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RESUMO 

 
 
 

Inscrita em uma perspectiva científica que se interessa pelas relações entre Direito 

e Sociedade, a presente tese toma, como objeto de estudo, a Constituição da 

República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 e considerada como marco 

inaugural do Estado Democrático de Direito. No decorrer de mais de 30 anos, 

dadas as condições de produção, a Constituição foi se transformando, adaptando-

se às novas configurações sociais e políticas. Fundamentada em  uma perspectiva 

transdisciplinar, isto é, entre as Ciências Jurídicas e a Análise de Discurso, 

proponho, neste estudo, a compreender a Constituição como discurso e, assim, 

enquanto objeto simbólico que produz sentidos, não de forma isolada, mas no 

movimento da história. Nesse jogo, considerando as recentes interpretações e 

alterações no texto constitucional, concluo que existe hoje uma nova constituição 

e uma nova ordem constitucional, a partir da Emenda n° 95 e pela possível 

instauração de um sistema político de consenso forçado e bloqueio de sentidos, 

que se alinha à ideologia neoliberal. 

Palavras-Chave: Direito constitucional; Ordem constitucional; Neoliberalismo; 

Autoritarismo; Discurso constitucional. 



RÉSUMÉ 

 

 
Inscrite dans une perspective scientifique qui s’intéresse aux relations entre droit 

et société, la présente thèse prend comme objet d'études la Constitution de la 

République Fédérative du Brésil, promulguée en 1988 et considérée comme la 

pierre angulaire de l’État démocratique de droit. Au cours de plus de 30 ans, étant 

donné des conditions de production, la Constitution s’est transformée en s’adaptant 

aux nouvelles configurations sociales et politiques. Fondée sur une perspective 

transdisciplinaire, c’est-à-dire entre les sciences juridiques et l’analyse du discours 

-, je propose, dans cette étude, de comprendre la Constitution comme un discours, 

et donc comme un objet symbolique qui produit des sens, non seulement de façon 

isolée, mais dans  le  mouvement  de  l’histoire. Dans ce jeu, en considérant les 

récentes interprétations et les modifications apportées au texte constitutionnel, je 

conclus par l’existence d’une nouvelle constitution et d’un nouvel ordre 

constitutionnel à partir  de l’amendement constitutionnel nº 95 et par la possible 

instauration d’un système politique de consensus forcé et de blocage des sens qui 

s’aligne sur l’idéologie néolibérale. 

Mots-clés: Droit constitutionnel; Ordre constitutionnel; Néolibéralisme; 

Autoritarisme; Discours constitutionnel. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Como Discurso é o resultado do projeto de pesquisa que 

submeti ao Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico 

(PPDGPE) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos idos de 2016, para 

ingresso no Doutorado. O projeto inicial tinha, como objetivo, compreender os 

efeitos da permanência de estruturas jurídicas autoritárias no Estado 

Democrático de Direito inaugurado com a Constituição de 1988 no Brasil, 

especificamente, no que se referia aos partidos políticos e sindicatos, como 

instrumentos de representação das camadas populares.  

Ao longo da pesquisa documental e bibliográfica, contudo, foi inevitável 

enveredar pelos campos da ciência política e, sobretudo, da Análise de Discurso, 

que tive a oportunidade de conhecer a partir dos estudos desenvolvidos por Eni 

Orlandi, que incorporei como dispositivo analítico para este resultado final, com 

amparo teórico em Marx, Althusser, Grau, Streck, entre outros, tanto do direito 

quanto da ciência política.  

A inquietação que me levou a buscar o estudo da Constituição surgiu a 

partir da experiência em um projeto de pesquisa que resgatava a história oral da 

constituinte e, também, a partir dos debates políticos e judiciais em torno da 

constitucionalidade de leis. A exemplo desses debates, posso citar o julgamento 

pelo Supremo Tribunal Federal STF) das Ações Diretas de Constitucionalidade 

(ADC) 43, 44 e 5, que tratam da possibilidade do início do cumprimento da pena 

após a condenação em segunda instância, a Ação (AP) n° 937, a qual limita o 

foro por prerrogativa de função, o Recurso Extraordinário (RE) n° 92.670, que 

trata do prazo de inelegibilidade da Lei Ficha Limpa e sua aplicação retroativa e, 

também,  as decisões sobre constitucionalidade proferidas em controle difuso1.  

Algumas dessas decisões, como a proferida nos casos das ADC 43, 44 e 

54, tratam de revisão de outras decisões sobre o mesmo tema, tomadas em 

processos anteriores e que tiveram rumo contrário a que foi tomada nas 

                                                           
1 Controle Difuso de Constitucionalidade é o mecanismo, inspirado no judicial review, fixado no 
caso Marshall estadunidense, o qual permite o controle incidental da constitucionalidade em 
processo judicial, quando a questão de constitucionalidade for premissa indispensável para a 
análise da questão posta em litígio (MARINONI, 2018, p. 1040-1041). 
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mencionadas ADC pela mesma Corte. Como explicar que, em um curto intervalo 

de tempo, situações idênticas tenham tido entendimento tão contraditório? Como 

explicar que o Poder Judiciário, por seu órgão máximo de proteção do texto e 

dos valores constitucionais, possa se rogar verdadeiros poderes constituintes, 

como, por exemplo, ao considerar a homofobia e a transfobia como crimes, em 

Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) n° 26? 

Além disso, os debates legislativos, em especial, no que tange à Reforma 

trabalhista, à Reforma previdenciária e a algumas emendas constitucionais, 

igualmente, despertaram meu interesse para a investigação da Constituição. 

Como explicar que reformas infraconstitucionais possam contrariar o espírito 

político valorativo da Constituição a ponto de esvaziá-la? - caso esse que 

acontece com a Reforma Trabalhista, que vem sendo, reiteradamente, julgada 

Constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, apesar de esvaziar a proteção 

constitucional do trabalho. Como considerar constitucional uma alteração na 

Constituição que engessa o papel do Estado a ponto de suprimir direitos 

fundamentais? - caso esse da Emenda Constitucional (EC) n° 95, que congela o 

orçamento público por 20 anos. Como é possível termos a polícia que mais mata 

no mundo se a Constituição determina que ninguém será considerado culpado 

sem o trânsito em julgado2 de sentença penal condenatória? Como explicar que, 

para mim, jurista formada e pós-graduada em uma das melhores Universidades 

do Brasil, determinada lei seja inconstitucional e, para o meu par, de mesma 

formação, seja clara a constitucionalidade da mesma norma? 

Essas, entre outras indagações, não encontram respostas suficientes na 

hermenêutica jurídica, tampouco nas teses dos defensores do 

neoconstitucionalismo3 e da hermenêutica crítica4. Segundo a hermenêutica 

tradicional e, conforme a hermenêutica crítica, as situações apresentadas 

                                                           
2 Uma decisão transita em julgado quando não há mais instrumentos, no caso, recursos, que 
permitam sua alteração. 
3 Neoconstitucionalismo é uma corrente teórica que defende a constitucionalização de todo o 
direito, superando-se o princípio da legalidade do positivismo pelo princípio da 
constitucionalidade pós-positivista, a partir da garantia e da preservação dos direitos 
fundamentais, retomando a análise valorativa das questões, tendo a Constituição como centro 
do sistema e norma hierarquicamente superior de efeitos concretos, imediatos e irradiantes. No 
Brasil, o principal defensor dessa corrente é o Ministro do STF, Luis Roberto Barroso. 
4 A Hermenêutica crítica é uma teoria da decisão proposta por Lênio Streck e será tratada no 
capítulo final desta tese. 
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anteriormente sequer deveriam acontecer. Pela hermenêutica tradicional, essas 

situações não aconteceriam, pois o ordenamento jurídico é um sistema fechado, 

de valores uniformes. Já pela hermenêutica crítica, não teria lugar a contradição, 

uma vez que a Constituição é o centro do sistema e assim deve ser encarada. 

Então, como explicar que, no nosso cotidiano, no pulsar do legislativo e do 

judiciário, essas contradições existam e se avolumem a cada dia? 

Confesso que fiz uma busca profunda pela teoria constitucional a fim de 

encontrar alguma resposta a essas indagações, mas foi somente fora do direito 

que encontrei uma teoria analítica que me permitiu compreender que a 

Constituição está em permanente disputa, que ela comporta, em si, diferentes 

sentidos e possibilidades e que, no real da história, a uniformidade, a 

neutralidade, a literalidade e a estabilidade da Constituição não existem, nem 

mesmo naquilo que não lhe é lacuna constitutiva. A teoria em que encontrei 

amparo às minhas indagações é a Análise de Discurso (AD), a qual foi criada 

por Michel Pêcheux, na França, e desenvolvida, no Brasil, pelos estudos de Eni 

P. Orlandi, na Universidade Estadual de Campinas.  

Penso, hoje, que a complexidade do direito demanda que ele seja 

compreendido como discurso. Dito de outro modo, por mais positivado que seja, 

por mais extensa e detalhada a legislação, a polissemia lhe é constitutiva, já que, 

para cada um e para cada órgão habilitado à sua interpretação, os sentidos 

sempre podem ser outros, pois estão sempre em movimento. No entanto, é claro, 

há sempre uma ordem, há sempre legitimados à interpretação, que estabelecem 

sentidos dominantes, bloqueando outros, silenciando-os. 

E foi mergulhando na AD que tive acesso a noções fundamentais para a 

interpretação constitucional, que ora buscam a historicidade e a ideologia do 

materialismo histórico, ora tratam da linguagem e ora buscam a exterioridade na 

fonte da psicanálise, tríptico basilar e constitutivo da AD.  

A tese, a partir disso, foi ganhando sua identidade, baseada em noções 

fundamentais da análise de discurso e do direito, na perspectiva da 

interdisciplinaridade constitutiva dos temas trabalhados no PPGDPE. Desse 

modo, já um pouco distante do projeto original, iniciei o resgate do percurso 

histórico constitutivo do Estado Brasileiro, o que me levou, diretamente, à relação 

entre estrutura e superestrutura, entre ordem jurídica, ideológica e econômica 
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das constituições como caminho necessário a se compreender os sentidos 

dispostos na Constituição de 1988 e nas alterações recentes, ou seja, a partir de 

suas condições de produção e das formações sociais que lhe são constitutivas. 

Como pano de fundo, a escrita da tese, em si, foi atravessada pela 

turbulência política e econômica do país, a qual terminou por arrebatar o projeto 

inicial rumo a uma perspectiva um pouco mais abrangente e contemporânea, ao 

mesmo tempo em que suscitou a retomada da historicidade do Estado autoritário 

brasileiro. A tese é, em si, turbulência. Foi assim que, em 07 de abril de 2018, 

dia do Termidor5 da crise política que pôs fim à maior fase de estabilidade 

‘democrática’ brasileira, iniciei a escrita desse estudo, no exato momento em que 

o ex-Presidente Lula se encaminhava para apresentação à prisão pela Polícia 

Federal.  

Essa pesquisa é, sobretudo, uma arriscada tomada de posição, na 

medida em que a escrita contemporânea aos fatos foi feita à revelia de 

advertências metodológicas dos mais experientes, acerca do perigo de se 

pesquisá-los no clamor de seu acontecimento. Logo, escrevi a tese estando 

ciente da provisoriedade das conclusões obtidas (GRAU, 2008, p. 46). Por isso, 

advirto ao leitor: o resultado que ora apresento é um resultado em construção, 

muito embora fartamente alicerçado na historicidade da Ordem Constitucional e 

do Estado brasileiro. 

Por outro lado, o estudo foi realizado, também, com a consciência de que 

é imprescindível a inscrição teórica na disputa pelo discurso (FOUCAULT, 1970) 

                                                           
5 A Revolução Francesa se apresentou como um movimento heterogêneo e com fases bem 
delimitadas. Inscrevendo-se como atores de um corte político na história, os revolucionários 
instituíram um calendário próprio, com base nos ciclos produtivos da natureza. Nesse calendário, 
o Termidor correspondia ao mês de julho. Foi em 10 de Termidor, ou 28 de julho de 1794, que 
se encerrou a fase conhecida como fase do Terror da Revolução Francesa. A fase do terror 
correspondeu à tomada do poder pelos jacobinos, liderados por Hobbes Pierre, que detinham o 
apoio popular para o uso da violência, em face da contrarrevolução interna e da coalizão externa 
que havia declarado guerra à França. O período do terror ocorreu de 1972 a 1974 e, em apenas 
5 dias, 1100 pessoas foram mortas. A burguesia via o momento como uma ameaça à 
estabilidade da própria revolução. Em 27 de julho de 1794, operou-se o Golpe de 9 do Termidor, 
em que foram presos Robespierre e Saint-Just, os dois principais líderes revolucionários. Em 10 
do Termidor, os dois foram guilhotinados. Com o golpe de 9 de Termidor, os girondinos 
(detentores do poder econômico) retomaram o poder político e jurídico. Assim, eles ocuparam o 
poder de 1794 a 1795 e, em 1799, Napoleão, em um novo golpe, conhecido como 18 de 
Brumário, assumiu o poder e deu por encerrada a revolução. A despeito da prisão do ex-
Presidente não ter diretamente resultado em nenhuma morte, foi o gesto simbólico do fim do 
Estado de Direito e do desenvolvimentismo, permanecendo apenas a sua versão autoritária, a 
qual, a curto e médio prazo, redundou em mais mortes do que as contabilizadas no Termidor.  
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de e sobre6 os acontecimentos políticos recentes e sua historicidade. O gesto de 

escrita a que me dispus se materializa, então, como resistência à fabricação e 

ao controle da memória social que possam silenciar ou interditar a completude e 

a complexidade da história político-jurídica brasileira em uma “versão oficial”.  

Consequentemente, o olhar de pesquisa não se pretende neutro. 

Relembro que o Direito, como ciência social que é, não permite um 

conhecimento que seja isento, neutro e imparcial, pois se trata de um processo 

histórico afetado pelas condições de produção (PÊCHEUX, 2014, p. 144). 

Justamente por esse motivo, outra posição arriscada que adotei, na perspectiva 

do formalismo acadêmico, consiste no uso da primeira pessoa ao longo do texto. 

Contudo, penso que o tema que abordo demanda a explicitação de uma 

honestidade acadêmica de minha parte. Acredito que a linguagem, em primeira 

pessoa, permita ao leitor compreender a diferenciação entre o que é reflexão 

minha e o que dizem as referências utilizadas e, principalmente, possibilita que 

o leitor tenha ciência de que o resultado dessa tese é afetado pelas formações 

sociais/discursivas em que me inscrevo enquanto pesquisadora do/no direito. 

A despeito da opção de escrita, o afastamento da pretensão de 

neutralidade é próprio do dispositivo analítico que adoto. A escolha do corpus de 

pesquisa já indica um gesto de interpretação e, como diz Orlandi, é o que “decide 

a direção dos sentidos” (2004, p. 23). Dito de outro modo, toda compreensão 

sobre o direito, a sociedade e o discurso já é, também, uma tomada de decisão, 

de posição (MASCARO, 2009, p. 95), a qual parte “sempre de uma cosmovisão 

subjetiva, ou de um entendimento estimativo prévio” (BONAVIDES, 1985, p. 

513), que traz a exterioridade para a produção de sentidos.  

Ainda como parte da tomada de decisão e assunção de risco, optei por 

apresentar, no texto, outras formas de linguagem, o que não é comum em teses 

                                                           
6 A noção de discurso de e discurso sobre foi cunhada por Orlandi (2008), na obra Terra À Vista, 
originalmente publicada em 1990.  O discurso sobre é o discurso da institucionalidade, que 
organiza os sentidos e se impõe se tornando um discurso de. O discurso sobre está sempre em 
movimento, do teórico ao senso comum e vice-versa. A esse respeito, Costa aponta que “os 
discursos sobre são discursos intermediários pois, ao falarem sobre um discurso de (“discurso-
origem”), situam-se entre este e o interlocutor, qualquer que seja. De um modo geral, 
representam lugares de autoridade em que se efetua algum tipo de transmissão de 
conhecimento” (2014, p. 34). Para a autora, o dizer sobre aciona um discurso que faz falar o 
discurso dos outros (Idem, p. 35). Os discursos sobre, indica Orlandi (2008, p. 58), constituem 
os diferentes sentidos daquilo que se está a analisar e podem, inclusive, silenciar outros 
discursos. 
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jurídicas. No entanto, ao me inscrever numa perspectiva de entremeio, 

reconheço que os acontecimentos podem ser registrados de várias formas e que 

o registro, como afirma Davallon (2007, p. 24), constitui memória, a imagem é 

operadora da memória. Dessa maneira, ao longo dos capítulos, também 

apresento, como ilustrações, imagens de pinturas famosas dos livros de história 

do Brasil, fotos e manchetes de jornais, bem como várias charges de época, que 

retratam a multiplicidade de sentidos que permeia a história das Constituições e 

do Brasil, fazendo valer o ditado de que “uma imagem vale mais do que mil 

palavras”.  

E, a partir dessa multiplicidade de sentidos, compreendo a Constituição 

como discurso e, então, como objeto de “interminável reconstrução 

interpretativa”, a qual coloca, em funcionamento, “sentidos distintos para 

pessoas distintas, em momentos também diversos ao longo do tempo” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 10). Dito de outro modo, tomo a Constituição como 

discurso, reconhecendo o funcionamento ideológico no real da história que 

alimenta o movimento de sentidos em torno dos direitos e do aparelho de Estado 

ali previstos (ORLANDI, 2002, p. 59).  

A presente tese se filia de origem à Linha de Pesquisa “A Cidadania 

Modelando o Estado”, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito 

político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Programa em 

questão tem, como objetivo, “a reflexão crítica a respeito do impacto que as 

principais mudanças de paradigma da sociedade contemporânea têm causado 

na esfera jurídica” (MACKENZIE), com vistas à solução de conflitos e de desafios 

da realidade social plural, da qual o direito é produto cultural. O cerne dos 

estudos, e desta tese, concentra-se no Direito e na Sociedade, em suas 

mutações e conflitos constantes, não obstante seja permeada pela historicidade, 

que lhe permitiria o enquadramento na história constitucional, como também seja 

transpassada pelo desdobramento das práticas materiais, que lhe renderiam a 

guarida da linha de estudos sobre o poder econômico.  

Assim, fundamentada em uma perspectiva teórico-analítica de entremeio, 

entre a área do Direito e área das Ciências da Linguagem - a Análise de Discurso 

-, propus-me a refletir sobre uma tríplice relação, a saber: Direito, história e 

linguagem -, que é fundamental para a compreensão dos sentidos produzidos 
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nos discursos de e sobre a Constituição brasileira de 1988. Dessa maneira, 

relacionei as recentes alterações constitucionais e legislativas com os diferentes 

sentidos que compõem a memória discursiva sobre a Constituição brasileira de 

1988 e acerca da história constitucional brasileira e de seus reflexos na 

organização da sociedade.  

A tese foi, então, estruturada em duas partes, cada qual com momentos 

específicos, distribuídos em capítulos. Na primeira parte do estudo, denominada 

“Condições de produção e Estado autoritário”, apresento dois eixos principais 

para a compreensão da Constituição como Discurso. Tais eixos estão dispostos 

em dois capítulos os quais, em síntese, tratam das características histórico-

ideológicas da formação do Estado brasileiro. No primeiro capítulo, retomo uma 

questão apagada pela doutrina jurídica, a saber: aquela do político, retratado nas 

práticas sociais que envolvem a formação constitucional; no segundo capítulo, 

abordo, a partir da perspectiva das relações de produção, as práticas 

econômicas e suas formas jurídicas.  

Já a segunda parte da tese, intitulada “A morte e a morte da Constituição 

de 1988”, está organizada em 3 capítulos, que abordam a construção, a espinha 

dorsal e a destruição da Constituição de 1988. No terceiro capítulo, ‘A 

Constituição Impossível’, são abordados a transição democrática, o poder 

constituinte do povo e a Constituição invertida; no quarto capítulo e último, 

denominado ‘A Constituição E(m) (Dis)curso’, mobilizo diversas teorias da 

Constituição e a Análise de Discurso com o intuito de propor uma nova 

perspectiva epistemológica para a interpretação da Constituição, partindo da 

mítica sobre a Constituição de 1988 e reconhecendo a vigência de uma nova 

Constituição desde 2017. 

Dessa maneira, à consecução de um trabalho original de pesquisa com o 

propósito de toda tese, que é de avançar a disciplina (ECO, 2004, p. 2), 

apresento um novo olhar à situação de crise do Direito e do Estado, tão bem 

apontados por Streck e, ainda, discuto a crise epistemológica da disciplina 

jurídica fechada em si mesma. Logo, não elaboro, nessa pesquisa, uma teoria 

da decisão, o que a difere das proposições de Streck. Igualmente, não proponho 

uma invenção revolucionária (Idem. Ibidem).  
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O que busco, em meu texto, apresentar é uma proposta de análise 

discursiva do Direito, especialmente da Constituição, do exercício dos poderes 

constituintes e de suas transformações. Em outras palavras, proponho um 

método de análise, centrado no ser do direito, e não uma prescrição teórica 

focada no dever ser do direito. A busca por um novo olhar sobre o direito, o qual 

o recoloque no mundo, no real, promovendo fissuras na ideia de sistema fechado 

em verdades absolutas, é a razão de ser dessa tese.  

Assim, nos textos que compõem o corpus desse trabalho, os sentidos 

postos em funcionamento se constituem em diferentes condições de produção e 

fazem circular formações discursivas diversas, que revelam a existência de uma 

Nova Ordem Constitucional Brasileira. Segundo essa ordem constitucional, os 

sentidos do Estado Social e Democrático de Direito cederam lugar ao Estado de 

Emergência e Concorrência Econômica (BERCOVICI, 2004; DARDOT; LAVAL; 

2016) neoliberal (AMADAE, 2016), permanecendo, no entanto, o caráter 

autoritário em que se inscreve o Estado brasileiro. Essa nova ordem, por outro 

lado, instalou-se na polissemia do próprio texto da Constituição de 1988, 

permitindo que aquilo que um dia foi considerado de uma “Constituição Cidadã”, 

hoje, fundamente o retorno à “Ordem e Progresso” colocando em silêncio os 

sentidos expressos em 1988.  

A estabilidade discursiva que se instaura revela a persistência e a 

conveniência do discurso autoritário sob novas feições e cuja única perspectiva 

de rompimento, a permitir a instauração do discurso polêmico, é aquela que 

depende da transformação por ruptura incisiva das próprias bases do poder 

político-jurídico no Estado brasileiro. Dito de outro modo, somente a habilitação 

de outros titulares do discurso oficial pode alterar os sentidos dominantes, ora 

postos em funcionamento. 

Parafraseando Gramsci (apud ECO, op. cit., p. 11), eis aqui este breve 

aceno ao universo. 
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I – AS CONSTITUIÇÕES, EM TORNO DO POLÍTICO 

 

O político reside no fato de que os sentidos 
têm direções determinadas pela forma da 

organização social que se impõe. 
(ORLANDI, 2005)  

 

Pensar a Constituição brasileira impõe uma retomada ao próprio 

constitucionalismo no Brasil, o que pode significar um “lugar comum” nos estudos 

sobre o tema7. Isso porque a tradição da academia jurídica brasileira revolve o 

percurso constitucional a partir do tratamento repetitivo da doutrina jurídica, 

presumindo uma cisão inexistente ou equivocada entre o jurídico e o político (aí 

se inclui a política), como apontou Bercovici, em 2013 (p. 306). De certo modo, 

tal tendência deriva da tradição do constitucionalismo nos Estados Unidos, 

segundo a qual, “o papel das Constituições é retirar um conjunto de problemas 

da pauta política” (AVRITZER, 2017, p. 190). Essas formas fechadas de 

interpretar a Constituição e as Constituições por si já se inscrevem em uma 

função social e de poder.  

Salvo raras exceções os constitucionalistas brasileiros não 
demonstram entusiasmo pelo estudo da história. Os manuais de 
direito constitucional não ultrapassam a cronologia das 
constituições e suas características mais gerais. Além disso, são 
poucos os periódicos nacionais que publicam artigos na área 
(BARBOSA, 2009, p. 20). 

