4.Propensão a restringir 
liberdades civis de opo-
nentes, inclusive a mídia.

Ameaçaram tomar medidas legais 
ou outras ações punitivas contra 
seus críticos em partidos rivais, 
na sociedade civil ou na mídia?

G1: “Bolsonaro e os 
filhos fizeram 469 ataques 
a jornalistas e veículos de 
imprensa em 2020, diz ONG.”

Fonte: Levitsky e Ziblatt, (2018), Adaptado.

Com dados veiculados no Portal de Notícias G1, segundo le-
vantamento foi pela organização não-governamental (ONG) Repórteres 
Sem Fronteiras, o presidente da república atacou diretamente o traba-
lho dos veículos de imprensa 103 vezes, seus filhos Eduardo Bolsonaro, 
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Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro acumulam 208, 89 e 69 ataques, 
respectivamente. Para além disso, em 2019, conforme levantamento da 
FENAJ (Federação Nacional dos Jornalistas), o Presidente Jair Bolso-
naro foi responsável por 58% dos ataques a jornalistas, ainda de acordo 
com o levantamento, os ataques aos jornalistas e veículos de comuni-
cação aumentaram 54% comparado a 2018. Tais situações acendem o 
alerta para a liberdade de imprensa que está sendo minada, para Levit-
sky e Ziblatt (2018) a imprensa independente é um pilar das instituições 
democráticas, nenhuma democracia pode viver sem ela.

No âmbito de discussão se há, de fato, indicadores de com-
portamento e ideias autoritárias em voga no Brasil, pós eleições de 
2018, devem ser observados os comportamentos dos eleitores e se-
guidores assíduos, assim como, o modus operandi dos que cultuam 
a ideia de um discurso conservador que se traveste do slogan “Deus, 
Pátria e Família”, que trazem como consequência o autoritarismo. 
Para Almeida (2019) evangélicos protestantes, sejam eles pastores 
ou políticos do meio cristão, foram personagens centrais para o nú-
cleo de campanha de Bolsonaro em 2018, valendo-se de citações 
bíblicas para narrar discursos no pleito, sinalizando uma aliança à co-
munidade cristã, principalmente pentecostal, o que não incluiu refe-
rências às religiões com matrizes africanas. Ao aproximar-se somente 
de um público específico da Igreja Pentecostal os estudos de Rosas 
e Muniz (2014) revelam que o engajamento é altamente expressivo e 
populoso, sua estrutura de disseminação de informações é trabalha-
da de modo e padrão empresarial, difundindo seus ideais proselitis-
tas nas cadeias de rádio e televisão o que alcança um público fiel e 
presente ao que lhes é posto no culto. 

Os evangélicos, principalmente os pentecostais, estão mais 
localizados nas camadas populares da sociedade brasileira, onde a 
grande maioria enseja prosperar na vida através de seus bens mate-
riais e com a ajuda de Deus, nesse meio surge a teologia da prosperi-
dade, um incentivo aos fiéis se aproximarem do liberalismo econômi-
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co, incentivando o discurso de um Estado mínimo, sem abrir mão das 
seguridades sociais, mas que principalmente vem com o intuito de 
realizar alianças conservadoras para atacar oponentes, misturando a 
religiosidade com interesses partidários (ALMEIDA, 2019).

Outro fator que que contribuiu para a disseminação do discurso 
autoritário do Presidente da República foram as redes sociais digitais 
que entre 2013 e 2018 tornaram-se amplamente comuns entre os bra-
sileiros, posto que planos populares e bandas largas ajudaram a dis-
seminar plataformas como Facebook e WhatsApp (DUNKER, 2019). 
Fortalecendo o ideal que a campanha do presidente da República se 
tornou mais próxima dos eleitores falando tão somente pelas redes 
sociais Dunker (2019) ventila a tese:

Muitos atribuem a vitória eleitoral de Jair Bolsonaro ao uso 
das redes sociais como o WhatsApp, parasitada por posta-
gens anônimas e compradas por grupos privados. Indepen-
dente da veracidade e da extensão desse fator, não se pode 
negar que sua campanha obteve sucesso graças ao universo 
digital. Isso parece se prolongar em um estilo de governança 
no qual postagens em redes sociais substituem lentamente 
assessorias de imprensa e demais mediações institucionais. 
(DUNKER, 2019, p.121)

Aproximando-se de um único público, Cesarino (2020) carac-
teriza esse diálogo restrito às redes sociais como um populismo di-
gital, onde a aproximação e disparo em massa de informações du-
vidosas corroboram para a construção de uma política hegemônica. 
Reconhecendo tal afirmação, corrobora Abranches (2019), que a dis-
seminação de informações duvidosas tem suas origens organizadas, 
impulsionadas por agências de bots e sockpuppets e que a dado 
momento ela espalha-se por contágio, sem ter como deter ou cessar. 
Não há vacina prévia capaz de combater a epidemia de fake-news 
(ABRANCHES, 2019). 
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A polarização da política brasileira adquiriu o mesmo formato 
que tem se observado nos Estados Unidos e na Europa, ao qual estu-
diosos da psicologia política e sociólogos vem o classificando como 
polarização afetiva (ABRANCHES, 2019). Esta polarização foi mais um 
fator para o impulso irrestritos de ideais autoritaristas no Brasil, sendo 
responsável por propagar ideais de radicalização dos discursos anta-
gônicos, em que um indivíduo se coloca moralmente superior, colo-
cando as instituições à frente de suas convicções pessoais tornando 
a ideia comprada pelo partido A ou B como político e religioso (HAIDT, 
2013 apud ABRANCHES, 2019, p.21). 

Observa-se que estes fatores são, por força de interpretação 
acadêmica, novas e múltiplas formas de poder que acabam, por ou-
tra via, ditando as regras democráticas e ideológicas que um governo 
deve seguir o que acarreta uma nova realidade que está alterando o 
comportamento das pessoas as quais o detém, colocando em mo-
vimento uma reação em cadeia que afeta os aspectos da interação 
humana, abalando, portanto, os modelos tradicionais da política, dos 
negócios, das igrejas e das mídias (NAÍM, 2019).

2. OS LIMITES DA LIBERDADE  
DE EXPRESSÃO E O DISCURSO DE ÓDIO

A Constituição Federal de 1988 é produto de uma assembleia 
constituinte criada por uma sociedade civil que acabara de viver 20 
anos de um regime ditatorial militar no Brasil. Portanto, é evidente que 
o tema mais importante desta constituinte seria a defesa do Estado 
democrático de direito e das liberdades individuais. É o que afirma o 
presidente da Assembleia Constituinte, Ulysses Guimarães:
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A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confes-
sa, ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, 
sim. Descumprir, jamais. (Palmas.) Afrontá-la, nunca. Traidor da 
Constituição é traidor da Pátria. (Muito bem! Palmas.) Conhece-
mos o caminho maldito: rasgar a Constituição, trancar as portas 
do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para 
a cadeia, o exílio, o cemitério. (Muito bem! Palmas.) A persistên-
cia da Constituição é a sobrevivência da democracia. Quando, 
após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o estatuto 
do homem, da liberdade e da democracia, bradamos por impo-
sição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. (Muito 
bem! Palmas prolongadas.) Amaldiçoamos a tirania onde quer 
que ela desgrace homens e nações, principalmente na América 
Latina. (Palmas.) (BRASIL, 2021)

Não que o Estado brasileiro nunca tenha tido experiências au-
toritárias. Os quinze anos do regime varguista é um exemplo (ALVES, 
2016). Porém, nada na história recente do Brasil se compara aos sus-
cetivos atentados às liberdades individuais como o governo militar. 