 
As proposições ora apresentadas tomam por base os apontamentos de 

Bercovici (Idem. Ibidem), uma vez que o estudo em questão rompe a ideia de 

existência de uma dicotomia entre jurídico e político, ou seja, de um direito trans-

histórico e sem sujeito (BOURCIER, 1979). Para isso, transportou-se para o 

direito as ideias de Orlandi (2012, p. 226), que em sua crítica à cidadania 

abstrata, reconhece o entrecruzamento de “determinações históricas, sociais e 

políticas que constituem os sujeitos nos sentidos”.  

                                                           
7 Martins (2019, p. 33) conceitua constitucionalismo como movimentos sociais, políticos e 
jurídicos que buscavam a limitação dos poderes do Estado. Tais movimentos foram 
impulsionados, na maioria dos casos, pela imposição de tributos exorbitantes, pelas limitações 
comerciais e outros abusos dos governantes, em relação à casse produtiva, vida a Revolução 
Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a Revolução Americana, a Independência do 
Brasil, entre outras que redundaram na adoção de leis fundamentais de estruturação e limitação 
dos poderes dos Estados. 
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Orlandi (Idem, p. 226-230), ao tratar do “processo de individuação do 

sujeito”8, (re)uniu o que a tradição jurídica insiste em apartar, isto é, o jurídico, o 

político e o histórico articulados pelo Estado, os quais constituem os sujeitos e 

os indivíduos psicobiológicos em sociopolíticos, já que a “sociedade não é 

inerte”.  Em outras palavras, a autora reconhece que as relações materiais, 

fundadas em práticas econômicas estão na base das relações sociais 

(ORLANDI, 2010, p.14). O político, então, vai além das relações de governança 

política, na medida em que diz respeito às práticas sociais. 

Também é possível transferir para análise da Constituição, aqui proposta, 

aquilo que Orlandi (2001, p. 35) descreveu como objetivo da análise de discurso, 

ou seja “a análise da prática política de produção de sentido”, em outras 

palavras, a busca da “significação compreendendo-a como prática ideológica 

(interpretativa)” (Idem. Ibidem). 

Neste sentido, esta tese se filia às críticas de Warat (1999, p. 714-715) 

quanto ao ‘senso comum teórico dos juristas’. Esse autor (Idem. Ibidem) 

reconhece a existência de um “conjunto das opiniões comuns aos juristas que 

se manifestam como ilusões epistemológicas”. Nesse conjunto, a ordem 

epistemológica é substituída por uma ordem ideológica de crenças, rediscutindo 

o que chamou de “mito da ruptura” e denunciando a impossibilidade de se 

eliminar o campo ideológico das verdades jurídicas. 

A importância do resgate do político como categoria de análise para o 

direito busca “dar visibilidade à sua Constituição nas condições sócio-históricas 

e, ao mesmo tempo, ao seu poder de injunção sobre a sociedade” (OLIVEIRA, 

2014, p. 51). A Constituição, em tal perspectiva, é um dos instrumentos dispostos 

pelo Estado articulador para dizer seus sujeitos, seus segregados e suas 

resistências. O Estado é, sob essa ótica, ele mesmo, um produto dos respectivos 

                                                           
8 “A ideologia interpela o indivíduo em sujeito e este submete-se à língua significando e 
significando-se pelo simbólico na história. Não há nem sentido e nem sujeito se não houver 
assujeitamento à língua” (ORLANDI, 2001, p. 100-101). A autora estabelece ainda um segundo 
passo, em que o Estado, com suas instituições e relações materializadas pela formação social 
que lhe corresponde, que individualiza a forma sujeito histórica, produzindo diferentes efeitos 
nos processos de identificação, de  “individualização do sujeito na produção de sentidos” , agora 
o indivíduo passa a ser “resultado de um processo, um constructo, referido pelo Estado. Uma 
vez interpelado em sujeito pela ideologia, em um processo simbólico, o indivíduo, agora enquanto 
sujeito, determina-se pelo modo como, na história, terá sua forma individual(izada) concreta” 
(Idem, p. 106-107) 
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processos históricos. Mais que um simples documento jurídico, a Constituição é 

um dos fatores determinantes aos processos constitutivos dos sujeitos e da 

sociedade, ao passo que é, também, produto desses processos, em um 

movimento de espiral.  

Assim, essa tese destoa da linha tradicional dos estudos constitucionais, 

na medida em que lança o olhar para os processos e às condições em que se 

produzem e reproduzem, ou ainda, em que se escrevem e reescrevem as 

constituições no movimento da história, em especial a Constituição de 1988.  

Como advertiu Bercovici (2013, p. 306), “questões constitucionais 

essenciais são políticas” e, a partir de tal advertência, é trazida, então, ao 

presente estudo, a retomada do político, da história e do simbólico para 

compreensão do percurso trilhado até os dias atuais, com suas assimetrias. 

Parafraseando-se Comparato, para conhecer nossa Constituição “e a sociedade 

em que vivemos, precisamos tomar conhecimento das forças sociais dominantes 

que a moldaram no correr da História” (2018, p. 9).  

A adoção dessa perspectiva epistemológica permite compreender os 

meandros do constitucionalismo no Brasil e a polissemia que se instala acerca 

das Constituições, em específico da Constituição de 1988, reconhecendo-as, 

como discurso e, consequentemente, como instrumentos de poder e produtos 

de uma ordem de poder. Tal forma de “ler” a Constituição, própria da análise de 

discurso, não busca a completude, mas a superação de compreensões 

fechadas, as quais reduzam a complexidade do objeto estudado (ORLANDI, 

1987, p. 8). Isso porque, retomar o político significa compreender que os sentidos 

de tais documentos, embora pareçam os mesmos para todo mundo, não o são, 

eles são divididos (ORLANDI, 2010, p. 12). 

A essa complexidade, no caso brasileiro, devem ser acrescentadas as 

peculiaridades do constitucionalismo latino-americano, o qual é caracterizado, 

na contemporaneidade, pela convivência no movimento pendular entre 

autoritarismo e democracia (CONCI, 2018, p. 2011). Esse fato remete à 

necessária observação de Gargarella (2017, p. 744) acerca do presidencialismo 

e da instabilidade como notas identitárias do constitucionalismo latino-

americano, que o distancia da tradição dos Estados Unidos.  



27 
 

  

É possível notar que não há uma relação de interdependência entre 

democracia e constitucionalismo. A título de exemplo, tem-se a Constituição 

Brasileira de 1824, Constituição do Império, ou ainda a institucionalização de 

regimes autoritários e totalitários através de textos constitucionais, como a 

ditadura Vargas no Brasil, o salazarismo em Portugal, a ditadura empresarial-

militar no Brasil, o nazismo na Alemanha, entre outros.  

O problema constitucional e seu distanciamento em relação à democracia 

é ilustrado na arqueologia do discurso constitucional proposta por Barbosa 

(2009, p. 40) 9. O autor destaca a tendência dos regimes autoritários do século 

XX de se valerem de constituições em seus processos de institucionalização 

(Idem, p. 10). Segundo Barbosa, as “Constituições não só são incapazes de 

evitar a irrupção do autoritarismo, como também podem ser abertamente 

utilizadas por regimes autoritários”, vão além da mera roupagem, construindo 

uma narrativa de legitimação e oferecendo uma justificativa normativa para o 

poder (Idem, p. 11-12).10   O mesmo autor (Idem, p. 12) explica a ritualística, ao 

afirmar que: 

 
A política, cuja função precípua é a produção de decisões 
coletivamente vinculantes, fornece ao direito uma organização 
institucional, dotada de coercibilidade. O direito, por sua vez, tem 
como função própria a estabilização de expectativas 
comportamentais, ao passo que oferece à política justificação 
normativa e, com isso, permite que ela se apresente como poder 
e não como mero arbítrio. 

 

O poder, conceito central para as ciências sociais, que o compreendem 

como capacidade de imposição de uma vontade à outra, no direito, acaba 

encapsulado pela noção de legitimidade vinculada à legalidade e à 

institucionalização. No entanto, Comparato (2018, p. 13) observa que apenas a 

norma superior de conduta (Constituição) não basta para legitimar e 

institucionalizar o poder, pois tal efeito terá lugar quando, igualmente, houver o 

consentimento dos sujeitos. Em outras palavras, há necessidade do 

                                                           
9 Levitsky e Ziblatt (2018) detalham cuidadosamente essa relação em Como Morrem As 
Democracias. 
10 A faceta faz recordar provérbio retomado por Wiliam Shakespeare na obra “O Mercador de 
Veneza”, cena III, ato I, na seguinte passagem “o demônio consegue citar as escrituras a seu 
favor” conferido beleza “ao exterior da falsidade” (2002, p. 14). 
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reconhecimento, ou seja, da filiação dos sujeitos ao sentido comum, ou à ordem 

instituída em tais documentos (ORLANDI, 2002, pp. 111-112) e o referido 

reconhecimento vai além das condições postas pelo próprio jurídico (ORLANDI, 

2010, p. 12). 

Para ilustrar isso, apresento a observação de Arendt acerca do nazismo 

(1999, pp. 141-142), “onde quer que vivessem judeus, havia líderes judeus 

reconhecidos, e essa liderança, quase sem exceção, cooperou com os nazistas 

de uma forma ou de outra, por uma ou outra razão”. Nesse sentido, sem a 

adesão dos sujeitos não há institucionalização que legitime o poder. Como relata 

Comparato (2018, p. 26-27), “um sistema de poder que se opõe formalmente à 

mentalidade coletiva dominante no seio do povo dificilmente subsiste”. E, 

conforme prescrevem Campos (2001, p. 35) e Schmitt (1934, p. 87), para que 

essa identidade ocorra, basta cooptar uma maioria que permita o domínio do 

“adversário” (BARBOSA, 2009, p. 16).       

Nesse processo, estão em funcionamento as condições de existência 

desses indivíduos e de sua relação com a sociedade, sob uma aparente 

harmonia, a qual, por sua vez, fundamenta-se no apagamento do conflito, no 

silenciamento do político (ORLANDI, 2010, p.14). Não por acaso, a história das 

Constituições brasileiras e das alterações de regimes político-jurídicos sempre 

foi uma história de conciliações institucionalizadas (COMPARATO, 2018, p. 20). 

Isso, conforme explica Dreifuss (1989, p. 9),  

trata-se de um constante realinhamento político conservador, 
apoiado no transformismo institucional e escorado na 
intervenção corretiva, geralmente administrativa (burocrático-
partidária), policialesca ou manipulativa de opinião pública e, 
muitas vezes militar.  
 

A questão do uso da Constituição como institucionalização de regimes, 

por vezes autoritários e, até mesmo, totalitários, ao que se percebe é tratada 

pela doutrina jurídica com amparo na sociologia das instituições, a qual teve 

como fundador Durkheim (1964, p. 45)11. Para tal doutrina, como descreve 

Barbosa (op. cit., p. 12), a distinção entre poder e arbítrio consistiria no grau de 

                                                           
11 De acordo om Durkheim (1939, p. 45), a sociologia é a “ciência das instituições sociais, sua 
gênese e seu funcionamento”, e a instituição social constituiria em um mecanismo de proteção 
da sociedade (...) conjunto de regras e procedimentos padronizados socialmente”. 
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formalização e de reconhecimento social do primeiro, pautado em regras 

procedimentais mínimas a viabilizar simbolicamente a autoridade política 

(BARBOSA, op. cit., p. 13), ou seja, institucionalizá-la. 

De acordo com North (1991, p. 97), nas ciências econômicas e políticas,  

As instituições (...) consistem em restrições informais (sanções, 
tabus, costumes, tradições e códigos de conduta) e restrições 
formais (constituições, leis, direitos de propriedade, etc). Ao longo 
da história, as instituições foram concebidas por seres humanos 
para criar a ordem e em troca reduzir a incerteza. 
 

Orlandi (2012, pp. 226-228), por sua vez, nos oferece o entendimento das 

instituições como lugares de produção de sentidos e de identificação dos 

sujeitos, de sua relação com o Estado. Nesses lugares, as coerções socialmente 

reconhecidas estabelecem a relação entre o jurídico e o administrativo que 

segrega, interdita, ou seja, propõe a normatização. Ela é um direito privilegiado 

ou exclusivo daquele que fala (FOUCAULT, 2014, p.9) e seu efeito é a divisão e 

o direcionamento de sentidos na história. Em outras palavras, a Constituição, ao 

institucionalizar regimes, funciona como lugar político de dominação estando, ela 

mesma em disputa. E quem a disputa? 

As Constituições, nesse movimento de disputa, podem, então, ser vistas 

como técnicas ou como mecanismos do regime de verdade de cada sociedade, 

em uma perspectiva foucaultiana (FOUCAULT, 1984, p. 10). E a verdade, por 

sua vez, é produto das relações de poder, ou, nas palavras de Orlandi (2001, p. 

144), esse desejo de certeza “faz parte da encenação retórica do poder”. Como 

resultado disso, é provocado o apagamento de outros sentidos possíveis. Esse 

processo simultâneo de criação e de apagamento é característico do 

funcionamento da sociedade e de suas formas de organização12. 

O reconhecimento das Constituições, como mecanismos de poder, 

permite compreender, ainda, outra nota característica do constitucionalismo 

clássico, qual seja, a forma de estruturação da divisão dos Poderes do Estado. 

A divisão de atribuições entre os Poderes estabelece uma estrutura de equilíbrio 

que, segundo Avritzer (op. cit., p. 190), restringe a soberania popular na medida 

                                                           
12 Em grau superlativo, o processo político de apagamento e de estabelecimento de verdades foi 
ficcionado por Orwell, na obra 1984, classificada como um romance distópico em que um Estado 
totalitário criou o Ministério da Verdade, encarregado de reescrever os fatos históricos, fraldando 
documentos de acordo com os interesses do tirano (ORWELL, 2009). 
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em que “cria mecanismos institucionais para o seu exercício”, tais como os 

partidos políticos e os sindicatos. Em decorrência disso, são reduzidos os 

instrumentos de manifestação e de participação popular, livre e espontânea, na 

institucionalidade do Estado que os tutela. Criam-se, então, os legitimados à 

escrita e à leitura da Constituição, característica essa que, ao menos 

formalmente, sofreu revés nas Constituições latino-americanas das décadas de 

1980 e 1990, como a do Brasil e a da Bolívia entre outras, as quais ampliaram 

as formas de participação popular por diferentes canais, rompendo com a 

tradição constitucional clássica.  

Tomando-se as Constituições como instituições, ou seja, como lugares de 

produção de sentidos, pode-se perceber que foram desenvolvidas inúmeras 

teorias, entre elas a Hermenêutica Crítica, proposta por Streck (2014). No 

entanto, tais teorias passam ao largo do movimento espiral que envolve a 

produção, a formulação e a circulação das Constituições. Consequentemente, 

essas teorias escamoteiam a disputa pelo poder que envolve as constituições 

desde sua origem e os reflexos da exterioridade, buscando, com isso, constituir 

direções de sentido uniformes, relacionadas à filiação ideológica de seus 

pensadores e que conduzam a uma desejada estabilidade.  

Deixando-se de olhar para as forças constitutivas das instituições, essas 

teorias transformam a Constituição em marco fundador, um centro não 

disputável que norteará todo o funcionamento da sociedade, direcionando os 

sentidos  e interpretações da norma, de acordo com as inscrições ideológicas de 

seus teóricos. O resultado dessa visão é a tomada da Constituição com centro 

de um sistema fechado em regras e princípios, de certo modo, como no modelo 

proposto por Streck (2014) em sua hermenêutica crítica, ou pela corrente do 

novo constitucionalismo. Dito de outro modo, cada corrente, conforme a sua 

filiação ideológica, defende a Constituição como mecanismo capaz de, por si, 

sustentar um único sentido e assim, afastar a repercussão das relações de poder 

em seu entorno. Qual sentido? 

Entretanto, esse resultado no direito é confrontado pelas práticas sociais 

e pelas próprias instituições que, segundo a teoria, deveriam ser a base de 

sustentação dessa visão centrada na Constituição. Em outras palavras, a 

Constituição que se pretende fechada em si, enquanto centro do sistema, é 
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confrontada pela interpretação, pela disputa, pelo equívoco, ou seja, pelo 

político, desde sua elaboração até a sua aplicação. E é o político que, a partir de 

“uma posição dada, numa conjuntura dada”, determina o que “pode e deve ser 

dito” (PÊCHEUX, 2014, p. 160) ou a Constituição que pode e deve ser dita.  

Nos termos da relação entre a norma constitucional e o fato 
histórico, a aplicação da mesma norma constitucional pode 
conduzir a distintos resultados, dependendo dos fatos históricos 
relevantes...Também distintas condições fáticas, sob 
determinadas circunstâncias, podem alterar o sentido de uma 
norma constitucional (ROSENFELD, 2003, p. 41-42).  
 

Assim, é no movimento constante das práticas sociais que as 

constituições se produzem e reproduzem, entrando em conflito com o 

constitucionalismo, o qual é entendido como prescrição ou dever ser 

constitucional (RESENFELD, op. cit., p. 41). 

 

1.1. Práticas sociais e formulação constitucional 

 

A Constituição caminha e progride com o corpo social 
que a veste, modifica-se consoante às exigências d’elle.  

(Assis Brasil, 1896) 

 

 

Orlandi (2001, p. 9) afirma que “formular é dar corpo aos sentidos”. A 

formulação, explica a autora, é o “momento em que o sujeito diz o que diz, em 

que se assume autor. Ele se representa na origem do que diz com suas 

responsabilidades, suas necessidades (Idem. Ibidem)”. É na formulação que se 

forma o texto e, em se tratando de Constituição, no Brasil, é nesse processo de 

formulação que ela ganha corpo e forma, tradicionalmente escrita na sua origem. 

Trata-se de um processo de modelagem política, econômica e jurídica em que 

comparecem os “desejos” daqueles que estão no poder. Em outras palavras, é 

na modelagem que a Constituição passa a representar um modo de ser e de 

regular a ordem social de um país. 

Tal formulação é apropriada por um sujeito afetado pelas instituições, 

práticas e condições sociais, as quais definem a sua posição na história, que 

alinham os sentidos daquilo que se formula e pode ser formulado (ORLANDI, 
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2002, p. 33-34).13 Essas condições materiais em que são produzidos os sentidos 

para o que é dito são determinadas pela relação de quem diz com a língua e 

com a história. Assim, para entender a formulação da Constituição como 

discurso, seguindo a ideia de Orlandi (2002, p. 16), é preciso compreender como 

se dá forma e corpo para a Constituição, levando em consideração as filiações 

ideológicas e políticas (relações de poder) que devem estar alinhadas para, na 

forma de texto, regular a ordem social. 

Barbosa (op. cit., p. 11) explica que, no Brasil, as Constituições enquanto 

documentos emanados de um poder “oficial” foram empregadas como 

instrumentos de legitimação dos rearranjos entre as forças dominantes e, ao 

mesmo tempo, de contenção social. Desde a independência do Brasil, foram 

formuladas sete Constituições (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 198814), 

caso se considere ainda em vigor a Constituição de 1988. Todas elas 

apresentam traços de continuidade. Dentre eles estão a inexistência ou a baixa 

densidade da participação popular. Conforme indica Sader (1999, p. 9), “a 

participação das camadas pobres da população, como protagonista da definição 

dos destinos da nossa história, foi sempre bloqueada por uma sucessão de 

pactos de elites”.  

Em versões bastante particulares da teorização de Seyés (1789) e 

diametralmente opostas ao caráter de ruptura reconhecido por Aganben (2017, 

p. 295 – 303), as Constituições brasileiras e as mudanças de regime político 

sempre resultaram da conciliação de interesses de grupos oligárquicos. A 

respeito de tal característica, Comparato (2017, p. 20) comenta que “em toda 

nossa história política, um mau acordo sempre foi tido como preferível a um claro 

rompimento”. Em decorrência disso, a tradição das Constituições pátrias não é 

                                                           
13 Trata-se da noção de interdiscurso e intradiscurso que consistem, respectivamente naquilo 
que em um eixo vertical de sentidos define o que é dizível, acionando a memória (Constituição), 
e um eixo horizontal que compreende o que se diz em determinadas condições (formulação).  De 
acordo com Orlandi (2002, p. 33), “o interdiscurso é todo o conjunto de formulações feitas e já 
esquecidas que determinam o que dizemos”.  
14 Há, também, certa controvérsia relativamente à Emenda Constitucional nº 1 de 1969, 
elaborado pela Junta Governativa Provisória, no exercício dos poderes conferidos pelo Ato 
Institucional nº 5 que autorizava o Poder Executivo a legislar sobre todas as matérias e tendo em 
vista a suspensão do Congresso Nacional. A referida Emenda foi denominada Constituição da 
República Federativa do Brasil, já a Constituição de 1967, denominava-se Constituição do Brasil. 
Segundo Martins (2019, p. 285), referida Emenda alterou substancialmente a Constituição de 
1967, razão pela qual é considerada verdadeira Constituição outorgada. 
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a ruptura ou a potência destituinte, mas o reajuste, o realimento das posições 

soberanas para manutenção ou para a ampliação do poder, tendo como regra a 

submissão voluntária ou forçada do povo, destituído de soberania. Os rearranjos 

“por cima” representavam a manutenção da ordem, as adaptações com vistas à 

sua garantia. 

As mudanças somente ocorriam, sob a forma especial de 
transformações, como ajustamentos necessários a ocorrências 
internacionais ou quando práticas anteriores se tornavam 
desnecessárias ou inadequadas. Isso, todavia, nunca 
representava uma ruptura radical com o passado. (VELHO, 
1979, p. 121) 
 

Essa trajetória constitucional se desenvolve no seio das relações que 

formaram e conformaram historicamente a sociedade brasileira, as quais podem 

ser analisadas a partir de diversos aspectos, tais como o traço de continuidade 

dos agentes.  

 

1.1.1. O Brasil tem povo?  

 

A análise comparativa nos mostra que as mudanças de regime e das 

Constituições foram frutos não da revolta do povo, todavia da necessidade de 

reorganização de forças dos grupos oligárquicos, a ponto de Couty (1889, p. 87), 

entre outros, terem afirmado que “o Brasil não tem povo”. Essa afirmativa, 

embora não seja unânime, remete-se ao caráter de pacto de elites que reveste 

toda e qualquer transformação de regime ocorrida no Brasil.  

O poder de mando em nossa terra sempre pertenceu a dois 
grupos minoritários em relação à população total, grupos esses 
permanentemente associados: os detentores da riqueza privada 
e os agentes administrativos ou de governo. A composição de 
cada um desses seguimentos de poder variou conforme a 
evolução histórica e a espécie de atividade econômica 
predominantes em cada época, mas seu poder sempre foi 
contínuo e duradouro Comparato (2018, p. 63). 

 
Esta perspectiva de construção a partir de sucessivos pactos de elite e 

seus efeitos políticos e sociais foi descrita por Sader (op. cit., p. 9). 

Pacto de elites é um acordo por meio do qual os grupos que 
detêm o poder político e econômico resolvem um problema 
gerado por eles próprios, apenas mudando a forma de exercício 
do poder (...). Em cada uma dessas viradas, as elites 



34 
 

  

econômicas conseguiram manter e até mesmo consolidar seus 
privilégios, sobrevivendo às mudanças de regimes políticos pela 
adaptação às novas condições. Esses pactos de elites ocupam 
o lugar de movimentos de transformação econômica, social, 
política e cultural, por meio dos quais mudanças significativas na 
história do país podem se dar, com o questionamento efetivo do 
poder das elites e pela projeção de novas forças e movimentos 
políticos.  
 

 Para Carvalho (2013, p. 17-18), os referidos pactos estão relacionados a 

uma parca tradição cívica herdada de três séculos de colonização (1500-1822), 

em que a consolidação política não correspondeu à consolidação de uma 

sociedade cidadã. O autor justifica seu ponto de vista argumentando que os 

portugueses deixaram “uma população analfabeta, uma sociedade escravocrata, 

uma economia monocultora e latifundiária, um Estado absolutista” e à época da 

independência, além da unidade de intento econômico e político, não havia 

cidadãos brasileiros, nem pátria brasileira (CARVALHO, 2013, p. 17-18).  

De modo semelhante, Fernandes (2006) destaca o padrão compósito da 

sociedade brasileira como um empecilho para o surgimento de uma genuína 

identidade nacional, para a construção de uma consciência de classe e para a 

cidadania ampla. Tais compreensões se opõem à memória da colonização como 

essência, reconhecendo o movimento do político e do histórico na construção 

dos sentidos de cidadania e de povo brasileiro e seus impactos na ordem 

político-social. 

Além desses aspectos, merece destaque o imaginário na história dos 

importantes episódios de alteração política do país. Esse imaginário foi 

construído por discursos referência na construção da memória nacional do país, 

os quais reverberam efeitos no cotidiano dos laços sociais. Nessa ideia de que 

“o que vale é a versão que ficou” (ORLANDI, 2003, p. 7; 12), outros sentidos 

para os acontecimentos ficam desautorizados. 

É o caso, por exemplo, da Independência do Brasil, retratada, nos livros 

escolares de formação, frequentemente pela tela de Pedro Américo. O quadro 

foi uma encomenda de D. Pedro II, bastante posterior ao fato da independência, 

e a ele por ocasião da proclamação da República. O artista retratou o 

acontecimento como um evento heroico, revolucionário e decorrente de embate 

de forças militares e de ruptura com o reino de Portugal.   
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Figura 1. Independência Ou Morte? 

 
Autor: Pedro Américo, 1888. 

 

Nesse sentido, Davallon (2007, p. 24) explica que: 

Entre o simples registro da realidade e a memória social, 
que entre a reprodução de um acontecimento e a função 
social de instituição/re-instituição do tecido social atribuída 
à memória, há toda a distância que separa a ‘realidade’ do 
‘fato de significação’. 
 

Todavia, a imagem, como objeto cultural, funcionará como ponto 

originário do acontecimento, abrindo a “possibilidade de um controle da 

memória” (Idem, p. 27). 

Entretanto, como destaca Fernandes (1976, p. 26), a Independência pode 

ser vista como um episódio revolucionário apenas na medida em que se operou 

uma transição de uma sociedade colonial para uma sociedade nacional. Na 

realidade, após a independência, não houve qualquer abalo na estrutura social pré-

existente. 

A Independência do Brasil foi fruto do embate conciliado entre a oligarquia 

agrária, formada pelos grandes proprietários de terra, a burguesia incipiente, a 

coroa portuguesa, e a Inglaterra (CARVALHO, 2013, p. 26), alimentada pelas 

consequências econômicas da transferência da corte portuguesa para o Brasil 
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em 1808 (PRADO JÚNIOR, 2012, pp. 279-280). Nesse sentido, Tarquinio de 

Sousa (1957, p. 80) classificou a Independência como “oportunismo político” que 

buscava “manter inabalável o poder oligárquico” (COMPARATO, 2018, p. 97). 

O povo nada ganhou com a mudança operada. Aqui lei alguma 
consagrava a desigualdade, todos os abusos eram o resultado 
do interesse e dos caprichos dos poderosos e dos funcionários. 
Mas são esses homens que, no Brasil, foram os cabeças da 
Revolução, não cuidavam senão em diminuir o poder do Rei, 
aumentando o próprio (SAINT-HILAIRE; TAUNAY; 1974, p. 84). 
 

Isso porque, de acordo com o que explica Fernandes (1976, p. 32): 

As elites nativas não se erguiam contra a estrutura da sociedade 
colonial. Mas, contra as implicações econômicas, sociais e 
políticas do estatuto colonial, pois este neutralizava sua 
capacidade de dominação em todos os níveis da ordem social. 
Por conseguinte, a natureza e o alcance revolucionários da 
independência não se objetivaram (nem poderiam se objetivar!) 
através de manifestações de grandes massas humanas, do uso 
organizado da violência e dos anseios coletivos irredutíveis de 
transformação da estrutura social. Dessa perspectiva, a 
Independência pressupunha, lado a lado, um elemento 
puramente revolucionário e outro elemento especificamente 
conservador. 

 

Do mesmo modo, Sader (op. cit., p. 10), afirma que o Estado nacional 

brasileiro foi resultado de um acordo no interior da monarquia portuguesa. As 

elites se lançaram adiante ao advento da Monarquia Constitucional. Para Ianni 

(1990; p. 20), “o que prevaleceu foi o passado, a continuidade colonial, o 

escravismo, o absolutismo. O modo pelo qual organizou-se o estado nacional 

garantiu a continuidade.” A independência estava, desse modo, “mais 

comprometida com a defesa da propriedade, da escravidão e de outros 

componentes tradicionais do status quo ante e mais empenhada na apropriação 

dos meios de organização do poder” que se criaram (Idem, p. 45).  

Velho (1979, p. 120), no que se refere ao ‘rompimento’ com o Estado 

Português, afirma que “ao se dar a independência política – sobretudo como um 

ajustamento ao panorama internacional – a natureza da dominação política 

dentro do país basicamente não se alterou; apenas alguns de seus agentes”. Em 

termos de dependência econômica, o Brasil passou da dependência indireta da 

Inglaterra, por intermédio de Portugal, para a dependência sem entrepostos 

(FAUSTO, op. cit., p. 46).   
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Na perspectiva da linguagem, Guimarães (2003, p. 27-27) analisa o 

enunciado “Independência ou Morte!” que ficou conhecido na historiografia como 

“Grito do Ipiranga”. Em sua análise, o autor recorda que o “Grito do Ipiranga” 

silencia outro acontecimento de junho de 1822, a saber: a convocação de uma 

Assembleia Constituinte com o objetivo de se “elaborar uma Constituição do 

Brasil, independentemente de Portugal” (Idem., p. 28). A iniciativa esbarrou no 

embate entre conservadores e liberais, proprietários brasileiros e portugueses, 

precedente à própria convocação. Com isso a Constituinte nada produziu em 

termos de documento e ordem. Por outro lado, o gesto de convocação 

representa a negação do retorno do príncipe a Portugal e a irresignação dos 

proprietários.  Nas palavras do autor, 

Desta perspectiva, que é a mesma para a convocação da 
Assembléia Constituinte, e dada a ineficácia da convocação e a 
eficácia histórica de “Independência ou Morte!”, tem-se um efeito 
de sentido que significa a força do imperador e não da 
Constituinte, nem do povo (GUIMARÃES, 2003, p. 29). 
 

Guimarães (2003, p. 30) questiona de quem seria a independência e de 

quem seria a morte. O autor propõe ainda que, fosse o enunciado 

“Independência E Morte”, ter-se-ia uma declaração de guerra, equivalente à 

independência para nós e à morte aos portugueses. No entanto, “Independência 

ou Morte!” tem o sentido de independência para nós ou morte também para nós. 

Conforme o autor, o acontecimento “Independência ou Morte!” traduz um 

compromisso de D. Pedro com os proprietários, no sentido mantê-los distantes 

do domínio português. Esse compromisso, distante de ser uma declaração de 

guerra é a “afirmação da sobrevivência” desses proprietários como classe social. 

Desse modo, “a enunciação inaugural da nação brasileira é uma enunciação 

sobre a sobrevivência dos proprietários de terras” (GUIMARÃES, 2003, p. 30). 

Assim, após a independência surgiu um aparelho de Estado conduzido 

pela ordem privada, eis que a “independência” interpretada “como “universal” 

para todos os brasileiros era específica para uma classe social” (Idem. Ibidem). 

No Estado nacional inaugurado pela independência, a ordem das coisas era 

garantir que “a política era assunto de grandes senhores de terras. A massa do 

povo não tinha nada a ver com isso e circunscrevia o seu ‘mundo’ aos limites 
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das grandes propriedades agrárias, onde não sentia a presença do Estado” 

(Idem, p. 131).  

É possível notar que a Constituição de 1824, imposta pelo Imperador, 

estabeleceu um estatuto próprio de cidadania. Contudo, o conteúdo real desse 

direito, nas palavras de Carvalho (2013, p. 32), continuava com as mesmas 

pessoas que “tinham vivido os três séculos de colonização” em tais condições, 

o que representava menos de 10% da população brasileira, a dizer, homens 

brancos, livres e votantes (FAUSTO, op. cit., p. 149).  

As alterações decorrentes da independência não se deram no campo da 

estrutura econômico-produtiva, ou seja, o Brasil continuava predominantemente 

agrário exportador, escravista e ancorado no lucrativo tráfico negreiro. O que 

houve foi uma mudança de atores na composição da elite, à medida que se 

alterava a cultura predominante para exportação e o agente de subordinação 

internacional. Assim, de acordo, Prado Júnior (2012; p. 16): 

depois dos senhores de engenho e dos grandes mineradores, 
os fazendeiros de café se tornam a elite social brasileira. E, em 
consequência (uma vez que o país já era livre e soberano) na 
política também. 
   

Em meados do século XIX, o trabalho escravo convivia com trabalhadores 

livres, entre eles os imigrantes. A ausência de regulação ampla das relações 

laborais, atrelada ao movimento abolicionista provocaram importantes agitações 

sociais. Em 1858, no Rio de Janeiro, ocorreu no Brasil a primeira greve de que 

se tem notícia. Ela foi feita pelos tipógrafos, que reivindicavam aumento salarial. 

Além dela, houve outros movimentos isolados ao longo da década de 1860 

(CPDOC, 2009). 

 Destaca-se ainda que, ao final daquele século, as “duas grandes aliadas 

do poder oligárquico – a Igreja Católica e a corporação miliar – já haviam entrado 

em aberto conflito com a monarquia” (COMPARATO, 2018, p. 146). A primeira, 

pela aproximação dos governantes com a maçonaria; e a segunda, pela 

consciência de subalternidade em relação à posição ocupada pela armada nos 

demais países latino-americanos. No mesmo período, a oligarquia rural, 

empoderada pela expansão da cultura do café, passou a reivindicar mais 

autonomia de ação local e a contestar a centralização de poder no monarca. 
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Nesse contexto, enquanto o Brasil ainda era Império, os países vizinhos já 

estreavam suas Repúblicas presidencialistas (Idem. Ibidem). 

Esse foi o cenário de surgimento do movimento republicano, de caráter 

oligárquico e não democrático, ainda que assim se intitulasse. Carvalho (1897, 

p. 11), ao descrever a transição para a República, afirma que “na voz de seus 

propagandistas radicais, como Silva Jardim e Lopes Trovão, era apresentada 

com a irrupção do povo na política”. Entretanto, Lobo (1889) retratou que “o povo 

assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. 

Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada”. 

 

Figura 2. Proclamação da República  

 
Autor: Benedito Calixto. 

 

O ‘retrato’ de Benedito Calixto acerca da proclamação da República foi 

mais fiel ao narrado pelos historiadores quanto à ausência de participação 

popular. A imagem corrobora as anotações de Carvalho (1987, p. 12), de que a 

proclamação da República não teve iniciativa popular, tendo resultado de “um 

motim de soldados com o apoio de grupos políticos da capital”. Segundo Lanna 

Júnior (2016, p. 27),  
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A proclamação da República foi um movimento, mais 
precisamente um golpe militar, possibilitado pela aliança entre 
setores da sociedade civil e do Exército, que ‘resultou da 
conjugação de três forças: uma parcela do Exército, fazendeiros 
do oeste paulista e representantes das classes médias’ (Costa, 
1987, p. 131). 

 
A análise de Lanna Júnior indica que “a República nasceu sem uma 

ideologia definida e consolidada”, o único ponto em comum do movimento era o 

fim da monarquia e, consequentemente, lançou-se sob a instabilidade (2016, p. 

30). Na concepção de Comparato (2018, p. 22), no entanto, a proclamação da 

República nasceu do desejo do Marechal Deodoro da Fonseca de destituir o 

Primeiro-Ministro, Visconde de Outro Preto, e não da intenção de mudar o 

regime. Deodoro era o porta-voz do anseio por maior protagonismo das Forças 

Armadas após a Guerra do Paraguai. A tal situação, somava-se a reivindicação 

de maior autonomia de ação pela oligarquia rural. 

A partir da segunda metade do século XIX, porém, com a 
crescente prosperidade da cultura do café na região sudeste, os 
oligarcas rurais passaram a contestar o poder central e a 
reivindicar maior autonomia de atuação local, no terreno 
econômico e político (COMPARATO, 2018, p. 148).  
 

Proclamada a República, Deodoro foi eleito Presidente pelos 

parlamentares em 1891. Freire (2016, p. 40) narra que, dez meses após a 

eleição dele, foi estabelecido um regime ditatorial provisório dissolvendo as 

casas legislativas, sob a justificativa de acabar com as conspirações contra o 

seu governo (LANNA JÚNIOR., p. 33). Seu objetivo era a mudança da 

Constituição recém-promulgada, com o intuito de reduzir a margem de manobra 

dos grupos regionais, porém terminou renunciando pela falta de apoio (Idem. 

Ibidem).  

Além de Marechal Deodoro, a primeira República foi presidida por dois 

outros militares, Floriano Peixoto e Hermes da Fonseca; o primeiro era 

carismático e, em seu governo, houve uma “momentânea superação das 

diferenças entre civis e militares, propiciada pelo apoio da oligarquia de Minas 

Gerais e São Paulo”, em uma aliança circunstancial (Idem. Ibidem). O segundo, 

eleito pelo voto direto, derrotou Rui Barbosa. O resultado de ambos os governos, 

segundo a análise de Freire, foi o “acirramento dos conflitos políticos e a paralisia 

político-administrativa” (Idem, p.41). 
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A respeito desses dois primeiros períodos de vida nacional, os quais 

englobaram o Império (1822 a 1889) e Primeira República (1889 a 1930), 

Carvalho afirma que “do ponto de vista do progresso da cidadania, a única 

alteração social importante que houve neste período foi a abolição da 

escravatura” (2013, p. 17), ainda que se trate de um episódio bastante 

controverso.  

Logo, a Proclamação da República e a Constituição de 1891 pouco 

alteraram a legislação de 1881 que restringia os direitos políticos, mantendo sem 

direito a voto os “analfabetos, as mulheres, os mendigos, os soldados e os 

membros das ordens religiosas” (Idem, p. 40). Assim, o nascimento do Estado 

Nacional brasileiro se distanciou substancialmente do modelo europeu, 

apresentando características peculiares do capitalismo tardio, permeadas pelas 

especificidades socioeconômicas gestadas no sistema colonial, e pela 

inexistência de efetiva ruptura com a estrutura de dupla articulação das formas 

de dominação. Isso tudo repercutiu diretamente no reconhecimento da cidadania 

e dos direitos sociais (BRASIL; MASSMANN, 2017).  

Assim, a criação do Estado brasileiro não decorreu de um levante de 

massas, eis que a revolução foi levada a cabo pelas elites sem qualquer 

interesse em promover a extensão de direitos a outras camadas da população.  

Eles se objetivaram na obstinação e na eficácia com que aquelas 
elites se empenharam na consecução de dois fins políticos 
interdependentes: a internalização definitiva dos centros de 
poder. Assim, sem negar a ordem social imperante na sociedade 
colonial e reforçando-a, ao contrário, as referidas elites atuaram 
revolucionariamente no nível das estruturas do poder político, 
que foram consciente e deliberadamente adaptadas às 
condições internas de integração e de funcionamento daquela 
ordem social (FERNANDES, 2006; p. 50-51). 

Desse modo, a manutenção da dependência internacional e a dominação 

do poder interno pelas elites (Idem, 2006) impediram a configuração de uma 

revolução democrática aos moldes da tipologia ideal do Mundo Antigo (BENDIX, 

1996) e, consequentemente, afastaram a incidência da tipologia de Marshall 

quanto às dimensões da cidadania. Especialmente, impediram a abrangência e 

a extensão dos direitos às camadas mais carentes da população, em função da 

inabilidade ou da falta de interesse da burguesia em se afastar da posição de 

servidão internacional (Fernandes, 2006) ou ao medo de correr o risco da perda 
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de privilégios, configurando-se mais como contrarrevolução preventiva do que 

efetiva revolução (BERCOVICI, 2004).  

Nunca tivemos uma “revolução burguesa”, no sentido de que as 
classes proprietárias não lutaram em defesa de liberdades civis 
e políticas que lhes tivessem sendo negadas (ver, a respeito, a 
análise de Sérgio Buarque de Hollanda quando afirma que, no 
Brasil, “a democracia sempre foi um lamentável mal-entendido”). 
Em nosso país, a consciência da dignidade humana na 
liberdade, na igualdade, na solidariedade nasceu ao mesmo 
tempo, de um só golpe, no século 20 (BENEVIDES, 2001). 

   
Essa característica da tradição brasileira, que produziu efeitos sobre a 

formação do Estado Nacional, afastou qualquer possibilidade de formação, de 

resistência e de insurgência de grandes massas, ou o uso organizado da 

violência, ou mesmo de anseios de mudança na estrutura social, ao contrário do 

padrão de tipo europeu. Couty (1889, p. 34) descreveu essa situação afirmando 

que, no Brasil, não havia “massas de eleitores sabendo pensar e votar, capazes 

de impor ao governo uma direção definida”. Na última eleição da Primeira 

República, votaram apenas 5,6% da população, o que, do ponto de vista da 

cidadania formal, confirmaria a afirmação de Couty.  

Entretanto, foram registrados inúmeros movimentos políticos no período, 

os quais indicavam o início do exercício de uma participação popular mais ativa, 

tais como o movimento abolicionista, o tenentismo, os movimentos operários a 

partir de 1850 no Rio de Janeiro e em São Paulo, revoltas locais ainda no século 

XIX, como a Revolta dos Cabanos que atingiu Piauí e Alagoas em 1832; a 

Cabanagem no Pará, que durou de 1835 a 1840 e deixou cerca de 40 mil mortos; 

também em 1835 a Revolta dos Malês em Salvador; a Balaiada no Maranhão, 

em 1838; entre outras iniciativas que marcaram o período até as primeiras 

décadas do século XXI (FAUSTO, op. cit., p. 46; CARVALHO, 2014, p 67-70). 

Contudo, dentre esses movimentos, apenas a Cabanagem no Pará e a Revolta 

dos Malês envolveram as camadas mais pobres da população (COMPARATO, 

2018, p. 96). 

Com isso, o que se observa é que o Estado brasileiro foi erguido como 

instrumento para a manutenção do status quo, voltado à garantia da 

concretização dos objetivos elitistas, estabelecendo-se a lógica de estamentos 
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dominantes, na medida em que as elites passaram a deter, de fato, o poder, sem 

o intermédio do monarca (FERNANDES, 2006).  

A partir de 1889, o Estado brasileiro passou a ser dito democrático, não 

obstante à imposição de uma breve ditadura por Deodoro. No entanto, a 

democracia estava limitada às classes dominantes. Constituiu-se uma 

democracia meramente formal, sem alcance social. Da arena política e da 

cidadania estavam excluídas as classes despossuídas, fazendo com que a 

“democracia” funcionasse apenas como um autoprivilégio e um instrumento de 

controle social. Velho (op. cit, p. 122) pontua, acerca da mudança do regime e 

abandono da monarquia, que 

Proclamou-se uma República Federativa que formalmente 
seguia o modelo dos Estados Unidos, que por essa época 
tendiam a substituir a Inglaterra como nosso principal sócio 
comercial. A sua fachada liberal, todavia, como seguidamente 
ocorreu no decorrer da história brasileira, era principalmente 
uma cobertura para o domínio oligárquico. 
 

Do ponto de vista de distribuição de poder, a Primeira República, 

especialmente ao adotar a descentralização pelo federalismo, promoveu a 

criação de sólidas estruturas de poder regionais (Idem. Ibidem), as oligarquias 

estaduais, como por exemplo nos Estados de Minas Gerais e de São Paulo, cuja 

aliança manteve o controle da política nacional até 1930 (Idem, p. 41), na 

chamada República do Café Com Leite. Então, operou-se um reforço na 

estrutura oligárquica com o incremento formal das suas bases de dominação 

local. A análise de Freire indica que a opção pela federação era a preferência 

das elites (Idem, p. 44). Dessa forma, Estados e poder central se configuraram 

como importantes atores políticos do período, em contrapartida à criação de uma 

hierarquia política entre os Estados. A crescente força dos Estados membros, na 

opinião do autor, foi determinante para o estabelecimento do “pacto oligárquico” 

constitutivo da chamada “política dos governadores” (Idem. Ibidem).  

 Esse arranjo se consolidou sobre uma participação popular/eleitoral fraca 

e excluída do governo, “fora do alcance, do controle e mesmo da compreensão” 

da maioria da população, a qual permanecia como espectadora ou mera 

figurante (CARVALHO, 1987, p. 163), salvo as camadas populares urbanas da 

capital organizadas em torno do Florianismo (FREIRE, op. cit., p. 44). Com isso, 
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buscava-se minar o conflito de classes, permitindo reforçar e manter a ordem, o 

que implica dizer, perpetuar o status quo erguido sobre a opressão de classes. 

Assim era fomentada a exploração capitalista, garantindo-se a autonomia interna 

das elites, pela alienação das demandas classes, especialmente da trabalhadora 

e se conseguia ter o controle direto do eleitorado local.  

Ianni (1990), no entanto, reconhece alguns avanços no período: 

Em 1888-89 o Brasil tentou entrar no ritmo da história. Aboliu a 
Escravatura e a Monarquia, proclamando a República e o 
Trabalho Livre. Liberou as forças econômicas e políticas 
interessadas na agricultura, indústria e comércio. Favoreceu a 
imigração de braços para a lavoura, povoadores para as 
colônias em terras devolutas e artesãos para a indústria. Ao 
mesmo tempo, jogava na europeização, ou no branqueamento 
da população, para acelerar o esquecimento dos séculos de 
escravismo. Recebeu, inclusive o que não imaginava, em termos 
de ideias sociais, propostas sindicalistas, anarquistas, 
socialistas e outras. Houve uma ampla fermentação de idéias e 
movimentos sociais, principalmente nos centros urbanos 
maiores e nas zonas agrícolas mais amplamente articuladas 
com os mercados externos.  
 

Com efeito, nesse período, o Brasil registrou uma intensificação das 

inquietações e aspirações sociais, sobretudo da camada trabalhadora e nas 

áreas urbanas, em específico na capital, não havendo, todavia, nenhum 

movimento organizado. A exclusão das camadas populares no processo político 

marcou o período até, 1930 (WEFFORT, 1978, p.67).  Antes dele, 

não havia povo organizado politicamente nem sentimento 
nacional consolidado. A participação política nacional, inclusive 
nos grandes acontecimentos, era limitada a pequenos grupos. A 
grande maioria do povo tinha com o governo uma relação de 
distância, de suspeita, quando não de aberto antagonismo. O 
povo não tinha lugar no sistema político, seja no Império, seja na 
República (CARVALHO, 2013, p. 83). 
 

 Segundo Paranhos (1999, p. 19), a questão social no Brasil somente 

passou a ser percebida quando se tornou, também, um problema para as classes 

dominantes, o que somente foi ocorrer no início do século XX, sobretudo com a 

eclosão de greves violentas. Contudo, as demandas dos trabalhadores foram 

convertidas em pauta de inimigos sociais irreconciliáveis (FERNANDES, 2006).  

O ano de 1930 inaugurou profundas mudanças na história do país nas 

esferas políticas e social (CARVALHO, 2013, p. 54). Entretanto, de acordo com 

Velho (op. cit., p. 124) e Antunes (1988, p. 66), nesse período houve um 
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“rearranjo do bloco de poder, rearranjo este feito pelo alto, excluindo qualquer 

participação efetiva das classes subalternas, e tendo um componente conciliador 

bastante nítido”. Desse modo, ao lado das significativas mudanças estruturais, 

laços nítidos com o passado foram mantidos. 

 Ao mesmo tempo, em decorrência dessas alterações, intensificou-se a 

agitação social iniciada ainda no fim do século XIX, protagonizada pela classe 

operária. Após a crise de 29, também eclodiu uma “revolução”, causada pela 

discordância da classe senhorial agrícola de parcelas da pequena elite urbana 

com a política de privilégios à cafeicultura.  

A “Revolução de 1930” representou, de certa forma, a 
construção de uma nova hegemonia, assentada na aliança entre 
a incipiente burguesia industrial, as camadas médias urbanas e 
as elites rurais descontes com a tradicional política do “café com 
leite”. Em realidade, tratou-se de uma “revolução pelo alto”, pois 
foi realizada a partir de articulações das elites que angariaram o 
apoio da população com uma proposta que incluía algumas 
reivindicações dos movimentos sociais e culturais, mas não 
mexia na estrutura de propriedade e de classes que havia se 
constituído desde o período colonial (ROTTA; REIS, 2017, p.3). 