No direito constitucional, regimes governamentais fora dos 
padrões democráticos são considerados Estados de exceção. Isto 
porque, na origem, a constituição e o Estado democrático de direito 
surgem como uma alternativa a modelos de governo monárquicos 
absolutistas. A Magna Charta de 1215, o Habeas Corpus Act (1679), 
a Petiton of rights (1628) do direito inglês, as constituições americana 
e francesa do século XVIII, são documentos legais que pretendem 
limitar a atuação do Estado absoluto bem como garantir mecanismo 
de participação popular (soberania popular). As declarações de di-
reitos individuais e a separação dos poderes são mecanismos legais 
de tentar garantir aos cidadãos de um país uma governança estatal 
justa e equilibrada.

Obviamente que a defesa da democracia não acaba no final do 
século XVIII. A necessidade de proteger o modelo constitucional demo-
crático é algo constante. O fato de um país ter uma constituição vigente 
não é por si só garantia de democracia. No começo do século XX, na 
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Alemanha, as décadas de 1920 e 1930 foram palco para a ascensão 
de um dos mais tenebrosos modelos de Estados que já existiu: o Es-
tado nazista. Um modelo que foi classificado por Hannah Arendt como 
sendo totalitarista. O Estado nazista, diferente da maioria dos Estados 
de exceção, não foi produto de uma quebra no modelo democrático. 
Muito pelo contrário. Amparado no voto popular, o partido nazista foi 
ascendendo aos cargos mais altos do governo alemão por conseguir 
vencer eleições para o parlamento. (BARROSO, 2020).

Porém, o discurso de ódio e a distorção de fatos históricos, o 
que hoje entende-se por fake news, foi o que “legitimou” a eleição 
desses membros do partido nazista. E como isto pode acontecer? Não 
são as constituições criadas para garantir o Estado democrático de 
direito? Por que a constituição alemã de 1919 não foi por si só capaz 
de impedir o nazismo alemão? Além do fato da constituição alemã, 
conhecida como constituição de Weimar, ser considerada por muitos 
um dos espólios de guerra imposto à Alemanha, no final da Primeira 
Guerra Mundial, ela não era considerada uma constituição rígida, já 
que não possuía as famosas cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas 
são o núcleo imutável das constituições democráticas que garantem 
que os artigos constitucionais sobre forma de governo, separação dos 
poderes, voto popular e direitos individuais não possam ser excluídos 
por meio de reformas (emendas). (BARROSO, 2020)

A Constituição Federal de 1988 foi elaborada com base nos 
modelos constitucionais europeus do pós-guerra. A constituição 
alemã de 1949, a constituição portuguesa de 1976 e a constitui-
ção espanhola de 1978 são exemplos de sistemas constitucionais 
criados depois de regimes autoritários, ou ditatoriais, para garantir a 
democracia e as liberdades individuais dos seres humanos habitan-
tes destes Estados.

A reconstitucionalização da Europa, imediatamente após a Se-
gunda Grande Guerra e ao longo da segunda metade do século 
XX, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do direito 
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constitucional sobre as instituições contemporâneas. A aproxi-
mação das ideias de constitucionalismo e de democracia pro-
duziu uma nova forma de organização política, que atende por 
nomes diversos: Estado democrático de direito, Estado consti-
tucional de direito, Estado constitucional democrático… 

[…]

No caso brasileiro, o renascimento do direito constitucional 
se deu, igualmente, no ambiente de reconstitucionalização do 
país, por ocasião da discussão prévia, convocação, elabora-
ção e promulgação da Constituição de 1988. Sem embargo de 
vicissitudes de maior ou menor gravidade no seu texto, e da 
compulsão com que tem sido emendada ao longo dos anos, a 
Constituição foi capaz de promover, de maneira bem-sucedida, 
a travessia de um regime autoritário, intolerante e, por vezes, 
violento para um Estado democrático de direito. (BARROSO, 
2020, p.238-239)