 
 O caráter elitista da revolução se refletiu no seu slogan, a significativa 

frase de autoria de Antonio Carlos, Presidente de Minas Gerais, “façamos a 

revolução antes que o povo a faça” (CARVALHO, 2013, p. 69). No mês de 

novembro de 1930, Getúlio Vargas, “líder civil de um movimento armado de 

oposição”, assumiu a Presidência do Brasil em caráter provisório (SKIDMORE, 

2010, p. 31). Vargas assumiu a Presidência dias depois da derrubada de 

Washington Luís, que foi impedido pelas forças armadas de dar posse a Júlio 

Prestes, candidato da situação, o qual havia ganhado as eleições presidenciais 

segundo os resultados oficiais e que rompia com a alternância de poder batizada 

de “República do Café com Leite” (Idem. Ibidem).  

 

1.2.“Façamos a revolução antes que o povo a faça” 

 

No início do século XX, no Brasil, as lutas das camadas populares, 

especialmente dos operários, eram pautadas, em sua maioria, por interesses 

imediatos de melhorias econômicas e de condições de trabalho. Foi somente 

com a influência dos imigrantes, em especial dos italianos, que o movimento 
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operário passou a ter seus contornos traçados pela ideologia anticapitalista 

(SIQUEIRA NETO; BERTOLIN; MENTONE; 2014). Com efeito, em 1922, 

também eclodiu um movimento no seio das Forças Armadas, denominado 

“tenentismo”15.  

Para Ianni (1990, p. 26), o ano de 1922 foi um marco na história do país:  

Surge o tenentismo, movimento civil e militar orientado no 
sentido de alterar as estruturas oligárquicas prevalecentes; cria-
se o Centro Dom Vital, congregando católicos interessados em 
preservar a civilização ocidental e cristã no país; funda-se o 
Partido Comunista Brasil, em boa parte oriundo do anarco-
sindicalismo e empenhado em lutar pelo socialismo; realiza-se a 
Semana de Arte Moderna em São Paulo, procurando novos 
temas e novas linguagens para as artes e o pensamento social 
no país. Parece que o país começa a ingressar no século XX 
nesse ano.  

 

O rompimento da “política do café com leite”, todavia, ampliou a 

insatisfação do grupo político de Minas Gerais. As denúncias de fraude nas 

eleições acirraram os ânimos da oposição, ao mesmo tempo em que dissidentes 

da elite política estabelecida buscavam justificativas para a revolta contra a 

aliança que não atendeu aos interesses para as eleições de 1929 (SKIDIMORE, 

2010, p. 41). Essa foi a confluência de forças que formatou a Revolução de 30 

levando Vargas à Presidência da República, sintetizada no slogan de Antonio 

Carlos. 

O célebre slogan de Antonio Carlos em 1930 – ‘façamos a 
revolução antes que o povo a faça’ constitui a divisa de todo o 
período histórico que se abre com aquele movimento e esse 
encerra com o golpe de estado de 1964. Por força da clássica 
antecipação das ‘elites’, as massas populares permaneceram 
neste período (e permanecem ainda nos dias atuais) o parceiro-
fantasma no jogo político. (WEFFORT, 1978, p. 15). 
 

No aspecto socioeconômico, as crises econômicas vivenciadas no início 

do século acentuaram a pauperização das camadas populares e contribuíram 

para a insatisfação com os respectivos estatutos sociais de cidadania. Diante do 

                                                           
15 Tenentismo foi o “movimento político-militar que se desenvolveu durante o período de 1920 a 
1935, aproximadamente, sob a liderança dos “tenentes”, nome com que ficaram conhecidos os 
oficiais revolucionários da época, nem todos verdadeiros tenentes, mas em sua grande maioria 
oficiais de baixa patente. Constituiu um dos principais agentes históricos responsáveis pelo 
colapso da Primeira República, ou seja, está inserido no processo de crise da sociedade 
agroexportadora e do Estado oligárquico no Brasil que culminou com a Revolução de 1930” 
(CPDOC FGV, 2017). 
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cenário, a presença do anarcossindicalismo e a experiência sindical dos 

trabalhadores foram os motes para a eclosão de movimentos operários 

reivindicatórios anticapitalistas, com características revolucionárias que eram 

vistas como ameaça à ordem estabelecida, ainda que fragmentados por suas 

diversas correntes ideológicas (SKIDMORE, op. cit., p. 39). 

O governo Vargas buscou capitalizar a situação, acerca da ‘questão 

social’, deixando claro que ela “não deveria mais ser considerada um ‘caso de 

polícia’; deveria agora ser resolvida mediante concessões da nova elite política, 

antes que as pressões de baixo pudessem forçar mudanças mais básicas” 

(Idem. Ibidem). Dessa forma, o reconhecimento dos direitos sociais16 pelo 

Estado funcionou como mecanismo de barganha para a manutenção do Poder 

e para a distensão em momentos críticos, reduzindo-se as possibilidades de 

ruptura radical da ordem existente em cada um desses momentos.  

O percurso de adoção de ampla legislação social seguiu o compasso 

dessa característica peculiar da formação do Estado brasileiro, coincidindo com 

a chegada ao poder de Getúlio Vargas, oriundo da corrente positivista ortodoxa 

que predominava em parte da elite do país. O positivismo ortodoxo tinha como 

fonte as ideias de Auguste Comte, no que se refere à cooperação de classe entre 

trabalhadores e patrões, com vistas a mudanças sociais sem alterações na 

estrutura de classes e nem da distribuição do poder (ROTTA; REIS; 2017, p. 4). 

Essa corrente defendia a adaptação da sociedade e a solução pacífica de 

conflitos pela incorporação do proletariado à sociedade de classe, por meio de 

medidas de proteção ao trabalho e à família (Idem, p. 111).  

A experiência internacional dava conta de que o incremento da 

industrialização demandaria uma legislação protetiva a qual aplacasse os 

conflitos e a agitação, bastando ao controle das aspirações sociais. Nesse 

sentido, destacam Rotta e Reis (2017, p. 5): 

Como o projeto visava uma mudança gradativa na estrutura 
econômica e social do país, os conflitos aflorariam e seria 
necessário ativar mecanismos de controle dos mesmos. A opção 
pelo viés legalista deu a tônica de um Estado social autoritário 

                                                           
16 Assistência social e proteção ao trabalho. De acordo com o art. 6º da Constituição de 1988, 
Art. 6º “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 
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que buscava sua legitimação em medidas de cunho regulatório 
e assistencialista, a partir de ações seletivas e fragmentadas que 
respondiam de forma insuficiente às demandas, gerando um 
“sistema de proteção social” de tipo conservador ou 
meritocrático-particularista, com fortes marcas corporativas e 
clientelistas na consagração de privilégios e na concessão de 
benefícios e não na consolidação de direitos dos cidadãos. As 
ações implantadas e o caminho utilizado para sua efetivação, 
evidenciam que os direitos sociais foram usados como 
mecanismos de gestão governamental dos conflitos e das 
aspirações da população em vistas de criar condições para 
implantar um projeto que atendia aos interesses da nova 
articulação de forças que chegou ao poder a partir da Revolução 
de 1930 (COUTO, 2004). 

 
Do ponto de vista jurídico-constitucional, os direitos sociais, já 

reconhecidos em legislação esparsa, foram expressos pela Constituição 

brasileira de 1934 e ampliados às demais classes de trabalhadores com a 

Consolidação das Leis Trabalhista (CLT), em 1943. A Constituição de 34 deu por 

encerrado o período revolucionário, incorporando a legislação infraconstitucional 

pré-existente.  

O texto constitucional tratou da competência do governo para regular as 

relações de trabalho, da limitação de jornada, do estabelecimento de um salário 

mínimo, da criação da Justiça do Trabalho e da Liberdade Sindical. 

Paralelamente, no mesmo período, na esfera infraconstitucional, houve a 

regulamentação do direito às férias, foi criado o Instituto de Previdência Social e 

mais tarde foi aprovada a CLT.  

Em 1937, Vargas, apoiado pelos militares e amparado pela luta contra o 

comunismo que ganhou destaque após o levante comunista de 1935 (MOTTA, 

2016, P. 49), colocou “fim ao curto experimento constitucional” de 1934, 

inaugurando um período ditatorial que durou até 1945 (CARVALHO, 2013, p. 

105), o qual ficou conhecido como Estado Novo17. Houve quem afirmasse que 

                                                           
17 Estado Novo, denominação adotada pela ditadura Vargas, também era o nome do regime 
ditatorial violento adotado por Salazar em Portugal no mesmo período, na esteira da “ascensão 
de regimes autoritários que exploraram, com o apoio militar e religioso, o sofrimento das massas 
populares empobrecidas pela guerra, e em seguida fortemente vitimadas pela depressão 
econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova Iorque, em 1929” (COMPARATO, 2018, p. 
166). 
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Vargas teria provocado os eventos, especialmente após descoberta plano 

Cohen18, mas, segundo as impressões de Motta (op. cit., p. 49).  

O talento de Vargas como grande manipulador apareceu 
verdadeiramente após a revolta, não antes. Não há fundamento 
nas especulações de que ele teria controlado e provocado os 
eventos de 1935 (COSTA, 1995). Vargas soube explorar com 
maestria, em proveito do fortalecimento do seu poder, o pânico 
gerado pelo movimento comunista (Idem. Ibidem). 

 
Fazendo uso da intensiva propaganda anticomunista, Vargas apressou o 

golpe que lhe garantiria a manutenção do poder, razão primordial do plano 

orquestrado (MOTTA, op. cit., p. 35). Na análise de Motta (Idem. Ibidem), Vargas 

também foi influenciado pela ascensão do autoritarismo e dos Estados 

totalitários precedentes à segunda guerra mundial. 

Instalava-se, no Brasil o chamado nacionalismo autoritário, de inspiração 

fascista, nos moldes que se instalara na Europa e no Japão (VELHO, op. cit., p. 

128). No período do Estado Novo, a indução vertical de direitos pelo Poder 

Executivo, por meio da outorga da legislação laboral e o fortalecimento do 

Estado, legitimado pelo apoio popular que escamotearam a persistência de 

traços autoritários. A conjugação desses elementos limitou a participação direta 

da população nas decisões e desmantelou a capacidade de atuação política 

popular (BERTOLIN; OZÓRIO; DIAS; 2015; p. 230) o que se constituiu em uma 

característica do populismo varguista, segundo a tipologia de Ianni (1975).    

Na compreensão de Martinho (2016, p. 75),  

Do ponto de vista institucional, a democracia liberal e os direitos 
civis foram subordinados por um regime corporativo que 
propunha, em troca do que se perdia, uma democracia social 
amparada em direitos coletivos obtidos predominantemente a 
partir do trabalho.  
 

A habilidade política e de manipulação de massas de Vargas foi 

novamente decisiva na relação dos trabalhadores e na sedimentação do apoio 

popular ao governo. A conquista da regulação laboral ampla pelos trabalhadores 

foi silenciada pelo chamado Mito da Outorga. Tratava-se de instrumento de 

                                                           
18 A propaganda anticomunista de Vargas que abriu espaço para o Estado Novo fez publicar nas 
manchetes dos principais jornais, em 1º de outubro de 1937 o “plano Cohen” que seria um plano 
terrorista do comunismo internacional que teria lugar no Brasil. O documento continha a 
assinatura apócrifa de Cohen e conferiu lastro para que o governo decretasse estado de guerra. 
O episódio foi classificado por Motta como “singular engodo político” (op. cit., p. 64). 
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saturação do discurso sobre as primeiras leis sociais e trabalhistas, centrado no 

carisma do Presidente Vargas. O Mito da Outorga, funcionou como medida de 

contenção dos conflitos entre capital e trabalho, além de ser um modo de 

angariar a legitimação popular ao governo autoritário.  

À época, eram crescentes os movimentos organizados pela estrutura 

sindical insurgente, os quais ameaçavam o exercício de poder pelas elites. A 

contenção ou a descompressão desses movimentos se deu por meio da 

regulação de direitos trabalhistas e do atrelamento dos sindicatos ao Estado. O 

processo foi alicerçado em uma intensa propaganda populista direcionada às 

massas.  

A título de lembrança, o governo Vargas contava com um Departamento 

de Imprensa e Propaganda, encarregado de divulgar, à população, o 

protagonismo do governo na concessão de direitos, destacando-se o uso da 

propaganda radiofônica, com a instituição, em 1935, da transmissão obrigatória 

diária do programa Hora do Brasil. Esse permanece sendo transmitido até os 

dias atuais, com o nome de Voz do Brasil (COMPARATO, 2018, p. 165).  

 

Figura 3. A Voz Do Brasil 

 
Fonte: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/101
12/4244908/4104910/H9_3BIM_201
3_ALUNO.pdf 
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A propaganda do governo funcionou como verdadeira campanha de 

apagamento marginalização dos movimentos sindicais de trabalhadores e toda 

a sua mobilização em prol dos direitos sociais. O discurso político voltado à 

propaganda de massas operou o silenciamento das intensas manifestações e 

pressões dos sindicatos de trabalhadores, beneficiando, assim, a elite burguesa.  

Nesse aspecto, fica claro o uso da propaganda como “manipulação de 

símbolos com o fim de influenciar as atitudes do público em relação a assuntos 

controversos”, nos moldes conceituais de Lasswell (1979, p. 187). Essa tática de 

imposição de uma literalidade, estabelecendo um único sentido e bloqueando os 

demais, é denominada por Haroche (1992, p. 198) como discurso saturado, em 

outras palavras, aquele que impede outros dizeres e, ao fazê-lo cumpriu 

importante papel na política populista de Vargas. 

Getúlio Vargas, de certa forma, também inspirado pelo 
positivismo de Augusto Comte, introduziu uma grande novidade 
na política brasileira, a prática populista, no sentido da ligação 
das camadas mais desfavorecidas da população com um líder 
carismático (COMPARATO, 2018, p. 19). 
 

Com efeito, construiu-se, então, o sentido de reconhecimento do Estado 

Varguista como um benfeitor de caráter paternalista, o que garantiu ao seu titular 

a designação de “Pai dos Pobres” (CARDOSO, 2002, p. 15). Ao mesmo tempo, 

estabilizou-se o sentido de marginalização ou desnecessidade da associação 

sindical e da consciência de classe e solidariedade entre os trabalhadores, 

reforçando-se o individualismo liberal e a desarticulação da resistência no 

ambiente de trabalho, de modo a silenciar a luta de classes (BRASIL; 

MASSMANN, 2017). 

Nada mais simbólico do que a alcunha de “Pai dos Pobres”, atribuída a 

Getúlio Vargas, em razão da “outorga da legislação trabalhista”. O apelido 

funcionou como slogan do governo, como um conjunto de palavras-chave ou 

expressão capaz de criar sentimentos de lealdade, o que contribuiu para a 

unificação social (LASSWELL, 1987, p.22), nesse caso acerca do trabalhismo. 

A campanha para estabilização da memória em torno do líder paternalista 

permaneceu, mesmo em sua gestão no período democrático. 
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Figura 4. Teatrinho do pai dos pobres 

 
Fonte: http://culturaretro.blogspot.com/2013/08/era-
vargas-pai-dos-pobres.html 

 

Foi esse slogan que expressou o sentido ideologicamente gestado para 

assegurar o apoio social e econômico às estratégias do governo e o alijamento 

do protagonismo do associativismo operário, com vistas ao sufocamento de 

contestações de relevo, o que constituiu a mítica do governo Vargas. 

O populismo de Vargas 

Era avanço na cidadania, na medida em que trazia as massas 
para a política. Mas, em contrapartida, colocava os cidadãos em 
posição de dependência perante os líderes, aos quais votavam 
lealdade pessoal pelos benefícios que eles de fato ou 
supostamente lhes tinham distribuído. A antecipação dos 
direitos sociais fazia com que os direitos não fossem vistos como 
tais, como independentes da ação do governo, mas como um 
favor em troca do qual se deviam gratidão e lealdade. A 
cidadania que daí resultava era passiva e receptora antes que 
ativa e reivindicadora. (CARVALHO, 2013, p. 126) 

 

A concessão de direitos aos trabalhadores funcionava, desse modo, de 

maneira dúplice. De um lado, aplacavam-se as tensões sociais e se angariavam 

o respeito e a admiração dos trabalhadores. De outro lado, funcionava como um 

mecanismo de controle e de contenção da classe subalterna, apartando-a da 

consciência de classe e do associativismo que poderiam engendrar uma 

revolução contra a ordem (Idem. Ibidem).  
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É inegável que a “concessão” dos direitos sociais, 
propagandeada como obra da “generosidade” e “capacidade de 
antevisão” de Vargas, cumpriu, entre outras, a função de 
amortecedor do impacto das lutas de classe. Por outras 
palavras, reforçou a estratégia, de tentar apagar da memória 
política dos trabalhadores as lutas que, desde o século passado, 
vinham desenvolvendo pelo reconhecimento de seus direitos, 
lutas essas que assinalaram, mais ou menos profundamente, a 
ação do proletariado urbano durante toda a Primeira República 
até meados da década de 30 (PARANHOS, 1999, p.19). 
  

A centralidade do Estado paternalista, personificado em Vargas e a 

marginalização e silenciamento do movimento operário, eram evidentes nos 

discursos do governo. 

Considerando em seu conjunto e alcance, o programa 
desenvolvido pelo Governo provisório, em matéria de trabalho e 
organização social, orienta-se no sentido construtor e fugindo a 
experiências perigosas. Resultaria absurdo concluir que o 
inspira a intenção de hostilizar as atividades do capital, que, pelo 
contrário, precisa ser atraído e garantido pelo poder público. O 
melhor meio de garanti-lo está, justamente, em transformar o 
proletariado em força orgânica, capaz de cooperar com o Estado 
e não o deixar, pelo abandono da Lei, entregue à ação 
dissolvente de elementos perturbadores (VARGAS apud 
MARTINS, 1989; p. 31). 

Se, de um lado, a propaganda buscava glorificar o Estado, personificado 

na figura de Vargas, por outro lado, também carregava a clara formulação de 

que a “concessão” de direitos era um mecanismo de opressão e de manipulação 

do operariado cooptado a colaborar com o Estado. Com isso, consolidava-se o 

sentido de incapacidade política das classes trabalhadoras (Idem.  Ibidem).  

Numa perspectiva analítica, há um sentido em funcionamento, ou já dito 

(ORLANDI, 2003), na figura paterna que, de um lado, protege e provê a 

subsistência ao proletariado politicamente incapaz, de outro, impõe a disciplina, 

a ordem, a hierarquia com base no temor, no sistema de trocas familiares do 

patriarcado, evitando conflitos e rupturas, o que aponta para a coerência do 

discurso de Vargas com os propósitos de manutenção do pacto interelites e com 

o silenciamento do movimento operário no Brasil (BRASIL, MASSMANN, op. cit., 

s.n.). Nesse sentido, identifica-se a existência do que Orlandi (2008, p. 57) 

denomina “política do silêncio”, a qual respalda a manutenção do poder.  

A fala pode ser silenciadora quanto ao que se diz. Em certas 
condições se fala para não se dizer certas coisas, para não se 
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permitir que se digam coisas que causam transformações limites 
(ORLANDI, 1987, s.n.).  
 

Paralelamente à propaganda do Pai dos Pobres, o governo Vargas tratou 

de fazer circular a ideologia da paz social, deslizante em termos de ruptura 

discursiva, na medida em que alimentava a manutenção da ordem, utilizando-se 

da violência de Estado se assim fosse necessário. Isso era feito para neutralizar 

o inimigo comum, marginalizando duplamente a atividade sindical e justificando 

as reformas nas regras do associativismo (CARDOSO, 2002).  

A paz, enquanto figura central do Estado varguista, sobretudo em 

momentos de tensão e de reorganização de massas, pressupõe, à primeira vista, 

o estado de não guerra, de inexistência de conflito ou violência, mas na sua 

prática, consistiu na política de autorização do Estado a usar de forma livre e 

irrestrita a violência contra os cidadãos insurgentes, a fim de assegurar a não 

violência. 

Essas construções míticas, de afastamento e de retorno à realidade, 

processam o mecanismo ideológico de controle e manipulação de massas 

operado pelo Estado (ORLANDI, 2003) e dão a tônica da memória ou do 

imaginário característico sobre o Estado Varguista, sobre os direitos sociais e a 

cidadania no Brasil. Persistem, até hoje, no imaginário popular, os sentidos 

estabilizados de papel heroico de Vargas, como pai e provedor. Do mesmo 

modo, persistem estabilizados os sentidos de marginalização e de atuação 

periférica dos sindicatos no Brasil, posteriormente atrelados ao discurso da 

ameaça comunista, meticulosamente engendrado pelos Estados Unidos 

(VELHO, 1996).  

O que se percebe, e esta constatação é confirmada por Ianni (1975, p. 

206), é que o varguismo inaugurou a participação das massas na política e nas 

estruturas de poder. Tal participação, no entanto, deu-se de maneira não 

emancipatória, de modo controlado e diretamente vinculado ao líder carismático, 

tanto que Velho (op. cit., p. 167) a denomina de pacto populista. Pereira (2007, 

p. 72-73) também reconhece uma perspectiva a ser celebrada no populismo 

varguista: “o populismo político é um avanço em relação ao passado autoritário 

porque é uma forma inicial de participação popular, é uma manifestação da 

democracia que está emergindo”. 
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Esse movimento, ao lado de medidas concretas incrustradas na estrutura 

estatal, desenvolveu ideologia e linguagem próprias, fazendo uso de intensa 

propaganda, de símbolos e de discursos, como instrumentos de estabilização de 

controle. 

 Desde 1930, pouco a pouco, vai se estruturando esse novo 
movimento político. (...) Ao mesmo tempo que os governantes 
atendem a uma parte das reivindicações do proletariado urbano, vão 
se elaborando as instituições e os símbolos populistas. Pouco a 
pouco, formaliza-se o mercado de força de trabalho, no mundo 
urbano-industrial em expansão. Ao mesmo tempo, as massas passam 
a desempenhar papéis políticos reais ainda que secundários. Assim, 
pode se afirmar que a entrada das massas no quadro das estruturas 
de poder é legitimada por intermédio dos movimentos populistas 
(IANNI, 1975, p. 207). 

 
Em comum com o populismo europeu, o varguismo (e posteriormente, o 

janismo, o borghismo, o juscelinismo, o janguismo, o lulismo e mais 

recentemente, o bolsonarismo) foi um movimento que inaugurou a política de 

massas no Brasil. O populismo brasileiro tem lugar, assim, em momentos de 

profundas alterações estruturais e produtivas. No caso do varguismo, 

relacionado de forma direta com o fenômeno da urbanização e com o 

desenvolvimento do setor terciário, acompanhando o desenvolvimento do 

consumo e da cultura de massas (Idem, p. 206).  

A tipologia de Ianni coloca o populismo como movimento burguês e 

esquerdista, baseado na figura de líderes carismáticos. A partir de Araújo (2006, 

p. 158-159) não é possível concordar com a tese de Ianni, no que se refere à 

filiação no espectro político à esquerda, especialmente diante de movimentos 

como o nazismo na Alemanha, o antijanguismo, o antilulismo e o bolsonarismo 

no Brasil, ambos movimentos de massa de “ultradireita”. Aliás, a tese de Ianni 

(Idem, p. 207) chega a apontar que, na maioria dos casos, os líderes burgueses 

“dominavam o cenário populista, controlavam os aparelhos burocráticos dos 

partidos e organizações comprometidas com a política de massas”. 

Segundo Weffort (1978, p. 62), “O populismo foi um modo determinado e 

concreto de manipulação das classes populares, mas foi também um modo de 

expressão de suas insatisfações”, ao mesmo tempo em que deu forma à 

estrutura de poder aos grupos dominantes, no desenvolvimento social e urbano 

do Brasil.  
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Peça-chave do varguismo foi, então, a criação da legislação social e 

trabalhista a qual, no Brasil, deu-se pela legislação infraconstitucional, não 

constituindo, assim, base estruturante do Estado constitucional, porém 

instrumento de tutela das massas (WEFFORT, 1978, p. 68). Desse modo, no 

bojo do reconhecimento formal desses direitos, está a tentativa de manutenção 

da ordem e de contenção dos movimentos operários, pela prática populista. Ao 

fazer a “outorga” de direitos pela via infraconstitucional, Vargas conferiu a 

urgência necessária para o momento, ao mesmo tempo em que vinculou a 

concessão de seus direitos à liderança carismática e à sua perenidade no poder.  

Na esteira da análise de Guimarães acerca da Independência, é possível 

traçar um paralelo com o varguismo, no sentido de que os direitos sociais, uma 

vez decorrentes de decretos presidenciais, em detrimento de um processo 

legislativo ou constituinte com a participação de representantes eleitos, atrelam 

a cidadania à figura do líder carismático. 

Logo, é possível constatar que o governo Vargas significou uma profunda 

alteração na estrutura econômico-produtiva do país e promoveu o 

redirecionamento do aspecto político-social. Relativamente à estrutura 

econômica e produtiva, Vargas, durante o Estado Novo, inaugurou o chamado 

capitalismo de Estado, pautado em um poder executivo forte e autoritário que 

também controlava e estimulava os grupos empresariais privados.  

O dirigismo estatal comandou o processo de industrialização. Nesse 

contexto, foi primordial a criação de uma burocracia estatal forte e o controle 

sindical, o qual ficou conhecido como sindicalismo de Estado. O Estado brasileiro 

passou a ser, então, o maior empregador da força de trabalho. Tudo isso 

lastreado pelo populismo, ancorado na intensa propaganda e no controle da 

imprensa. O objetivo de Vargas era uma política externa independente, além de 

centrada no papel indutor central do Estado.   

O governo Vargas também promoveu uma alteração na composição da 

elite dominante. Isso é o que explicita Comparato (2018, p. 162): 

A marginalização, que não se supunha definitiva, das classes 
dominantes ligadas à agricultura de exportação, deixou a 
burocracia estatal como poder dominante na cena política; vale 
dizer, o equilíbrio entre os dois grupos componentes de nossa 
oligarquia foi rompido em favor do Estado.  Assim foi que, graças 
à política de industrialização substitutiva de importações, 
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procedeu-se a uma reestruturação das posições de poder social, 
ao se criar uma nova classe dominante: o grupo dos empresários 
industriais, no qual despontou bom número de imigrantes.  
 

Com efeito, o dirigismo estatal e a centralização de poder no chefe do 

Executivo, segundo o autor, contribuíram para a redução do poder dos grupos 

oligárquicos privados e para a estruturação de um poderoso estamento 

burocrático.  

 

1.2.1. Democracia populista ou populismo democrático? 

 

A democracia não se mostrou inclusiva para trabalhadores nem para 

setores de esquerda, conforme Santana (2016, p. 86) acerca do período de 

1945-1950, que ficou denominado como “ensaio da democracia brasileira”. Na 

concepção do autor, a democracia, capturada pelas elites brasileiras, deveria 

representar apenas um espaço sem embates para legitimação das vontades dos 

detentores do poder (Idem. Ibidem).  

A respeito desse período político, Santana (op. cit., p. 87) pontua que, 

apesar da ampliação dos espaços de ação dos trabalhadores, as elites 

continuavam buscando impor limites a essa participação, buscando a 

manutenção do domínio do jogo político e econômico, seja pelo direcionamento 

institucional, seja pela articulação de golpes para destituir governos. Isso se deu 

de tal sorte que “os trabalhadores foram os que mais sentiram na pele tanto as 

restrições das ditaduras quando as limitações dos períodos democráticos” (Idem. 

Ibidem). 

Em reflexão acerca do relacionamento das esquerdas brasileiras com a 

democracia, contrariando a tese de Ianni (1975, p. 207) sobre a relação 

inexorável entre o populismo e as esquerdas, Araújo (2006, p. 158-159) destaca 

as relações de desconfiança e de preconceito existentes: 

Na década de 1960, e ainda na de 1970, boa parte da esquerda 
brasileira nutria um profundo preconceito em relação à 
democracia. De um lado, a democracia brasileira pré-64 era 
identificada com o populismo e depreciada por uma parcela 
significativa da esquerda e da intelectualidade brasileiras.  
Nesse contexto, a defesa da democracia se afigurava, para 
esses militantes, como uma postura diluidora. Demorou algum 
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tempo para que essa esquerda valorizasse o regime 
democrático. 

 

Assim, o fim da ditadura Vargas decorreu de novo ajuste da camada 

oligárquica somado à pressão dos Estados Unidos. Os militares brasileiros que 

retornaram da segunda guerra mundial reivindicavam posição de melhor 

privilégio na máquina governamental (COMPARATO, 2018, p. 171). O governo 

norte-americano exerceu influência sobre os generais da Força Expedicionária 

Brasileira na pressão pela abertura democrática, em nome da qual tinha sido 

desenvolvida a guerra (Idem. Ibidem). 

Enquanto as forças oligárquicas se articulavam para a derrubada de 

Vargas, “as forças populares se congregavam em movimento oposto, que lutava 

por sua permanência no poder” (CARVALHO, 2013, p. 125). Criou-se, nesse 

contexto, o “queremismo”, nome tirado da expressão “queremos Vargas”, ainda 

ancorado no populismo, o qual amparou o Estado Novo.  

Figura 5. Queremismo 

 
Fonte:  CPDOC/FGV 

 

Segundo Ianni (1975, p. 166), “o queremismo preconizava uma 

Assembléia Nacional Constituinte com Vargas na Presidência”, inaugurando a 

pauta democrática como uma nova bandeira populista. Santana (op. cit., p. 79) 

afirma que  

Vargas pensava em conduzir o processo de transição para a 
democracia sem perder o poder. Entre seus simpatizantes e 
aliados começa-se a articular a campanha por uma Assembléia 
Nacional Constituinte que mantivesse o ditador à frente do 
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processo”. O apoio popular à perspectiva democrática não 
impedia o receio das massas de que a queda de Vargas 
significasse a perda da legislação social montada em seu 

governo. 
 

Entretanto, em outubro de 1945, “diante de alianças novas e de uma 

situação internacional mudada, o Estado Novo caiu” (VELHO, op. cit., p. 134), 

Vargas foi deposto por um grupo de generais (COMPARATO, 2018, p. 173) em 

um golpe articulado pela União Democrática Nacional (UDN)19 (SANTANA, op. 

cit., p. 80). 

Com a deposição de Vargas, instaurou-se uma inversão de 
posições no quadro oligárquico: doravante, os grandes 
proprietários e empresários passaram a predominar sobre o 
conjunto dos agentes estatais. (COMPARATO, 2018, p. 174). 
 

O período de 1945 a 1964, nos dizeres de Santana (2016, p. 79), 

permanece na memória como símbolo do sonho democrático, em que houve um 

incremento da participação da sociedade organizada no debate de seu próprio 

destino. Foram realizadas eleições e, em 1946, tomou posse como Presidente o 

General Eurico Gaspar Dutra, que foi ministro de Vargas.  

Ponto interessante acerca da eleição de Dutra é o caráter conservador do 

eleito que seguiu linha bastante dura em relação aos trabalhadores, embora se 

estivesse no ápice da democratização. Essa característica do governo Dutra 

revela importante contraste, o qual marcou o varguismo, que na opinião de 

Weffort (1998, p. 17) foi sintetizado na fala de Vargas a respeito de seu 

Ministério: “Governo popular, Ministério reacionário, por muito tempo ainda terá 

de ser assim”. Esse pronunciamento muito diz sobre o populismo varguista. 

No mesmo ano da posse de Dutra como Presidente, a Assembleia 

Constituinte promulgou uma nova Constituição. Para Carvalho (2013, p. 127), a 

Constituição de 1946 foi a primeira experiência democrática da história do Brasil. 

A conjuntura internacional exerceu grande peso para que esse documento 

assumisse uma perspectiva mais próxima da democrática.  

Após 1945, o ambiente internacional era novamente favorável à 
democracia representativa, e isso se refletiu na Constituição de 
1946, que, nesse ponto, expandiu a de 1934. O voto foi 
estendido a todos os cidadãos, homens e mulheres com mais de 
18 anos de idade. Era obrigatório, secreto e direto. Permanecia, 

                                                           
19 Acerca da UDN e sua classificação como partido ou movimento, consultar Benevides (1981). 
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no entanto, a proibição do voto do analfabeto. A limitação era 
importante porque, em 1950, 57% da população ainda era 
analfabeta. Outra limitação atingia os soldados das forças 

armadas, também excluídos do direito de voto (CARVALHO, 
2013, p. 145).  
 

Entre as mudanças, no entanto, a Constituição de 1946 confirmou a 

Justiça Eleitoral como a responsável por decidir acerca da organização de 

partidos políticos, alistamento, voto e reconhecimento dos eleitos (Idem. Ibidem). 

Com efeito, a participação política da camada popular se intensificou na 

perspectiva das eleições e, também, da ação política organizada em “partidos, 

sindicatos, ligas camponesas e outras associações” (Idem, p. 146).  

Não obstante, Almino (1980, p. 304-305) desenvolveu longa tese, em que 

demonstra que o padrão ideológico estava distante de ser democrático, 

caracterizando-se mais como um “liberal autoritário” e, também, conservador. O 

autor esclarece que:   

O liberalismo não aparece como uma ideia de construção da 
democracia que terá que utilizar como instrumento o próprio 
poder estabelecido; “conservador” no sentido de que, ao invés 
de se desejar livrar da opressão do poder, procura-se, ao 
contrário, eliminar as ameaças ao poder econômico e político 
estabelecido; “autoritário” e “conservador” no sentido de que o 
liberalismo surge como uma ideologia que transfere sua 
realização para o futuro, momento de uma ruptura no tempo que 
será efetivada, neste futuro, pelo poder então estabelecido 
(Idem, p. 305). 
 

Na perspectiva captada por Almino (Idem; Ibidem), o instrumento 

fundamental do liberalismo autoritário e conservador residia no controle dos 

trabalhadores. Era esse controle o centro da questão democrática na 

Constituição de 1946. Os trabalhadores organizados reivindicavam participar da 

constituinte e dos destinos políticos do país. Todavia, os donos do poder 

buscavam garantir a exclusão dessa participação, com pequenas concessões 

(Idem. Ibidem). Fortes (1980, p. 13) corrobora as conclusões de Almino, 

afirmando que o contexto real dos trabalhos da Constituinte de 1946 era marcado 

pela vigência das regras da Constituição autoritária de 1937, pela frustração da 

autonomia sindical, o que demonstrava que as camadas populares permaneciam 

à margem das decisões fundamentais da política brasileira. 
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Em decorrência disso, apesar de o texto constitucional manter intactas as 

conquistas sociais do período anterior, Dutra seguiu sua linha dura de contenção 

dos trabalhadores, Antes mesmo de promulgada a Constituição, o governo Dutra 

publicou o Decreto nº 9.070 que, na prática extinguiu a greve como remédio legal 

(COMPARATO, 2018, p. 177), o que não impediu, contudo, que várias greves 

fossem realizadas, contrariando a lei (CARVALHO, 2013, p. 127). 

O governo Dutra foi marcado pela sua “obsessão anticomunista”, afetando 

diretamente a autonomia sindical, proibindo-se a vinculação político-partidária, 

bem como a propaganda de ideias ‘incompatíveis com os interesses da nação’ 

(COMPARATO, 2018, p 178). Ainda, ficou conhecido pela linha dura com o 

movimento dos trabalhadores (SANTANA, op. cit., p. 81).   

De acordo com Comparato (2018, p. 180), “o governo de Dutra consolidou 

“duas tendências já esboçadas ao final do Estado Novo: a substituição da 

burocracia estatal pelo empresariado e os grandes proprietários rurais no 

comando da oligarquia”, bem como a adesão incondicional aos Estados Unidos, 

tanto na perspectiva interna, quanto na perspectiva externa, focando a atuação 

do Estado na pauta conservadora de costumes, amparado pelos militares da 

Escola Superior de Guerra - ESG. 

Vargas foi, novamente, eleito em 1950, apesar das diversas manobras 

judiciais e políticas de seus adversários (CARVALHO, 2013, p. 127). Seu 

governo apresentava três eixos básicos: “o dirigismo econômico nacionalista, a 

proteção dos direitos trabalhistas e a política externa independente” 

(COMPARATO, 2018, p. 180), o que Carvalho (2013, p. 127) denominou de 

“radicalização populista e nacionalista”.  

Tal radicalização contava com apoio dos sindicatos, dos trabalhadores e 

de setores das Forças Armadas, fato que desagradava os seus adversários, 

principalmente os liberais da União Democrática Nacional - UDN e os militares 

anticomunistas, es especial, os da Escola Superior de Guerra - ESG (Idem; p. 

128). Para Carvalho (Idem, p 128), a oposição também vinha de “parte do 

empresariado brasileiro ligado ao capital internacional, e do próprio capital 

internacional, representado na época sobretudo pelas grandes multinacionais do 

petróleo”. 
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Entretanto, a situação de deterioração econômica do país atingia 

principalmente os mais pobres e a classe trabalhadora. Assim, mesmo tendo 

afastado as medidas antitrabalhistas impostas por Dutra, Vargas não conseguiu 

acalmar a classe operária, retomando-se o ciclo de grandes greves 

(COMPARATO, 2018, p. 182). Ao mesmo tempo, ampliava-se a turbulência 

militar em torno do envio de tropas para a Guerra da Coréia (Idem, 2018, p. 183) 

e do aumento de recursos para as forças armadas.  

Em 1954, o Ministro do Trabalho de Vargas, João Goulart, com forte 

ligação sindical, propôs um aumento de 100% no valor do salário mínimo, que 

foi aprovado por Vargas. O aumento foi anunciado no 1º de Maio, em discurso 

que “dizia aos trabalhadores que eles no momento estavam com o governo, mas 

no futuro seriam o governo” (CARVALHO, 2013, p. 130). A medida, irritou os 

empresários. A conspiração para derrubada do governo, formada por civis e 

militares, foi intensificada a partir desse episódio. Em agosto daquele ano, 

Vargas redigiu uma carta testamento e suicidou-se, provocando a “revolta 

popular em todo o país” (COMPARATO, 2018, p. 183).  

Figura 6. Morte de Vargas 

 
Fonte:https://www.diariodocentrodom
undo.com.br/a-imprensa-e-o-
impeachment-de-getulio-vargas-por-
rodolpho-santos/ 
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Se, para Carvalho (Idem. Ibidem), o choque de forças, o qual levou ao 

suicídio de Vargas, somente se resolveu com o Golpe Militar de 1964, para 

Comparato (2018, p. 183), o suicídio de Vargas adiou em 10 anos a mudança do 

regime político.   

Foram mais de dez anos de intensa luta política que poderiam 
ter resultado em consolidação democrática, mas que terminaram 
em derrota dos herdeiros de Vargas e também do primeiro 
experimento democrático da história do país. (CARVALHO, 
2013, p. 131) 
 

Com o suicídio de Vargas, o vice-Presidente, João Fernandes Café Filho, 

assumiu o governo, retomando o ajuste dependente aos Estados Unidos, 

assinando, em 1955 o Tratado Atômico com aquele país20. Em 1955, foram 

realizadas novas eleições, sagrando-se vitorioso, na esteira do populismo, o 

então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek de Oliveira - JK, em 

uma aliança entre PSD – Partido Social Democrático e PTB – Partido Trabalhista 

Brasileiro. Ambos os partidos foram criados por Vargas logo após a queda do 

Estado Novo. De um lado, o PSD que era composto basicamente de antigos 

interventores Estaduais e latifundiários, e de outro lado o PTB, o qual congregava 

os sindicatos operários atrelados ao Ministério do Trabalho (COMPARATO, 

2018, p. 174). 

Juscelino tomou posse em meio a uma tentativa de golpe que se 

articulava entre parcelas das forças armadas e a UDN.  Ele foi o único que, no 

período “democrático”, concluiu seu mandato no prazo legal. Para a UDN, a 

vitória de JK representava uma indesejada continuidade da política varguista 

(BENEVIDES, 2001).  

A respeito do aspecto de continuidade com a política varguista, Carvalho 

(2013, p. 147) analisa o populismo de JK, esclarecendo que: 

O eleitor urbano era muito menos vulnerável ao aliciamento e à 
coerção. Ele era, sim, vulnerável aos apelos populistas, e foi ele 
quem deu a vitória a Vargas em 1950, a Kubitschek em 1955, a 
Goulart (vice-Presidente) em 1960. O populismo pode, sob 
certos aspectos, ser considerado manipulação política, uma vez 

                                                           
20 “O Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento da Energia Atômica com finalidades 
pacíficas, no qual ficou estabelecido que o Brasil compraria, dos americanos, reatores de 
pesquisa baseados na utilização da tecnologia do urânio enriquecido, para os seus laboratórios 
no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte”. (COSTA, 2017). 
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que seus líderes pertenciam às elites tradicionais e não tinham 
vinculação autêntica com causas populares. Pode-se alegar que 
o povo era massa de manobra em disputas de grupos 
dominantes.  

 
O governo JK consolidou o desenvolvimentismo no Brasil, sob a bandeira 

do nacionalismo, muito embora lastreado pela dependência do capital 

internacional (VELHO, op. cit., p. 164). Segundo Velho (Idem., p. 165), o 

desenvolvimentismo nacionalista foi uma teoria acerca de um “capitalismo 

nacional”, gestada “exatamente num momento em que a tendência principal 

começava a ser na direção oposta”. O desenvolvimentismo se tornou palavra de 

ordem do governo e no entender de Velho “era como se os fins justificassem os 

meios” (op. cit., p. 163). 

Novamente com apelo a discurso de impacto, JK lançou seu Programa de 

Metas intitulado “50 anos em 5”. Embora a questão social não ocupasse a 

agenda central do plano de desenvolvimento de JK, conforme explicam Rotta e 

Reis (2017, p. 7), as políticas sociais deveriam ser fator fundamental para a 

preservação do apoio das camadas populares e das classes trabalhadoras, uma 

vez que as metas pressupunham o aumento da taxa de exploração dos 

trabalhadores e a transferência de renda da sociedade para setores mais 

dinâmicos. Contudo, as políticas sociais ocupavam uma posição bastante 

marginal na estratégia de desenvolvimento de JK, muito em decorrência da 

filiação teórica sob a qual foi elaborado seu plano.  

A leitura das metas deixa evidente que os aspectos sociais 
apareciam como complementares ou decorrentes das metas 
econômicas. A visão de desenvolvimento dominante entendia 
que o crescimento econômico, por si só, traria melhorias 
generalizadas nas condições de vida da população (ROTTA; 
REIS, 2017, p. 7). 

 
Entretanto, o que JK afirmou não foi o que ocorreu. O crescimento 

econômico não bastou por si para promover redução das diferenças regionais 

ou para produzir melhorias à vida da população. De acordo com Rotta e Reis 

(op. cit., p. 8), ao final de seu mandato, o custo da secundarização das políticas 

sociais impactou na continuidade do projeto de poder de JK. Juscelino foi, nesse 

período, questionado pela população impactada em razão da perda do poder 

aquisitivo dos salários, decorrente da alta da inflação. De outro lado, grupos 
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políticos de oposição, sobretudo a UDN (União Democrática Nacional)21, 

acusavam o governo de prática de corrupção e de favorecimento.  

Comparato (2018, p. 185) acusa o governo de JK de representar o ponto 

alto da eficiência do regime oligárquico, no qual se consolidou a aliança entre a 

burocracia estatal e o empresariado privado, mediante o apoio, ao menos inicial, 

da classe trabalhadora. Os agentes estatais reassumiram a aliança do pacto de 

elites, por meio da criação da administração paralela, constituída por órgãos já 

existentes e por novos em que se instrumentalizava a colaboração do setor 

empresarial.  

 

Figura 7. Plano de metas 
 

 

Fonte: 

https://br.pinterest.com/pin/432978951651

151832/?lp=true 

 

                                                           
21 A UDN se mantinha ainda em disputa eleitoral, não tendo aceitado o resultado das eleições, 
chegou a levantar a tese de que a eleição que alçou JK à Presidência deveria ser anulada pois 
este não havia alcançado a maioria absoluta do total de votos. Aliomar Baleeiro, Udenista, propôs 
“a alternativa de o Congresso escolher o Presidente, como num sistema colegiado, ou uma nova 
disputa eleitoral entre os dois mais votados, Getúlio e Eduardo Gomes (como no expediente 
francês do "ballotage"). A tese da maioria absoluta contou com expressivo apoio na imprensa, 
liderada, nesta questão” (BENEVIDES, 1981, p. 58).  Sobre a UDN ver obra de Maria Vitória 
Benevides, A UDN e o Udenismo: 1945-1965 – ambiguidades do liberalismo brasileiro. São 
Paulo: Paz e Terra, 1981. A contestação dos resultados nas urnas, porém, não era novidade. 
Situação semelhante ocorreu também nas eleições em 1910 e 1922, “os candidatos vencidos 
tinham alegado fraude na contagem dos votos, além de denunciarem o uso da força, de ameaças 
e da compra de votos nas urnas” (SKIDMORE, 2010, p. 37). 
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Os militares das Forças Armadas (FAA) também foram contemplados com 

vistas a superar a divisão de força com a oligarquia empresarial. JK garantiu o 

apoio das FAA ao governo em uma estratégia de três eixos, a saber: delegar ao 

Ministro da Guerra, Marechal Lott, o papel fundamental de manutenção da ordem 

interna e da disciplina militar; atender às reivindicações dos militares por 

melhorias; e ampliar o número de militares no exercício de funções 

governamentais (Idem, p. 187). No âmbito do jogo político partidário, JK articulou 

com êxito uma aliança entre o PSD e o PTB. É de se destacar ainda, a forte 

relação de JK com a Igreja Católica (Idem. Ibidem).  

A análise de Ianni (1975, p. 167) indica que ao tentar mesclar uma política 

democrática de massas, característica do populismo, com uma política 

econômica internacionalizante, JK provocou um choque crítico entre poder 

político e poder econômico. Em consequência, nas eleições de 1960, o candidato 

lançado por JK, Marechal Lott, foi derrotado pelo candidato Jânio Quadros. 

Juscelino, na verdade, interessado em sua reeleição em 1965, 
apoiaria o candidato udenista para que a oposição chegasse ao 
poder, evitando, para seu partido, o inevitável desgaste com 
mais um período de governo, sabidamente herdeiro de grave 
crise econômica. (Esse apoio à candidatura de Juraci é 
confirmado por Juscelino Kubitschek em suas memórias 24, 
porém em termos de "patriotismo" e "pacificação") 
(BENEVIDES, 1981, p. 79).  

 

Na disputa, Jânio foi eleito com ampla votação das classes pobres, apoio 

ostensivo da oligarquia empresarial e de amplo setor das FAA, como aponta 

Benevides (1981, p. 80), ele obteve 48% dos votos (FIGUEIREDO, 1993, p. 35): 

 
Além da UDN e do partido que o lançou, PDC, Jânio contava em 
São Paulo com os pequenos partidos como o PTN e o Partido 
Socialista, reeditando-se a fórmula vitoriosa na eleição de 
Carvalho Pinto para o governo do estado em 1958. Contava, 
também, com a forte Frente Democrática Gaúcha (UDN-PSD-
PL), historicamente adversária do PTB e do PSD getulista. A 
tônica da campanha era centrada nus ataques à corrupção do 
governo Kubitschek, à inflação e a alta do custo de vida, o 
desperdício com as obras de Brasília e a futilidade da imagem 
do "Presidente voador". Acima de tudo o temário janista 
significaria a encarnação das teses udenistas anticorrupção (a 
vassoura), moralistas ("tostão contra o milhão"), que atraíam os 
setores populares, tradicionalmente hostis à UDN, e polarizava 
o descontentamento dos militares e das camadas médias, 
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através de promessas de "limpeza" na administração e 
estabilização da economia. 

 
Jânio desenhou sua trajetória baseado no populismo, especialmente em 

sua atuação na política de bairro a quando da disputa da eleição em São Paulo, 

“à margem do sistema partidário” (FIGUEIREDO, 1993, p. 35). O populismo de 

Jânio (janismo) decorreu da adesão das camadas populares “aos clichês 

demagógicos de uma luta sem tréguas contra a corrupção na esfera pública: o 

símbolo da vassoura e o estribilho ‘o tostão contra o milhão’” (IANNI, 1975, p. 

189).22 Paula (2017) explica que “a principal proposta de governo janista era a 

instauração de uma cruzada moralizadora no país”. Jânio prometia acabar com 

a corrupção e com a ineficiência burocrática, e, ainda, com a injustiça social, 

“pela força de sua personalidade” (FIGUEREDO, 1993, p. 35). 