O que o mundo não contava é que o século XXI voltaria a ver a 
ascensão de governos, eleitos por meio do voto popular, com pautas 
autoritárias, e que convencem a população com o seu discurso político 
pautado em mentiras, na criação de “inimigos” do povo, e na descren-
ça das instituições democráticas como o Poder Judiciário e própria a 
imprensa livre (LILLA, 2016; JUDIS, 2016). Governos como o de Trump, 
nos Estados Unidos, Salvini, na Itália, e Bolsonaro, no Brasil, são mar-
cados pelo estilo de propagar o ódio por meio de insultos, ameaças, 
mensagens de cunho racista e mentiras sobre teorias conspiratórias. 
Um mecanismo que pretende instaurar o caos social para justificar a 
manutenção destes políticos no poder. E estas construções narrativas 
podem tanto criar mentiras do “nada”, como distorcer fatos ou o sen-
tido das palavras, dando a estas um outro significado. Viviane Mosé 
(2018, p. 64), no seu livro Nietzsche e a grande política da linguagem, 
alerta para essa possibilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as referências aqui postas, atingem diretamente a demo-
cracia, esta que não se resume ao ato das eleições, ela está presente 
ao cotidiano (SCHWARCZ, 2019). Levitsky e Ziblatt (2018) reafirmam 
com tal assertiva, uma vez que defendem que o igualitarismo, a civili-
dade, o sentido de liberdade e propósito compartilhado são as bases 
da democracia, estando ela sob ataques de figuras autoritárias precisa 
urgentemente ser restauradas e torná-las inclusivas. 

Deste modo, a saída para a crise imersa no Brasil só se resolve-
rá com um grande pacto constitucional, amplo e democrático, com o 
envolvimento de todos os setores da sociedade civil com a implemen-
tação de direitos onde há desigualdade e o fortalecimento das institui-
ções. Direitos conquistados não são direitos dados, existe uma luta de 
cada segmento social a quem por lhes são de direito e nenhuma figura 
autoritária ou truculenta podem o deixar à míngua. 
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EPÍLOGO

Ao trazer ao debate a temática relacionada ao título do livro, “Ce-
nários Contemporâneos no Âmbito da Governança Global: Desafios 
do Multilateralismo e o papel das Instituições Internacionais”, já sabía-
mos que essa empreitada significaria percorrer terreno pantanoso em 
decorrência das turbulências características desse cenário.

A relevância dos desafios que se deflagraram com a crise pan-
dêmica envolve várias camadas, trazendo consigo problemáticas com 
alto grau de complexidade, cujos caminhos para sua solução são tão 
vastos quanto a magnitude das questões que se apresentaram e con-
tinuam se apresentando neste processo que ainda segue em curso.

Nesse sentido, é possível levantar alguns questionamentos rela-
cionados a esse episódio: (1) Quais os principais entraves ao Multilale-
ralismo Contemporâneo? (2) Por qual motivo as novas (e necessárias) 
dinâmicas têm encontrado tanta resistência? (3) Quais seriam os ele-
mentos fundamentais neste contexto para possibilitar a implementação 
de soluções inovativas que poderiam beneficiar o conjunto da socieda-
de, em âmbito internacional, por meio de mecanismos de cooperação 
e coordenação mediante os desafios que vêm se apresentando?

A pandemia, iniciada em dezembro de 2020, eclodiu em um pe-
ríodo em que o mundo já vinha atravessando um momento de elevada 
polarização e tensionamento tanto em esfera local quanto global, fenô-
meno que pode ser observado em várias frentes: em termos econômi-
cos-distributivos inter e intra países, na esfera política, no campo ideo-
lógico, nos tensionamentos na arena global, para mencionar algumas.

A deflagração da pandemia colocou uma lente de aumento em 
todas estas assimetrias pré-existentes, às quais se somam uma nova 
gama de desafios econômicos e sociais decorrentes da crise, agrava-
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dos pelas possíveis limitações das modalidades adotadas para seu 
enfrentamento em âmbito global.

Especificamente na arena internacional, a ampliação das rela-
ções bilaterais em detrimento das iniciativas multilaterais - combinada 
à difusão da guerra comercial protagonizada por Estados Unidos e 
China - montaram um cenário em que a atuação do arcabouço mul-
tilateral, que já se encontrava em crise, acabou sendo colocado em 
xeque, questionando a efetividade e o papel do multilateralismo como 
ferramenta de gestão da ordem internacional.