 

Figura 8. Vassouras na política: comício de Jânio em Madureira 

 
Fonte: https://acervo.oglobo.globo.com/fotogalerias/janio-da-
eleicao-renuncia-9631249 
 

 

                                                           
22 É de se notar que a propaganda política baseada no combate à corrupção foi ostensivamente 
usada pelo nazismo, dentro de sua estratégia populista. Lasswell (op. cit., p. 190) descreve em 
sua obra os 14 temas da propaganda nazista que eram utilizados pelos serviços de escuta 
radiofônica durante o regime. O autor descreve o Tema nº 1 da propaganda: “Os Estados Unidos 
são corruptos como nação (isto é, nos Estados Unidos existe injustiça política e econômica, 
lucros exagerados com as atividades de guerra, exploração plutocrática, sedição comunista, 
conspiração judia e deterioração espiritual). Não por acaso, o sucesso deste tipo de tática 
populista, inaugurado no Brasil por Jânio Quadros, vem se repetindo até então.  
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De acordo com Jaguaribe (1961, p. 302),  

a ambiguidade da eleição do Sr. Jânio Quadros consistiu numa 
disparidade das interpretações a respeito do sentido de sua 
candidatura e dos prognósticos sobre seu futuro governo, que 
carreou a seu favor forças contraditórias entre si e as levou a 
somar votos que se repeliam mutuamente.  
 

Analisando o aspecto contraditório dos eleitores de Jânio, Benevides 

(1981, p. 81) fornece o diagnóstico de que as classes populares apoiaram Jânio 

por acreditarem nas promessas de reforma e de redenção moral, enquanto as 

elites o apoiaram por perceberem que tais promessas não passavam de 

manipulação populista, a qual era bastante distante da realidade. 

Não obstante, o governo Jânio conseguiu contrariar os interesses, tanto 

dos empresários quanto dos militares e da burocracia estatal. Ademais, a política 

adotada por seu governo também contrariou os anseios dos pobres e das 

classes médias, de modo que seu governo durou apenas 7 meses (Idem, p. 189) 

culminando com sua carta de renúncia. Segundo Benevides (2001, p. 85), a 

renúncia de Jânio foi uma antecipação de sua deposição, pois àquela altura, ele 

já havia perdido apoio dos Udenistas e, também dos militares, especialmente 

após a condecoração do Ministro Cubano Ernesto Guevara por Jânio. 

A renúncia de Jânio acentuou a instabilidade, na medida em que os 

ministros militares logo se organizaram para impedir a posse do Vice-Presidente, 

João Goulart – Jango (FERREIRA, 2016, p. 92). À época o vice-Presidente era 

escolhido em chapa separada, a dizer, o eleitor deveria votar especificamente 

no seu candidato à vice-Presidência. Nas eleições de 1960, se a Presidência foi 

levada pelo candidato preferido da UDN e das Forças Armadas, a vice-

Presidência foi levada pelo PTB de Getúlio. 

 O que se registrou foi a tentativa de um golpe patrocinado por militares 

conservadores e grupos civis como a UDN, contrapondo-se às esquerdas e ao 

apoio popular angariado por Goulart (Idem, p. 97). A posição dos ministros não 

era hegemônica entre os militares, como se percebe pelo apoio do comando do 

III Exército à posse de Goulart.  

A oposição dos ministros militares e de parcelas da sociedade 
civil à posse de Jango, sob a alegação de que ela significaria 
séria ameaça à ordem e às instituições, polarizou a sociedade 
brasileira, colocando os partidários do veto e os defensores da 
legalidade frente à frente. O impasse durou vários dias, 
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chegando a haver reais possibilidades de confronto militar entre 
os dois lados (PAULA, 2017). 

 
O impasse, mais uma vez, cedeu lugar à conciliação de interesses, 

Goulart tomaria posse, no entanto, o sistema de governo seria o 

parlamentarismo, o que foi feito com a Emenda Constitucional - EC, nº 4, de 

1961. Para Figueiredo (1993, p. 187), nessa ocasião a manutenção do regime 

democrático e o insucesso da tentativa de golpe somente tiveram espaço porque 

a solução parlamentarista asseguraria “o controle do rumo e do ritmo das 

reformas”.   

Conforme a autora, “os grupos conservadores, que dominavam o 

Parlamento, viam a manutenção do presidencialismo como uma ameaça aos 

interesses que representavam” (Idem. p. 188). Por outro lado, esse mesmo grupo 

tinha interesse na manutenção do jogo eleitoral com vistas às eleições de 1965, 

de modo que o regime parlamentarista representou a solução mais adequada 

(Idem. Ibidem). Goulart, por sua vez, objetivava assegurar o poder, mesmo que 

de maneira limitada, obtendo total apoio de grupos esquerdistas e nacionalistas 

(Idem. Ibidem). 

Pela ação legalista liderada pelo governador gaúcho Leonel 
Brizola e pelo comando do IIIº Exército, com apoio, de amplos 
setores sociais — sindicatos, estudantes, igreja —, de imprensa, 
dos governos estaduais e da maioria do Congresso, o golpe é 
evitado e o parlamentarismo é adotado como solução de 
compromisso. João Goulart assume a chefia do governo a sete 
de setembro, iniciando uma breve experiência parlamentarista. 
Seu governo, marcado por inúmeras crises, porém polarizador 
da mais intensa mobilização social e política da história brasileira 
contemporânea, contribuiria, decisivamente, para acuar a UDN 
tradicional em posições cada vez mais golpistas e reacionárias 
(BENEVIDES, 1981, p. 86). 
 

A Emenda Constitucional também previa a realização de plebiscito antes 

do encerramento do mandato para definir a manutenção ou não do sistema 

parlamentar. Venceu o presidencialismo (COMPARATO, 2018, p. 190), após 

campanha dos grupos esquerdistas pró-reforma para quem “o retorno ao 

presidencialismo era também uma oportunidade para promover o seu programa 

de reformas” (FIGUEIREDO, 1993, p. 189) 

Goulart se viu, então, pressionado pelas demandas históricas de reformas 

defendida pelas esquerdas e por ele próprio, mas obstaculizadas pelo 
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parlamentarismo (FIGUEIREDO, 1993, p. 188-189; 191). A derrota do golpe 

mobilizou as esquerdas para a composição que Figueiredo (1993, p. 66) 

denominou de “coalização radical pró-reforma”. Essa coalização mobilizou 

diversos grupos de esquerda, os quais tinham plataformas e interesses distintos.  

No entanto, o primeiro objetivo de Goulart se tornou o retorno do 

presidencialismo. Para tanto, canalizou o apoio das esquerdas com o propósito 

de conseguir a retomada dos poderes de Presidente, uma vez que vislumbrava, 

assim, maiores chances de aprovação de seu plano de reformas. Ao mesmo 

tempo, Goulart buscou angariar o apoio de políticos conservadores interessados 

na disputa eleitoral de 1965. A busca de apoio em setores que repeliam mútua 

e radicalmente conferiu à Goulart a desconfiança e a oscilação que o levaram 

gradativamente ao descrédito. 

Retornado o presidencialismo com a vitória no plebiscito, o Presidente 

então tentou aplicar a cartilha desenvolvimentista da CEPAL – Comissão 

Econômica Para a América Latina e o Caribe23 ao elaborar as chamadas 

“Reformas de Base”. O plano começou a ser discutido no PTB, ainda em 1958, 

mas somente com a chegada de Goulart à Presidência que as reformas foram 

efetivamente adotadas como bandeira.  

As referidas reformas soavam promover uma pauta de ampliação da 

cidadania que para Comparato (2018, p. 191) “pressupunham uma autêntica 

revolução na sociedade brasileira, pois elas eram radicalmente contrárias à 

manutenção do poder oligárquico, desde sempre em vigor no país”. O conjunto 

de iniciativas tinha como eixos sociais a reforma agrária com reconhecimento da 

função social da propriedade, a reforma constitucional com aplicação do método 

de Paulo Freire, a reforma eleitoral com a ampliação da população votante, a 

reforma urbana com vistas à justa utilização do solo e ao favorecimento do direito 

de habitação, além de outras modificações com cunho diretamente 

econômico/financeiro (COMPARATO, 2018, p. 191).  

                                                           
23 “’Think tank’ de influência inconteste para a formulação e difusão de teorias econômicas que 
se contrapunham à ortodoxia convencional. a CEPAL desempenhou uma função essencial ao 
conferir lastro teórico a ideias que, embora já se fizessem ouvir desde o final do século XIX, 
somente na década de 1950 é que foram transformadas em programa de pesquisa, com 
linguagem e forma mais rigorosas” (FONSECA; SALOMÃO; 2017, p. 4). 
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O caráter revolucionário das reformas residia no seu potencial de 

alteração das estruturas política, social e econômico-produtiva do país, 

sobretudo ao intervir na principal herança colonial que era a grande propriedade 

rural, por intermédio da realização da reforma agrária. 

Considerando que o carro chefe das reformas de base era a reforma 

agrária, a sua implementação dependia de alteração no estatuto jurídico do país. 

Isso porque, uma vez que a Constituição de 1946, em seu art. 141, estabelecia 

a prévia indenização em dinheiro no caso de desapropriação, seria necessário 

emendá-la para a retirada de tal previsão.  

 

 Figura 9. Reformas de base 

 
Fonte: 

https://enem.estuda.com/questoe
s/?id=49556 

 

A necessidade de aprovação de uma Emenda Constitucional, para 

suprimir o art. 141 da Constituição, colocou Goulart nas mãos do Congresso 

Nacional, que era notadamente conservador e dependia da construção de 

aliança com os partidos políticos (FERREIRA, 2016, p. 100). 

Em discurso por ocasião do encerramento do 1° Congresso 
Camponês realizado em Belo Horizonte em novembro de 1961, 
João Goulart, afirmou que não só era premente a realização da 
reforma agrária, como também declarou a impossibilidade de 
sua efetivação sem a mudança da Constituição brasileira que 
exigia indenização prévia em dinheiro para as terras 
desapropriadas (FERREIRA, 2017). 
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Entretanto, a implementação das reformas encontrou resistência no 

Congresso e em setores do próprio governo e nem mesmo o retorno ao 

presidencialismo em 1963 conseguiu a ambiência necessária para sua 

aprovação e para a mudança constitucional necessária.  

Com o restabelecimento do presidencialismo em janeiro de 1963 
e a ampliação dos poderes de Goulart, a implementação das 
reformas tornava-se urgente. Novamente a reforma agrária 
voltava ao centro do debate político. No primeiro semestre de 
1963, Goulart apresentou às lideranças políticas para debate, 
um anteprojeto de reforma agrária que previa a desapropriação 
de terras com título da dívida pública, o que forçosamente 
obrigava a alteração constitucional. Uma segunda iniciativa para 
agilizar a agenda das reformas foi o encaminhamento de uma 
emenda constitucional que propunha o pagamento da 
indenização de imóveis urbanos desapropriados por interesse 
social com títulos da dívida pública. Essas propostas, no entanto, 
não foram aprovadas pelo Congresso Nacional, o que provocou 
forte reação por parte dos grupos de esquerda (FERREIRA, 
2017). 

 

Em 1963, com as dificuldades de implementação das reformas de base, 

Goulart propôs um Plano Trienal, medida que objetivava a produção de 

benefícios a longo prazo de uma maneira geral, mediante sacrifícios imediatos 

para cada grupo, o que tornava difícil a obtenção de concordância 

(FIGUEIREDO, 1993, p. 190-191). Em paralelo, o governo continuava a defender 

a reforma agrária como medida redistributiva dependente de uma coalizão capaz 

de aglutinar maioria no Congresso (Idem. Ibidem). 

O Plano Trienal, porém, encontrava divergência nas esquerdas, já que se 

apresentava como uma política conciliatória contraposta ao desenvolvimento 

independente da economia e ao radicalismo adotado como postura pelas 

esquerdas. Do lado dos conservadores, as Associações Comerciais se 

opuseram ao plano e as Associações Industriais negociavam a garantia do 

governo para o controle das reivindicações salariais (FIGUEIREDO, 1993, p. 

192). 

Ferreira (2016, p. 100-101) pontua que, se os setores conservadores 

aceitassem uma reforma limitada e pactuada, as esquerdas descartariam 

“concessões, negociações ou compromissos”, afastando a hipótese de uma 

reforma moderada.  Na hipótese de Figueiredo, em relação à esquerda radical, 
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“as vitórias de 1961 criaram um senso irrealista de poder” (1993, p. 198), vendo 

a oportunidade de obter reformas mais profundas após o plebiscito que retomou 

o presidencialismo, o qual buscava a implementação das reformas ainda que ao 

custo da democracia (Idem., p. 202-202). A direita por sua vez, demonstrou 

sempre estar pronta à quebra das regras democráticas que eram preservadas 

tanto quanto lhe fossem úteis, na medida em que “aceitavam a democracia 

apenas como meio que lhes possibilitava a manutenção de privilégios” (Idem, p. 

202). 

Somando-se a isso, Figueiredo (1993, p. 191) aponta que havia o 

sentimento de desconfiança tanto da direita quanto da esquerda sobre Goulart, 

em função da ambiguidade de seu posicionamento. Nem mesmo em relação ao 

plano Trienal Goulart demonstrava comprometimento, alimentando 

desconfiança de todos os lados (Idem, p. 192). 

Quando, após o plebiscito, o governo tentou implementar o 
Plano Trienal e passar uma lei de reforma agrária, a coalização 
radical pró-reformas falhou em perceber que a situação havia 
mudado e que não mais contaria com uma nova oportunidade, 
no futuro próximo para aumentar seu poder dentro dos limites do 
quadro institucional existente. Se os grupos pró-reformas tinham 
por objetivo aprovar as reformas dentro das regras democráticas 
vigentes, deveriam ter mudado sua estratégia (FIGUEIREDO, 
1993, p. 195). 
 

Conforme a constatação de Figueiredo (1993, p. 202), a democracia era 

o aspecto mais frágil da disputa, na medida em que para ambos os grupos a 

ideia de governo democrático estava vinculada apenas ao atendimento direto 

das suas conveniências. Na compreensão da autora (Idem, p. 187), o governo 

de Goulart canalizou a disputas de polos radicais de reformistas e de 

conservadores. A polarização mostrava que a democracia e a reforma eram 

consideradas como objetivos políticos conflitantes.  

Essa polarização, de acordo com os estudos de Figueiredo (Idem., p. 24), 

foi um dos fatores que impediu a construção de um consenso e o 

estabelecimento de compromissos governativos, o que teria acarretado uma 

“paralisia de decisão” crucial para o golpe que se sucedeu em 1964.  O consenso 

negativo decorrente do confronto entre grupos políticos competidores, minou as 

possibilidades de resolução dos conflitos pela via democrática (Idem, p. 34). 
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Em 1963, Goulart buscou aprovação do Congresso para decretar estado 

de sítio, situação essa que dirigiu o governo para o isolamento, uma vez que a 

medida não foi apoiada nem pelas esquerdas, tampouco pelos conservadores, 

ambos receosos que as medidas de exceção pudessem se voltar contra si e de 

olho na disputa eleitoral de 1965. Isso foi o suficiente para a formação de uma 

coalizão antidemocrática, a qual resultou no golpe empresarial militar de 1964 

que suprimiu direitos civis e políticos de boa parte da população (Idem. Ibidem). 

 

 

Figura 10. O governo Goulart na corda bamba 

 

Fonte: Charge de Lan, Jornal do Brasil, Junho de 

1963. (MOTTA, 2006. P. 74). 

 

A tipologia de O’Donnell e Schmitter (1998) pressupõe que as transições 

duradouras dependem de pactos relativamente bem-sucedidos entre agentes 

moderados das forças opostas. Somando-se a essa ideia, Figueiredo (1993) 

sugere uma multiplicidade de variáveis nos jogos constitutivos de tais arranjos 

políticos. Dentre elas, estão a questão social, a influência externa, a conjuntura 

econômica e as circunstâncias dos agentes. Todos esses fatores compõem a 

exterioridade e a historicidade do processo constitutivo da ordem político-jurídica 
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que precisa ser considerada para se compreender a formulação constitucional e 

toda a sua reescritura.  

Nesse sentido, as conformações de elites, nos distintos momentos até 

aqui apresentados, relacionam-se diretamente às práticas econômicas em 

disputa em cada momento histórico. Ao logo do percurso, é possível perceber 

que o marco da estruturação do Estado brasileiro foi a Revolução de 1930. A 

partir de então, o jogo político, econômico e social passou a girar em torno da 

disputa de modelos de desenvolvimento distintos, cada qual regulando ou 

pretendendo regular ao seu modo a ordem no país, reivindicando para si a 

melhor adequação à realidade. 
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II – FORMA JURÍDICA E PRÁTICAS ECONÔMICAS 

 

Por que as constituições têm sido substituídas e 
emendadas com tanta frequência na América 

Latina, quando os custos dessas operações são tão 
altos e o seu resultado é tão incerto?  

(BRITO, 2014)24 

 

 

Brito (2014, 54-55), ao tratar das transições democráticas e das 

mudanças constitucionais na América Latina, no último quarto do século XX, 

retoma a questão da instabilidade democrática na região. Em suas palavras: 

A mudança constitucional geralmente ocorre quando os Estados 
são fundados, quando ocorrem transições de regime ou quando 
há uma crise política e atores políticos poderosos acham que 
seus interesses não são mais atendidos pela ordem existente 
(Idem, p.35). 
 

No caso brasileiro, a explicação da autora se aplica não somente ao final 

do século XX, mas à própria criação do Estado nacional. Todas as mudanças e 

as transformações de Constituição, no Brasil, buscaram sanar conflitos de 

interesse e crises envolvendo as elites dirigentes, por intermédio de rearranjos 

na estrutura de poder, sejam eles pela via da outorga, sejam por acordo 

interelites. Esse movimento de arranjos e de rearranjos da forma política e da 

forma jurídica, em torno da estrutura de produção da sociedade, é tratado na 

obra de Marx (2008).  

Marx (Idem, p. 47) descreve uma intrincada e contraditória relação entre 

forma jurídica e modo de produção, pela qual se explica a necessidade de 

rearranjos constitucionais periódicos ao longo da história.  Segundo Marx (Idem. 

Ibidem),  

O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta a 
superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. 
 

                                                           
24 “Why have constitutions been replaced and amended so often in Latin America when the costs 

of replacing them are high and the outcome of such exercises uncertain?” (BRITO, 2014, p. 54-
55). 
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Assim, compreender as relações jurídicas e o próprio Estado, para Marx 

(Idem. Ibidem), implica compreender as condições gerais da vida material. Nesse 

sentido, as relações de produção25 correspondem a determinadas fases de 

desenvolvimento das forças produtivas de uma sociedade, ou seja, aos modos 

de produção, em um determinado momento. Essas forças produtivas não são 

estanques, de modo que: 

Não se poderá julgar uma tal época de revolução a partir de sua própria 

consciência; é preciso, pelo contrário, explicar esta consciência a partir das contradições 

da vida material, a partir do conflito existente entre as forças sociais produtivas e as 

relações de produção (MARX, 2008, p. 47).De acordo com o autor (Idem, p. 46-47), 

a estrutura e a superestrutura, ou seja, as relações econômicas (forças 

produtivas materiais) e a forma política, jurídica e ideológica de uma sociedade 

(relações de produção) estão em constante movimento. Isso porque o 

desenvolvimento das forças materiais de produção é afetado pelas relações de 

produção, ou seja, pelas formas política, jurídica e ideológica que nascem nos 

diferentes estágios de desenvolvimento das próprias forças materiais.  Em outras 

palavras, a base determina, em última instância, a superestrutura, no entanto, a 

superestrutura mantém certa autonomia em relação à própria base e há um 

efeito de retorno da superestrutura sobre a base. 

Esse movimento conduz, em dado momento, à incompatibilidade entre as 

forças materiais produtivas e as relações de produção existentes, as quais 

passam a funcionar como entrave àquelas. São momentos de conflito ou 

“ruptura” e de readaptação da forma jurídica, política e ideológica ao novo padrão 

de desenvolvimento das forças produtivas, o que Marx (Idem. Ibidem) nomeia de 

revolução social. 

Althusser (1985, p. 11), desenvolvendo as ideias de Marx, acrescenta que 

toda formação social, para existir, produz e, para produzir, deve, ao mesmo 

tempo, reproduzir as condições de sua produção, quais sejam: as forças 

produtivas e as relações de produção existentes. Dito de outro modo, a produção 

só é possível se lhe for assegurada a reprodução de seus meios de produção. 

                                                           
25 Marx alerta que a produção constitui sempre um corpo social (2008, p.239). E Grau (1996, 
p.38) compreende que, ao tratar de modo de produção, está-se tratando não da noção de 
produção de bens materiais, mas da produção da totalidade das estruturas sociais. 
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Ao se referir a forças produtivas, o autor (Idem, p. 23) trata da força de 

trabalho e dos meios de produção. Em relação aos meios de produção, Althusser 

(Idem, p. 9) menciona questões de circulação do capital, entre produção e 

consumo e a produção de mais valia, para as quais as determinações externas 

são fundamentais. Já no que se refere à reprodução da qualificação da força de 

trabalho, o autor explica que ela: 

exige não só uma reprodução da qualificação desta, mas, ao 
mesmo tempo, uma reprodução da submissão desta às regras 
da ordem estabelecida, isto é, uma reprodução da submissão 
desta à ideologia dominante para os operários e uma reprodução 
da capacidade para manejar bem a ideologia dominante para os 
agentes da exploração e da repressão a fim de que possam 
assegurar, também, pela palavra, a dominação da classe 
dominante. (Idem., p. 21). 

  

Nesse processo, o Estado é determinante, na medida em que é uma 

“máquina de repressão”, a qual permite a dominação de classes. Essa máquina 

é denominada Aparelho de Estado (Idem, p. 31), e é ela que define o próprio 

Estado como força interventiva e repressiva, que atua para o exercício da 

dominação. Desse modo, para o Althusser, o “Estado só tem sentido em função 

do poder do Estado” (Idem, p. 36). Em outras palavras, as lutas são travadas em 

torno da apropriação do poder do Estado, ou seja, da dominação do aparelho de 

Estado, em função dos objetivos de classe. Isso porque são esses aparelhos 

que permitem, pelo acionamento ou pela expectativa de acionamento da força 

física, a manutenção das condições políticas com o intuito de que haja a 

reprodução das relações de dominação, além da sua própria reprodução.  

O Aparelho de Estado compreende o Governo, a Administração, 
o Exército, a Polícia, os Tribunais, as prisões etc., que 
constituem o que chamaremos a partir de agora da Aparelho 
Repressivo de Estado (Idem, p. 36).    
 

Entretanto, Althusser (Idem, p. 56), avançando na teoria Marxista, 

identificou um conjunto de instituições, as quais, ao lado do aparelho repressivo 

de Estado, permitem a reprodução das relações de produção. Essas instituições 

“são, em última análise, relações de exploração”.  Tal conjunto foi denominado 

de Aparelhos Ideológicos do Estado e é composto pelo aparelho religioso 

(englobando diferentes igrejas), pelo escolar (sejam as escolas públicas ou 

privadas), pelo familiar, pelo jurídico, pelo político (o sistema e seus diferentes 
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partidos), pelo sindical, pelo da informação (escrita, rádio, etc.) e pelo cultural 

(artes e despostos).  

Na sua maioria, os Aparelhos Ideológicos do Estado são de natureza 

privada. Todavia, a distinção entre o público e o privado é mais um efeito de 

sentido e verdade inerente ao Estado burguês, pouco importando, assim, a 

natureza de tais instituições ao fim que se destinam (Idem. Ibidem). Se os 

Aparelhos de Estado propriamente ditos acionam a repressão precipuamente, 

ou seja, mobilizam, em um primeiro momento, o uso da violência/força física e, 

secundariamente, a ideologia para a assegurar as condições políticas de 

reprodução das relações de produção, os Aparelhos Ideológicos do Estado 

funcionam, de forma predominante, pela ideologia e, em uma segunda instância, 

pela repressão (Idem, p. 46), mas sua reprodução é assegurada pelo aparelho 

repressivo, na sua perspectiva de ação e de potência.  

Nesse jogo, a ideologia assume papel primordial. Apesar de demonizada, 

pelo positivismo jurídico que lhe relegou à marginalidade pelo senso comum, o 

qual distorceu o seu sentido e o seu alcance, ela é um conceito teoricamente 

desenvolvido, de origens filosóficas, com potencial para alimentar grandes 

revoluções (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2015). Para Althusser, a ideologia, no 

sentido de concepções de mundo imaginárias, representa “não as relações de 

produção existentes (e as que delas derivam), todavia, representa as relações 

dos indivíduos com as relações de produção e com as relações que delas 

derivam” (Idem, p. 82).  

Nesse sentido, a perspectiva de Althusser é ratificada por Pêcheux (2014  

p. 59), na medida em que o autor reconhece que são “os aparelhos do poder de 

nossa sociedade que geram a memória coletiva”, cujos gestos de leitura impõem 

o apagamento de uma outra leitura, consagrada ao serviço de uma instituição, 

“uma Igreja, de um rei, de um Estado, ou de uma empresa”, inscrevendo-se 

numa relação de dominação política.  

A alguns, o direito de produzir leituras originais, logo 
“interpretações”, constituindo, ao mesmo tempo, atos políticos 
(sustentando ou afrontando o poder local); a outros, a tarefa 
subalterna de preparar e sustentar, pelos gestos anônimos de 
tratamento “literal” de documentos, as ditas “interpretações”. 
(Idem, p. 60-61) 
 



80 
 

  

Dessa maneira, a ideologia, como prática social relacional, é unificada na 

ideologia da classe dominante, porque é essa classe que detém o poder de 

Estado (ALTHUSSER, op. cit., p. 48-49). Logo, a classe dominante detém o 

poder de produzir suas leituras originais e de impor uma normalização da leitura, 

pelo apagamento seletivo da memória histórica da sociedade.  

Por tal razão, nas palavras de Althusser, “a partir do que sabemos, 

nenhuma classe dominante pode duravelmente deter o poder de Estado sem 

exercer simultaneamente sua hegemonia sobre e nos aparelhos ideológicos do 

Estado” (Idem. Ibidem). A esse respeito, Pêcheux (2014, p. 131) esclarece que 

os Aparelhos Ideológicos do Estado – AIE são ‘o lugar e o meio de realização’ 

da ideologia da classe dominante, estando em permanente disputa. Logo os AIE 

são “simultaneamente e contraditoriamente, o lugar e as condições ideológicas 

de transformação das condições de produção” (Idem. Ibidem). Os AIE permitem 

que as classes dominantes e dominadas se reconheçam reciprocamente como 

tais em suas relações sociais. 

Na concepção de Althusser (op. cit, p. 44), o jurídico está situado em 

ambos os aparelhos de Estado, ou seja, caracteriza-se como, simultaneamente, 

repressivo e ideológico. É, também, situado na superestrutura responsável, em 

grande parte, pela reprodução das relações de produção e de dominação. A 

proposição de Althusser, acerca do duplo funcionamento do jurídico, mobiliza, 

então, as duas mais importantes forças de dominação, a saber: a ideologia e a 

violência, que vão estabelecer/manter a ordem das formações (Idem, p. 44-45).    

Parafraseando Pêcheux (2016, p. 146), se o “sentido consiste na sua 

dependência constitutiva daquilo que chamamos ‘o todo complexo das 

formações ideológicas’”, então o sentido da uma Constituição, de uma ordem 

jurídica, não existe em si mesmo “mas, ao contrário, é determinado pelas 

posições ideológicas que estão em jogo no processo sócio-histórico” nas quais 

são produzidas e reproduzidas. Seria essa, em suma, a importância da 

dominação dos aparelhos de Estado e aquilo que os constituem como locus de 

disputa (BENJAMIN, 2011; VELHO, op. cit.). 

Partindo de Marx e Althusser, Pêcheux (2014, p.129-130) propõe, na 

perspectiva discursiva, a noção de condições ideológicas de 

reprodução/transformação das relações de produção, destacando as 
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determinações econômicas que condicionam esse movimento e que são 

atravessadas pela luta de classes.  Nesse sentido,  

Essas condições contraditórias são constituídas, em um 
momento histórico dado, e para uma formação social dada, pelo 
conjunto complexo dos aparelhos ideológicos de Estado que 
essa formação social comporta. Digamos bem, conjunto 
complexo, isto é, com relações de contradição - desigualdade – 
subordinação entre seus “elementos”, e não uma simples lista 
de elementos (PÊCHEUX, 2016, p. 130-131). 

 
Pêcheux (op. cit., p. 132), dessa maneira, reconhece que há uma disputa 

de importância relativa “no interior do conjunto dos aparelhos ideológicos do 

Estado”, em função da luta de classes. E nessa disputa de importância é que se 

estabelece a ideologia dominante (prática dominante), a qual subjuga a 

transformação das relações de produção. Tal prática corresponde à reprodução 

das relações de desigualdade-subordinação, entre as regiões ou os objetos das 

práticas produtivas no interior das relações em que os sujeitos estão inscritos.26 

Assim, a busca pela transformação das relações de produção é a luta para impor 

novas relações de desigualdade-subordinação no interior dos aparelhos 

ideológicos do Estado. Todavia, isso não ocorre, necessariamente, pela 

mudança dos sujeitos dessas relações (Idem, p.133). 

Considerando que, no sistema capitalista, a forma jurídica - nos dizeres 

de Marx  (2008) - ou o jurídico, enquanto Aparelho Ideológico de Estado - nas 

palavras de Althusser (1985) - se sobressai entre os elementos da superestrutura 

e tendo em vista que os aparelhos ideológicos de Estado são arena de disputas 

ideológicas, o jurídico se configura, ao mesmo tempo, como objeto e como 

instrumento dessas disputas, as quais resultam em relações de exploração, 

dominação e suas contradições.  

Na concepção de Saes (1990, p. 21-22),  

A cada tipo de relações de produção, corresponde um tipo de 
direito: aquele que torna possível a reprodução desse tipo de 
relações de produção, ao criar as condições ideológicas 
necessárias a essa reprodução. Eles instauram a previsibilidade 

                                                           
26 Pêcheux (op. cit., p. 133), para explicar a exposição, remete-se ao exemplo de Althusser, 
segundo o qual os partidos políticos e os sindicatos integrariam o conjunto dos aparelhos 
ideológicos de Estado, que sob a ideologia da classe dominante, exerceriam uma função 
subordinada, porém necessária, de assegurar o diálogo com o adversário de classe, ou seja, o 
proletariado. 
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nas relações entre os agentes e, portanto, criam igualmente a 
possibilidade de repetição dessas relações.   
 

Nessa perspectiva e, a partir das proposições de Marx e Althusser sobre 

a forma jurídica no capitalismo, Grau (1996, p. 35-56) desenvolveu a noção de 

direito posto e de direito pressuposto. A noção tem por base o reconhecimento 

de que o direito é elemento constitutivo do modo de produção e de que o modo 

de produção, por sua vez, informa e determina o direito. 

Se, por um lado, o direito interfere na Constituição, no 
funcionamento e na reprodução das relações de produção, 
reproduzindo-as de maneira deformada, ideologicamente é 
certo, também, de outra parte, que a sociedade capitalista é 
essencialmente jurídica e nela o direito atua como mediação 
específica e necessária das relações de produção que lhe são 
próprias. Tais relações de produção não poderiam estabelecer-
se, nem poderiam reproduzir-se, sem a forma do direito. Em 
outros termos: a estrutura econômica do capitalismo não existiria 
se não existisse um direito que supusesse regras gerais e 
sujeitos abstratos, livres e iguais. O direito é produzido pela 
estrutura econômica, mas, também, interagindo em relação a 
ela, nela produz alterações. A economia condiciona o direito, 
mas o direito condiciona a economia (Idem, p. 41). 

  
Nesse sentido, de acordo com Grau (1996, p. 40), o direito, no modo de 

produção capitalista, funciona como instância de mediação necessária entre as 

forças produtivas e as relações de produção. Com isso, as relações não se dão 

nem se reproduzem sem a forma jurídica (Idem, p. 40)27. O direito é produzido 

pela estrutura econômica e, com ela, interage, de modo a produzir alterações, 

em uma relação de condicionamento recíproco, de constante formação e de 

destruição (Idem, p. 41).  

Conforme Grau (1996, p. 115), “o direito posto é sempre a expressão de 

uma ideologia”, ao que acrescento, de caráter de dominante. Entendo-o, assim, 

como resultado expresso do direito pressuposto. Para o autor (Idem. Ibidem), o 

direito pressuposto seria uma produção cultural.  

Acredito que tanto o direito posto, quanto o direito pressuposto sejam (re) 

produções ideológicas. O direito pressuposto funciona como uma das arenas de 

disputa pelo poder de Estado, a ser traduzido na elaboração/positivação do 

                                                           
27 O modo de produção consiste na integração entre estrutura econômica, estrutura jurídico-
política e estrutura ideológica, sendo que, no capitalismo, a estrutura econômica se sobressaí 
entre as demais (GRAU, 1996, p. 40). 
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jurídico em direito posto.  Nesse sentido, Benjamin (op. cit., p. 148) explica que 

“a instauração do direito é a instauração do poder”. Logo, o direito posto seria, 

assim, “pronunciado por quem de direito e conforme o ritual requerido” 

(FOUCAULT, 2014, p. 14), refletindo uma determinada formação produtiva 

dominante. A partir dos valores dessa formação dominante é que são positivados 

as normas e os sentidos, promovendo um apagamento de outros sentidos 

possíveis.  

Em decorrência disso, a explicação do fenômeno jurídico há “de ser 

empreendida a partir da consideração das condições históricas da sociedade na 

qual ele se manifesta” (GRAU, 1996, p. 35).  Neves (2018, p. 5) segue o mesmo 

raciocínio e explica que “em qualquer lugar do mundo, os fatores sociais, a 

política, a economia, condicionam o direito”. 

 Tanto Orlandi (2001) e Pêcheux (2016), quanto Grau (1996) e Neves 

(2019), cada qual em sua disciplina específica, inspirados nas ideias marxistas, 

explicitam, com suas considerações, que o direito é movimento dialético de 

constante formação e destruição (Idem, p. 36). Para todos eles, as práticas 

econômicas são determinantes. 

 

2.1. Práticas econômicas e tradição autoritária: as grandes revoluções 

 

Em países que não passam pela experiência de uma 
revolução burguesa, a mudança e a permanência tendem 

a se combinar de formas bastante complexas28.  
(VELHO, 1979) 

 

Ao adentrar nas práticas econômicas, busco desenhar a caracterização 

geral das formas de dominação e sua expressão na forma jurídica do Brasil. 

Adoto, como base, a junção dos aspectos comuns da tipologia de Velho (op. cit. 

p. 113) e da proposta de Fernandes (2002), com foco nas relações entre as 

instâncias política, econômica e jurídica na construção do Estado brasileiro. À 

formulação teórica adotada, acrescento, também, a perspectiva de Ianni (1975). 

                                                           
28 Aqui Velho se refere à experiência de Revolução Burguesa de tipo europeu, causando uma 

aparente contradição com a teoria de Fernandes sobre a Revolução Burguesa no Brasil. A 
contradição é apenas aparente, na medida em que Fernandes descreve uma burguesa 
conservadora, reacionária e reagente como característica de uma revolução sem revolução, a 
qual marcou a entrada do Brasil no capitalismo. 
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De acordo com a compreensão do autor, “há um contínuo encadeamento entre 

as relações políticas e econômicas, nos momentos críticos das relações 

externas do Brasil” (1975, p. 166).  

Na perspectiva de Velho (Op. Cit., p. 113), uma vez surgido o capitalismo 

na Europa Ocidental, o quadro tendeu para a alteração, também, das regiões 

que não lhe deram origem. Contudo, o tipo de capitalismo que resultou 

predominante, nessas regiões, foi o capitalismo autoritário. Nesse tipo de 

capitalismo, o peso da relação, entre a base e a superestrutura, é invertido, 

preponderando a instância política sobre a instância econômica. A determinação 

econômica, por sua vez, fica voltada para “o desenvolvimento de forças 

produtivas na esfera internacional” (VELHO, op. cit., p. 43). Em síntese, existe, 

no capitalismo autoritário, uma certa autonomia do político sobre o econômico e 

uma dualidade de ordens, uma ordem interna e ordem uma internacional. 

Essa versão autoritária do capitalismo teve lugar nos países que não 

passaram por uma revolução burguesa nos moldes europeus e, 

consequentemente, nos quais não se formou uma burguesia forte e homogênea. 

Tais constatações estão em uma relação de causa e de efeito em relação ao 

“atraso” da entrada desses países no capitalismo (Idem, p. 42). De acordo com 

Velho (op. cit., p. 44), “sob o capitalismo autoritário, a burguesia embora 

economicamente dominante, não é hegemônica”29.  

O capitalismo autoritário se caracteriza, ademais, por uma “não 

correspondência” 30 permanente entre as forças produtivas e as relações de 

produção, ou seja, entre a superestrutura e as práticas econômicas. Tal situação, 

no capitalismo clássico, anuncia a transição para um novo modo de produção, 

mas isso não é o que ocorre no capitalismo autoritário (Idem, p. 44-45). Outra 

característica fundamental do capitalismo autoritário é a repressão à força de 

trabalho (VELHO, op. cit., p. 42). Embora a tipologia de Velho (Idem) tenha se 

                                                           
29 Saes (1982, p. 178) faz um minucioso levantamento acerca das identidades das classes 
dominantes no Brasil por ocasião do final do império, concluindo haver pelo menos duas grandes 
categorias gerais: a classe dominante escravista e a classe dominante não escravista, e, dentro 
de cada uma, subdivisões mais específicas, conforme o tipo de produção, características locais 
e regionais. 
30 Segundo Balibar (1970, p. 224), “Em todo período de transição há uma ‘não correspondência’ 
(entre os diferentes níveis) porque o modo de intervenção da prática política, em lugar de 
conservar os limites e produzir os seus efeitos sob a sua determinação, desloca-os e os 
transforma”. 
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originado da análise de países do leste europeu, ela foi aplicada na análise do 

surgimento do Estado brasileiro, enfatizando aquilo que lhe era peculiar, como a 

pré-existência da escravidão. 

A análise de Velho é corroborada pela noção de capitalismo dependente, 

elaborada por Fernandes (2006, p. 262). Conforme o pensamento de Fernandes 

(Idem, ibidem,) o desenvolvimento capitalista, no Brasil, nunca chegou a ser 

concebido e percebido como prática social. 

 

2.1.1. “Uma monarquia cercada de Repúblicas por todos os lados”31 

 

A construção econômica do Brasil se deu sob o julgo do colonialismo 

Europeu, na expansão do capitalismo clássico, ancorado no sistema 

escravocrata. A referida situação foi determinante para a inserção do país no 

chamado capitalismo tardio, dependente e autoritário. Com efeito, o Brasil 

ingressou na economia capitalista sem que aderisse ao capitalismo como modo 

de produção interno. Ao contrário, o fez pela via da periferia do capital, na função 

de vetor da acumulação primitiva para as metrópoles europeias, a partir do 

sistema plantation. 

Esse tipo de sistema era baseado na mão de obra escrava e na produção 

de monocultura, em grandes extensões de terra, voltada para a exportação 

(VELHO op. cit., p. 109) e cultivada, na maioria das vezes, a partir de técnicas 

rudimentares e predatórias (SCHWARCZ, 2019, p. 42). Desde o início, tal 

sistema foi uma fonte de acumulação primitiva de capital diretamente para 

metrópole portuguesa e, em específico, para a Inglaterra, de quem o Brasil era, 

nas palavras de Velho (op. cit., p. 111), “quase uma colônia oculta”. Essa 

situação se assemelharia a uma terceirização da exploração colonial.  

Durante esse período, não havia, no Brasil, um sistema estruturado para 

a produção nem para a distribuição de recursos à população interna. Logo, não 

era possível falar em mercado consumidor interno, situação essa que decorria, 

diretamente, do sistema plantation. Tampouco se verificava, à época, qualquer 

possibilidade de retenção de capital significativa, a qual pudesse promover a 

                                                           
31 SCHWARCZ, op. cit., p. 13. 
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acumulação necessária à configuração do modelo pré-capitalista de tipo europeu 

ocidental. Não havia trabalhador livre ou propriedade privada de terras nesse 

período. 

Segundo Fernandes (2006, p. 41): 

O sistema colonial organizava-se, tanto legal e política, quanto 
fiscal e financeiramente, para drenar as riquezas de dentro para 
fora. Por isso, ele não previa, senão dentro de limites muito 
estreitos e tênues, condições institucionais apropriadas para a 
organização interna do fluxo da renda.  
 

Nessa perspectiva, na era colonial, não se chegou a produzir uma 

economia nacional propriamente dita, tampouco uma ordem jurídica própria 

(PRADO JÚNIOR, op. cit., p. 72; FERNANDES, 2006, p. 41).  Em termos 

estruturais, as formações ou eram subordinadas ao sistema plantation, ou eram 

análogas a ele, como a mineração, a criação de gado e a coleta de especiarias. 

Outras funcionavam, segundo Velho (op. cit., p. 111), como uma forma de 

economia próxima à subsistência e à marginalidade. Essas formações, contudo, 

foram as responsáveis pela extensão das fronteiras políticas além dos limites 

estabelecidos no Tratado de Tordesilhas. Tal fato também contribuiu para a 

inexistência de uma burguesia em ascensão, em razão de ter acentuado a 

dispersão territorial (Idem. Ibidem).  

Nesse sistema, atravessado por três importantes ciclos econômicos 

durante o período colonial – açúcar, borracha e ouro - a dominação portuguesa 

se baseava na extração do maior excedente possível da colônia, com “a 

proibição de qualquer atividade manufatureira de competir com a metrópole” 

(VELHO, op. cit., p. 120). 

Todas as suas atividades giram em torno deste fim precípuo de 
fornecer ao comércio internacional alguns produtos tropicais de 
alto valor mercantil, metais e pedras preciosas. O mais é 
secundário, acessório, e serve apenas para tornar possível a 
realização daquele fim (PRADO JÚNIOR, op. cit., p. 72). 

 
Perspectivas de mudança só ocorreriam a partir da transferência da 

família real para o Brasil. Até esse acontecimento, o poder do Estado era 

exercido a partir da metrópole, no que se refere à exploração da produção da 

colônia, porém, internamente, era delegado aos colonos, uma vez que o reino 

conferia, aos colonos, a posse das terras destinadas à ocupação e à produção. 
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Tal ordem de coisas apenas permitiu a concentração de grandes latifúndios em 

poucas mãos e a quase ausência da esfera pública. Com isso, o predomínio da 

esfera particular forneceu subsídios para a criação de uma aristocracia de chefes 

locais, dispersos no território nacional e bastante heterogêneos que, todavia, não 

eram proprietários de terra. De acordo com Schwarcz (op. cit, p. 67),  

Era essa a aristocracia rural que personalizava as leis e as 
próprias instituições da terra, e não tinha prurido algum em 
governar seus domínios a partir dos dividendos do próprio 
quintal. 
 

 O predomínio dessa aristocracia, baseada na concentração de riqueza e 

na ausência de Estado, caracterizou o mandonismo local e o patrimonialismo32, 

sob os quais se fundaria o Estado brasileiro pós-colonial, concentrado na figura 

do Senhor, patriarca e provedor que formava a “nobreza da terra”33 

(SCHWARCZ, 2019, p. 42-43).  

 

Figura 11. Passeio de um empregado do governo com sua 

família 

 
    Autor: Debret (1839)34 

                                                           
32 Nas palavras de Schwarcz (op. cit., p. 19), “o patrimonialismo é resultado da relação viciada 
que se estabelece entre a sociedade e o Estado, quando o bem público é apropriado 
privadamente” por quem detém o poder. Então, o Estado passaria a funcionar como um 
prolongamento do ambiente doméstico.  
33 Krause (2014) explica que o termo “nobreza da terra” era a autodesignação da elite política 
da Bahia no século XVII.  
34 “A cena desenhada aqui representa a saída para um passeio de uma família de posses 
medianas, na qual o chefe é um empregado do governo. De acordo com os usos antigos ainda 
observados nessa classe, o chefe da família vai à frente, seguido imediatamente de suas 
crianças, colocadas em ordem de idade, com a mais nova sempre à frente. Vem, em seguida, 
a mãe, ainda grávida, atrás dela sua camareira, escrava mulata, infinitamente melhor 
considerada no trabalho que uma escrava negra; a seguir, a ama-de-leite, negra, o escravo da 
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De acordo com o pensamento de Prado Júnior (2014, p. 81), o ano de 

1808 deve ser reconhecido como o marco do fim da era colonial do Brasil, ainda 

que a independência tenha sido declarada apenas em 1822. No campo 

internacional, o autor explica que, naquele episódio: 

O antigo sistema colonial, fundado naquilo que se convencionou 
chamar o pacto colonial, e que representa o exclusivismo do 
comércio das colônias para as respectivas metrópoles, entra em 
declínio. Prende-se isso a uma transformação econômica 
profunda: é o aparecimento do capitalismo industrial em 
substituição ao antigo e decadente capitalismo comercial (Idem. 
Ibidem). 
 

A metrópole portuguesa se transferiu para o Brasil fugindo da invasão 

napoleônica e sob a proteção da Inglaterra, trazendo, para a colônia, não apenas 

a estrutura governativa, mas todo o lastro financeiro do reino português. Tal fato 

foi fundamental para uma série de providências tomadas no Brasil e, 

principalmente, por criar uma riqueza circulante, que permitiu a dinamização de 

alguns setores da economia colonial.  

 

Figura 12. Fuga da família Real de 
Portugal 

 
Fonte: https://pt.slideshare.net/giselegloria7/a-
vinda-da-famlia-real-portuguesa-para-o 

 

                                                           
ama, o negro doméstico do senhor, um jovem escravo que aprende o serviço, seguido de 
um negro novo, recentemente adquirido, escravo de todos os outros, e cuja inteligência natural, 
mais ou menos ativa, deverá se desenvolver pouco a pouco a golpes de chicote; o que guarda a 
casa é o cozinheiro” (DEBRET, 1839 – tradução livre). 



89 
 

  

Além do lastro da família real, todos traziam consigo suas próprias 

riquezas econômicas e culturais.  Cardoso (2008), relata que, além de 

aproximadamente dez mil pessoas, foram transportados, nas naus, “muito ouro 

e prata, milhares de livros da Biblioteca Real e documentos de arquivo, tesouros 

e preciosidades. E até duas carruagens e a maquinaria indispensável à fundação 

de uma tipografia”. 

A vinda da família real ao Brasil, por outro lado, também significou a 

transferência do aparelho de Estado português e de sua pesada burocracia. 

Foram cerca de 15 mil pessoas vindas da metrópole. Isso causou certo abalo ao 

mandonismo local dos senhores de engenho. A nobreza da terra viu a extensão 

de seu poder ser diretamente afrontada, pois teve de dividi-lo com a burguesia 

da metrópole trasladada para o Brasil.  O inchaço da máquina colonial, na 

prática, fragmentava a influência dos senhores de terra. Inúmeros cargos foram 

criados e houve aumento do número de funcionários para abarcar os recém-

chegados da metrópole acompanhando a Corte – os amigos do rei e aqueles 

que apoiaram a resistência portuguesa na guerra com a França.  

A situação, do mesmo modo, provocou a decisão da Corte de aumentar, 

significativamente, os impostos para fazer frente à despesa crescente, porém, o 

cenário era de baixa econômica e de estagnação das exportações que se 

estendia desde o final do século XVIII. Em consequência do aumento dos 

impostos, o mal-estar entre os colonos e a burguesia da metrópole se acentuou 

(SCHWARCZ, op. cit., p. 72; FURTADO; op. cit.). 

Schwarcz (op. cit., p. 12-13) lembra outro fato importante, decorrente da 

instalação da família real no Brasil, que contribuiu para a animosidade entre os 

colonos e a corte, o qual consistiu na política de desapossamento35: 

As despesas no Brasil se avolumavam, a máquina inflava, bem 
como crescida o patrimonialismo de Estado, ligado aos novos 
imigrados lusitanos, que vinham à colônia com a intenção de por 
aqui permanecer, ao menos enquanto a guerra continuasse na 
Europa e em território português. Ficou famosa, nesse sentido, 
a prática de utilizar as propriedades privadas existentes no Rio 
de Janeiro para acomodar os novos fidalgos da corte. Localizada 
uma bela morada, ela seria logo requisitada não só para os 

                                                           
35 Os colonos, originalmente, recebiam apenas a posse das terras para ocupá-las, trabalhá-las e 
administrá-las, pertencendo a propriedade ao governo português.  
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fidalgos como para funcionários e militares lusos que não tinham 
onde se estabelecer.  
 