Esse contexto, em certo grau, já vinha conduzindo a um proces-
so de esvaziamento dos principais organismos multilaterais, tais como: 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), Banco Mundial (BM) e, em determinada proporção, até 
mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU).

A pandemia, que se difundiu por todos os países do mundo, 
exatamente por configurar um fenômeno global, deve ser entendida e 
enfrentada em dois âmbitos paralelos: políticas de escopo nacional e 
políticas de coordenação e gestão da crise em âmbito internacional.

Chama a atenção que, em um momento onde a coordenação 
multilateral em torno dos desdobramentos da pandemia se mostra ne-
cessária, esse aparato já se encontrava em xeque, agravando o quadro 
por não contribuir para um processo de convergência célere - neces-
sária para o enfrentamento dos desafios que foram se apresentando 
em caráter emergencial.

Considerando tanto as novas possibilidades de arranjos em 
curso quanto os tensionamentos internacionais em voga, repensar o 
papel do multilateralismo e seu alcance em escopo global torna-se 
questão fundamental - sobretudo quando a confiança necessária entre 
os players para coordenação e cooperação na direção de um orde-
namento internacional pós-pandêmico tem se apresentado cada vez 
mais fragilizada.
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Nesse sentido, as respostas nacionais foram se delineando por 
meio de propostas que assumiram formas díspares e não harmoniza-
das ao redor do globo e, de certo modo, a comunidade global vem 
pagando, até hoje, o preço decorrente dessa falta de coordenação.

Por essa perspectiva, do ponto de vista da governança global, 
a pandemia trouxe consigo tanto a possibilidade de enfrentá-la através 
da construção de muros entre os países ou através da construção de 
pontes. Este contraponto que se apresenta nos processos em curso, 
representados pelo conflito entre “building bridges x building walls” 
é bastante revelador dos nossos tempos, abrindo a possibilidade de 
avaliar como estão sendo mobilizados os recursos para a superação 
deste quadro crítico na arena internacional.

A necessária busca por caminhos para o enfrentamento da 
crise passa pela adoção de soluções criativas, em um cenário que 
vem demandando alto grau de resiliência tanto dos governos como da 
população em geral. Por esse aspecto, revisitar e reavaliar o modus 
operandi que vinha sendo dinamizado até então torna-se fundamental.

Tanto a relevância da coordenação em âmbito global, como a 
ampliação do nível de cooperação internacional (em relação ao pro-
cesso de produção e difusão da vacina, por exemplo), representam 
elementos fundamentais a serem considerados nesse cenário. Dessa 
forma, as condições desiguais entre os países acabam repercutindo 
e reproduzindo as assimetrias que vêm sendo observadas nos pro-
cessos de vacinação. Por essa perspectiva, assegurar a vacinação 
entre as nações mais ricas enquanto os países mais pobres ainda não 
completaram o ciclo de imunização, acaba expondo a comunidade 
internacional a novas variantes do vírus, comprometendo o processo 
de vacinação em escala global.

O mundo clama por novas dinâmicas e novas soluções tanto 
para desafios ainda não superados como para aqueles que vem se 
apresentando. Nesse sentido, a sociedade global está sendo convida-
da a revisitar os elementos desestabilizadores do sistema, na direção 
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de formatos associados à atuação de instituições que visam propor 
respostas condizentes à magnitude dos desafios apresentados.

Com base no que foi apresentado ao longo das reflexões que 
permeiam os artigos que compõem essa obra, fica registrado aqui um 
voto sincero de esperança diante do cenário vigente, voltado à busca 
de caminhos para a implementação de uma agenda pautada em va-
lores onde a parte não prevaleça sobre o todo - uma vez que essa es-
trada já demonstrou não representar o caminho mais adequado para 
harmonizar os desafios em questão.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

Gabriel Rached 

Rafaela Mello Rodrigues de Sá
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