A importância dessa rusga inicial reside nas providências tomadas pela 

Coroa, com vistas a amenizar o incômodo que surgiu entre os novos colonos e 

os senhores de terra. Assim, a corte portuguesa lançou mão de uma política de 

reconhecimento de status social aparente, por meio da concessão de diversos 

títulos nobiliárquicos. Essa política fez conviver, de um lado, a nobreza titulada 

fora do país e, de outro lado, uma nobreza da terra (Idem, p. 74), ambas 

passaram a compor a elite nacional. Tal fato se inscreveu como embrião da 

heterogeneidade das elites brasileiras. 

De acordo com Prado Júnior (op. cit., p. 94): 

No terreno econômico, sucedem-se as medidas que não 
somente libertam a colônia dos entraves que três séculos de 
sujeição tinham acumulado em oposição ao seu livre 
desenvolvimento (entre outras a revogação da lei que proíbe as 
manufaturas), como também as que procuram estimular as 
atividades do país. Constroem-se estradas (as primeiras de boa 
qualidade no Brasil), melhoram-se os portos (como o de Recife), 
introduzem-se novas espécies vegetais (entre outras o chá), 
promove-se a imigração de colonos europeus, tenta-se 
aperfeiçoar a mineração do ouro. Estes são apenas exemplos 
colhidos quase ao acaso. 
 

Com a instalação da sede do Governo Português, no Rio de Janeiro, 

também foram transplantadas a Junta Comercial, a Guarda Nacional, a 

Biblioteca Nacional, o Jardim Botânico, um Conselho de Fazenda, um erário real, 

seguidas da criação de fábricas de pólvora e ferro, imprensas, escolas, entre 

outras instituições, as quais só existiam em Portugal. Entre as instituições mais 

importantes, instaladas em decorrência da transferência da sede do Estado, está 

o Banco do Brasil, com capacidade de formar um lastro de ouro e, a partir disso, 

criar moeda. A criação desse banco promoveu o aumento da circulação de 

dinheiro, o que permitiu a acentuação de traços mercantis à economia. O detalhe 

é que a riqueza circulante provinha da metrópole, haja vista a inexistência de 

capital acumulado durante os 300 anos de colonização (GADELHA, 1989, p. 

156). 

Outro aspecto decisivo, para o advento da formação do Estado Nacional 

brasileiro, foi uma das primeiras medidas adotadas pela família real por ocasião 



91 
 

  

do seu estabelecimento no Brasil: a abertura dos portos brasileiros às nações 

amigas. Pereira (2016, p. 49) sintetiza as razões que levaram à abertura desses 

portos em três pontos principais, a saber: a imposição das circunstâncias 

decorrentes da invasão de Portugal pelos franceses; uma parte do cumprimento 

do acordo celebrado entre Inglaterra e Portugal; e, por fim, a influência do 

pensamento liberal do Visconde Cairu sobre 36o príncipe regente.  

A abertura dos portos simbolizou o rompimento da base do pacto colonial 

(PEREIRA, 2016, p. 48) e beneficiou, diretamente, a Inglaterra.  

 

Figura 13. O privilégio inglês 

 
Fonte: 

http://mestresdahissoria.blogspot.com/2011/08/os-
caminhos-da-politica-imperial-da.html 

 

No entanto, a despeito de ser insuperável a quebra do pacto colonial, tais 

mudanças não foram suficientes para a produção de efeitos práticos imediatos, 

eis que o sistema produtivo e de reprodução social permaneceu inalterado e 

estacionado em feições pré-capitalistas (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2018, b; 

p. 356).  

                                                           
36 O pensamento de José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, foi uma importante peça para a 
disseminação das ideias liberais no Brasil, e sua relação com as elites foi marcada pela luta em 
combater privilégios e pela defesa em favor do comércio com a Inglaterra. No entanto, ele era 
defensor da monarquia e da centralização do governo, sendo árduo defensor, também, de D. 
Pedro I. Suas ideias são influências dos clássicos liberais com cuja obra teve contato por ocasião 
de sua formação da Universidade de Coimbra (STINGUEL, 2017, p. 3-4). 
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Em 1821, finda a Guerra com a França, e sob a ameaça de perder o trono 

português, na Revolução do Porto, a família Real retornou a Portugal. Da mesma 

forma que, por ocasião de sua vinda, o rei trouxe o lastro bancário português 

para o Brasil, retornou a Portugal levando todo o lastro do Banco do Brasil. Isso 

gerou um retrocesso na acumulação de capital e na circulação de dinheiro, além 

de ter resultado em enormes dívidas com a Inglaterra. 

É certo, ainda, que a proclamação da Independência do Brasil, em 1822, 

igualmente, pouco alterou a situação fática do país à época (PEREIRA, op. cit.; 

p. 53), tampouco significou profundas alterações no campo institucional, apesar 

de seu papel revolucionário na perspectiva de inauguração do Estado brasileiro 

(DE CASTRO; MEZZAROBA, 2018, a; FERNANDES; 2006, p. 49; SCHWARCZ, 

op. cit., p. 13). O “rompimento”37 dos vínculos com Portugal não alterou as 

estruturas econômica, social e política, inclusive não modificou a dependência 

em relação às potências econômicas estrangeiras.  

Transferindo-se o governo português para o Brasil sob a 
proteção inglesa e operando-se a independência da colônia sem 
descontinuidade na chefia do governo, os privilégios 
econômicos de que se beneficiava a Inglaterra em Portugal 
passaram automaticamente para o Brasil independente. Com 
efeito, se bem haja conseguido separar-se de Portugal em 1822, 
o Brasil necessitou vários decênios mais para eliminar a tutela 
que, graças a sólidos acordos internacionais, mantinha sobre ele 
a Inglaterra (FURTADO, 2005, p. 46). 

 
À Inglaterra, interessava a manutenção das relações diretas com o Brasil, 

o que fundamentou seu apoio à declaração de independência. Com efeito, o 

Estado brasileiro nasceu atado a compromissos internacionais pré-existentes, 

haja vista que, em troca do apoio do Estado Inglês, “o novo Estado independente 

era obrigado a aceitar os compromissos internacionais anteriores, assumidos 

pelo reino Português” e, ainda, deveria celebrar novos (COMPARATO, 2018, p. 

122). Desse modo, o Estado brasileiro nasceu devedor, herdeiro e fiador das 

dívidas de Portugal para com a Inglaterra, além de contraente de novos 

empréstimos para fazer frente à ausência de dinheiro circulante em decorrência 

                                                           
37 A respeito do rompimento com Portugal, Sarney explica que “tivemos o primeiro jeitinho 
brasileiro: pegamos um rei português, transformamos em brasileiro e ele ficou como imperador 
do Brasil, e nós passamos a construir esse império com um herdeiro do trono de Portugal”. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4Q3PNS8xqWY&t=394s. Acesso em 03 ago. 
2019. 
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da limpeza de caixa operada pela família real por ocasião de seu retorno a 

Portugal. 

 

Figura 14. Apoio da Inglaterra à independência 

 
Fonte: https://imagohissoria.blogspot.com/2018/01/charges-
hissoricas-brasil-imperio.html 
 

A contrapartida ao reconhecimento da independência e ao apoio a ela foi 

o status de “potência privilegiada” dado à Inglaterra (Idem. Ibidem). A atitude 

inglesa se filiava às bases de uma política de sustentação do seu poder no 

sistema econômico internacional. Estrategicamente, a potência europeia 

buscava incentivar o “constitucionalismo e a formação de Estados Nacionais 

facilmente controláveis pelas nações do centro do capitalismo” (DE CASTRO; 

MEZZAROBA; 2015, p. 22). Com isso: 

O Brasil se assentava numa formação social fundada na 

produção interna mediante trabalho escravo, subordinado, 

exteriormente, ao fornecimento de matérias-primas de baixo 

valor agregado para a produção capitalista inglesa, 

principalmente (Idem, p. 26).  

 

Em consequência disso, os interesses agrários mantiveram o controle do 

Estado que se criava, revelando a feição antagônica da independência como 

acontecimento revolucionário. Apesar de independente, o Estado nacional 

manteve as bases conservadoras da colônia no que se refere à ordem social e 

à forma de governo, optando-se por uma monarquia, enquanto quase toda a 

América Latina já era República. 
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Embora o rompimento com o estatuto colonial fosse uma necessidade 

histórica (Fernandes, 2006, p. 50), já que a forma colonial neutralizava a 

capacidade de dominação interna das elites nacionais, eventual mudança, na 

ordem social, não passava pelos objetivos dessas mesmas elites, as quais 

estavam receosas com a possibilidade de redução de sua dominação social. 

Para essa classe dominante, o que interessava era o “livre comércio”, a 

internalização definitiva dos centros de poder e a manutenção de seu controle, 

reforçando a ordem social estamental da sociedade colonial, sem maiores 

alterações nas estruturas produtivas. 

O Estado surgiu, nesse contexto, como oportunidade para as elites 

institucionalizarem o seu predomínio político e os interesses internos com os 

quais se identificavam (Idem, p. 53). Entretanto, isso aconteceu por intermédio 

da condição de endividamento junto à Inglaterra, dívida essa que se recolocou 

ao longo de todo o século XIX. 

Nas palavras de Fernandes (2006, p. 51): 

O estatuto colonial foi condenado e superado como estado 
jurídico-político. O mesmo não sucedeu com o seu substrato 
material, social e moral, que irá perpetuar-se e servir de suporte 
à construção de uma sociedade nacional.  
 

Assim, enquanto nos países da Europa, que transitavam para o 

capitalismo, “a produção rural, controlada pela aristocracia agrária, destinava-se 

ao consumo interno”, no Brasil, a produção permanecia voltada à exportação e 

baseada, predominantemente, no sistema plantation. Velho explica que “de 

acordo com a ideologia dominante, o Brasil possuía uma ‘vocação agrícola’ e 

tinha de ser fiel a esta” (op. cit., p. 121). Essa ideologia conservadora era 

facilmente colmatada aos interesses Ingleses, e seu principal defensor foi o 

Visconde de Cairu (STINGUEL, 2017).  

Assim, o Estado nacional brasileiro teve suas bases consolidadas na 

manutenção das relações de dependência em relação ao mercado externo e às 

suas grandes potências. Internamente, no entanto, mantinha-se sob o estatuto 

jurídico da escravidão.  Diante disso tudo, Gorender (2011, p. 11) confirma que 

a Independência e a precedente abertura dos portos não provocaram fissuras na 

no modo de produção dominante e na formação social vigente no Brasil. 
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Do mesmo modo, foi mantida a estrutura social do patrimonialismo. A 

estrutura patrimonialista sofreu pouquíssimas mudanças no período, sendo 

afetada somente pela entrada de novos agentes, surgidos no adensamento da 

vida urbana, em decorrência da transferência da família real e sua burocracia 

estatal. 

Ao explicar a relação intricada que se deu entre a elite agrária e o Estado 

que surgia, Schwarcz (op. cit., p.74-75) pontua que: 

Durante o Primeiro e o Segundo Reinado, nossos dois 
imperadores governariam manipulando os interesses agrários e 
sendo manipulados; os senhores de terra acumulando as 
funções públicas, privadas e muitos títulos. Essa era uma eficaz 
forma honorífica e simbólica de fazer aliados a partir do farto 
oferecimento de títulos e mercês.  
 

Forjava-se o status de elite por meio do reconhecimento exclusivo do 

Imperador. Essa prática criou uma relação de mutualismo, a qual sustentaria a 

fidelidade ao Império por cerca de sessenta anos e, também, garantia o privilégio 

estamental da aristocracia rural sem “espírito capitalista” (FERNANDES, 2006) 

na transição para a República.  

Apesar disso, para Gorender (op. cit., p.10), podem ser identificadas 

algumas repercussões positivas referentes ao surgimento da burguesia 

mercantil em razão da abertura dos portos/independência, as quais, em síntese, 

compreenderiam: o crescimento das regiões dos portos brasileiros, como 

centros comerciais, e o fortalecimento da burguesia mercantil, com a eliminação 

do intermédio português às exportações brasileiras; a receita tributária 

decorrente da exportação direta, que significou um importante incremento aos 

cofres nacionais e um acréscimo na riqueza circulante; o preço dos artigos 

importados, o qual se tornou mais atrativo, na medida em que foi eliminado o 

entreposto português, o que, no entanto, contribuiu para o prolongamento do 

escravismo; por fim, a transferência das funções estatais e dos órgãos de 

governo para o Brasil, o que contribuiu para o desenvolvimento de uma 

burocracia estatal desenvolvida, a qual, por sua vez, estimulou o crescimento do 

Rio de Janeiro e de seu mercado urbano.  

No entanto, o crescimento de uma burguesia mercantil, constituída por 

banqueiros e comerciantes, não caracterizava, por si, a existência consolidada 
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do capitalismo. Isso porque a burguesia industrial seria o vetor do capitalismo, 

aliada à existência de trabalhadores livres e da terra como propriedade privada 

e não como condição natural de produção (GORENDER, op. cit., p. 11), o que 

não existia no Brasil. No limite, era possível vislumbrar, à época, uma existência 

pré-capitalista ou o surgimento do capitalismo em sua etapa inicial neocolonial. 38 

De acordo com Fernandes (2006, p. 117): 

O neocolonialismo erigiu-se em fator de modernização 
econômica real, engendrando várias transformações 
simultâneas da ordem econômica interna e de suas articulações 
aos centros econômicos hegemônicos do exterior. O principal 
aspecto da modernização econômica prendia-se, naturalmente, 
ao aparelhamento do país para montar e expandir uma 
economia capitalista dependente, sob os quadros de um Estado 
nacional controlado, administrativa e politicamente, por “elites 
nativas”.  
 

Esse foi o cenário da outorga da Constituição de 1824, por D. Pedro I, 

após dissolver a Constituinte de 1823. Fato interessante é que a Constituição de 

1824 apresentava um texto de feições econômicas liberais, no entanto, ela 

legitimava o sistema produtivo escravocrata, atendendo aos interesses da elite 

agrária (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2018, a; p.11). Foi essa a razão que levou 

Comparato a batizá-la de “liberalismo de casa grande” (op. cit., p. 99). 

Com isso, nasceu, com o próprio Estado brasileiro, uma ordem jurídica 

dúplice, ou seja, a que seguia os preceitos do texto constitucional, atendendo às 

demandas externas; e a interna, que alicerçava a reprodução do capital e cujas 

dimensões se articulavam e se reproduziam na perspectiva de uma ordem 

escravista, conforme apontaram Fernandes (2006) e Comparato (2019, p. 60).  

Uma característica importante da Constituição de 1824, a qual reforça o 

reconhecimento da situação brasileira como típica do capitalismo autoritário, 

residia no fato de que essa dupla articulação estava ancorada na centralidade 

do poder do Estado. Durante todo o reinado, essa centralização esteve nas mãos 

do Imperador, o qual estava comprometido com os interesses da Europa 

(COMPARATO, 2018, p. 102).   

                                                           
38 Para maiores detalhes acerca do caráter basculante de tais medidas e do status semicolonial 
do primeiro reinado, consultar Saes (1990). 
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A Carta de 24 concentrava poderes significativos na figura Imperador ao 

adotar o chamado Poder Moderador. Ela tinha, como titular, o próprio imperador, 

que era, ao mesmo tempo, chefe supremo da nação e inviolável, segundo os art. 

98 e 99 do sobredito texto constitucional. 

 

Figura 15. Poder Moderador 

 

Fonte: http://hissoriadb8.blogspot.com/2011/11/o-

poder-moderador.html 

 

A ideia de poder moderador havia sido lançada por Benjamin Constant, 

anos antes da Independência, mais precisamente em 1814. Esse pensamento 

tinha, foco, a estabilidade do poder. Segundo Constant (2014), ao poder 

moderador, incumbiria a preservação dos direitos fundamentais em caso de 

choque entre os poderes do Estado. Para tanto, ao poder moderador, seria 

conferida a competência para limitar a soberania popular, no que se refere à 

possibilidade de dissolução e de fechamento dos demais poderes. O poder 

moderador teria, então, a característica de neutralidade e buscaria a harmonia 

entre os outros poderes. Com esse intuito, Constant propôs o desmembramento 

do Poder Executivo em dois, um neutro e de intervenção, exercido pelo Monarca, 

e outro de governo, exercido pelos Ministros de Estado. O poder neutro seria o 

quarto poder do Estado. 

Não obstante à inspiração nas ideias de Constant, o Poder Moderador, na 

Constituição de 1824, assumiu feições bastante contrárias, mais próximas à 

perspectiva de Montesquieu, conforme o qual o Monarca deveria concentrar o 
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Poder Executivo e o Poder Moderador (LYNCH, 2010, p. 94). Iglésias (1985, p. 

20) assim retratou suas bases específicas:  

o novo poder é exercido pelo imperador e é visto com ‘a chave 
de toda a organização política’ e chefe perpétuo do Poder 
Executivo. Dá prerrogativas especiais à primeira figura, para 
harmonização dos outros poderes. Uma delas a de dissolver a 
Câmara39.  
 

A versão predominante, na historiografia brasileira (HOLANDA, 1985; 

IGLÉSIAS; op. cit.; FAORO, 2001), relata que a concentração de poder, nas 

mãos do monarca, transferiu, para a Coroa, as grandes decisões durante todo o 

período Imperial, ou pelo menos durante o primeiro reinado. Tal situação foi 

determinante para a vinculação subordinada da elite agrária ao Império.  

Ferraz (2017) apresenta a hipótese de que as mudanças, no sistema 

eleitoral, durante o segundo reinado, operaram efeito centrífugo em relação à 

estabilidade a ser defendida pelo Poder Moderador, mas não reduzindo suas 

feições autoritárias. Schwarcz (op. cit., 79-81) atribui a instabilidade e, em parte, 

a posterior queda da monarquia, às reformas eleitorais. Essas permitiram uma 

diversificação maior no Senado, ao qual eram atribuídas pequenas parcelas do 

Poder Moderador. 

A faceta liberal/escravocrata da Constituição de 1824, nas palavras de De 

Castro e Mezzaroba (2018, a; p. 11-12), aponta para “uma aparente contradição 

entre a ideologia constitucionalmente adotada e a lógica da reprodução social 

das condições de produção” (tradução livre - Idem, p. 12)40. Essa aparente 

contradição teve raízes nas pressões externas do surgimento e da consolidação 

do capitalismo na Europa ocidental e nas características internas da economia. 

O binômio relações externas e ordem interna fundou aquilo que Fernandes 

(2006) denominou de estrutura de dupla articulação da exploração/dominação, 

correspondente ao atendimento simultâneo, tanto dos interesses internacionais, 

                                                           
39 O art. 98 do texto constitucional dispunha que: “O Poder Moderador é a chave de toda a 
organização política, e é delegado privativamente ao Imperador, como Chefe Supremo da Lação, 
e seu Primeiro Representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da 
Independência, equilíbrio e harmonia do poder político”.  
40 “Since there seems to be a dissonance between the constitutionally adopted deology and the 
logic of real social reproduction which was behind of it, and we have a charter of liberal model 
coexisting with a model of slavery economy” (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2018, a; p. 12). 
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quanto dos interesses internos dos grupos oligárquicos (COMPARATO, op. cit., 

p. 99).  

De acordo com Furtado, esse aspecto foi determinante para o 

subdesenvolvimento e para a dependência do Estado brasileiro (Op. Cit., p. 21-

30), uma vez que o desenvolvimento político e econômico do país se deu em 

estreita articulação e submissão ao desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra 

e sob o julgo da escravidão. Com efeito, essa articulação, na relação centro-

periferia na divisão internacional do trabalho, situou o Brasil na periferia do 

capital.   

Conforme o pensamento de De Castro e Mezzaroba (Idem., p. 17): 

 
Não era mais a consolidação da “liberdade” que importava, mas 

de um sistema de segurança relativamente legal, político e 

econômico que poderia garantir um ambiente institucional 

mínimo, conducente à expansão do modo capitalista de 

produção (tradução livre) 41. 

 

Até a metade do século XIX, o Brasil vivenciava uma retração na renda 

nacional, o que somente tendeu a mudar na segunda metade daquele século. A 

partir de 1850, iniciou a fase de prosperidade da economia brasileira, em grande 

parte, devido à proibição do tráfico negreiro. Pereira menciona que, de 1841 a 

1850, “83% do total de africanos transportados para a América vieram para o 

Brasil (op. cit., p. 57). O autor afirma que se, de um lado, a proibição do tráfico, 

pelos acordos com a Inglaterra, onerou a compra de escravos, de outro lado, 

“liberou uma massa de recursos para investir nas atividades internas, 

destacando-se entre elas o café”, ao mesmo tempo em que estimulou a comércio 

e a circulação interna de escravizados (Idem. Ibidem).  

Nesse período, construíram-se as primeiras estradas de ferro, algumas 

linhas telegráficas, as primeiras linhas de navegação, a iluminação a gás, os 

bancos, as companhias de seguro, o transporte urbano e outras atividades em 

torno da produção de café e da vida urbana em crescimento. Pereira também 

aponta a importância do aumento das importações em decorrência do fim do 

                                                           
41 “So, it was no longer the consolidation of “freedom” that mattered, but the consolidation of a 
relatively legal, political and economic security system that could ensure a minimum institutional 
environment conductive to the expansion of the capitalist mode of production” (Idem, p. 17). 
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comércio internacional de escravos. Esse aumento de importações, decorrência 

do fim da principal força de produção, gerou o aumento de receitas para o 

Estado, uma vez que a principal fonte de arrecadação, para os cofres públicos, 

era, justamente, o imposto sobre a importação (Idem. Ibidem).  

De acordo com Fernandes (op. cit., p. 21), a Independência foi a grande 

revolução ocorrida no Brasil. Ela representou o marco do fim da era colonial e 

referência para o surgimento de uma sociedade nacional (Idem. Ibidem), o que, 

por si, já seria o suficiente para o reconhecimento de seu caráter revolucionário. 

Todavia, o próprio autor destaca que os efeitos revolucionários da independência 

foram solapados pelas influências histórico-sociais, as quais limitavam a ruptura 

com o passado (op. cit., p. 51). Todavia, para Comparato (2018, p. 127), entre 

tais laços com o passado, estava a escravidão. Para tal autor (Idem, ibidem), 

contrariando as teses de Fernandes (op. cit.) e Velho (op. cit.) a escravidão se 

configurava como verdadeiro empecilho ao ingresso do Brasil no capitalismo, 

bem como a formação de uma sociedade nacional, haja vista que o próprio 

governo era um comerciante de escravos. 

 

2.1.2. “A liberdade é negra, a igualdade é branca”42 

 

A escravidão não era apenas uma relação de força de um 
indivíduo (ou grupo social) sobre outro, mas um fenômeno 

social legitimado, pois se amparava no ordenamento 
jurídico brasileiro em vigor durante o século XIX. Ela 

representava o verdadeiro alicerce jurídico da sociedade 
brasileira, pois todas as relações sociais estavam 

contaminadas pela sua nódoa43.  
(CAMPELLO, 2018) 

 

 

No Brasil, a escravidão se encerrou tarde e de modo conservador, gradual 

e lento, deixando um legado de profunda desigualdade social, que é sentido até 

os dias atuais (SCHWARCZ, op. cit., p. 2019). A escravidão foi, assim, um 

                                                           
42 SCHWARCZ, op. cit., p. 31. 
43 O autor também descreve uma série de contradições relativas ao estatuto jurídico da 
escravidão no tocante aos estrangeiros, ao ingresso de escravizados nas Forças Armadas e à 
participação na Guerra do Paraguai, entre outros (CAMPELLO, op. cit., p. 64-65)  
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sistema de repressão total da força de trabalho sobre o qual se ergueu o estatuto 

colonial brasileiro, cuja herança é determinante para a atual configuração política 

e social do país.  

O sistema escravocrata foi adotado no Brasil colonial do sistema 

plantation, tendo perdurado até quase a proclamação da República. Tratava-se 

de uma modalidade de relação de produção em que predominava o escravizado 

enquanto ferramenta de produção e enquanto riqueza.  

Na concepção de Gorender (1998, p. 88): 

Nessas formações sociais, a escravidão é a base econômica 
que dá fundamento a todas as esferas da vida social e se 
interpenetra com a política, o direito, a moral, os costumes da 
vida cotidiana, a psicologia coletiva, e manifestações espirituais 
como as religiosas, artísticas, filosóficas e outras.  
 

No Brasil, a escravidão, como forma produtiva, não foi prerrogativa 

apenas dos senhores de engenho. Com o tempo, ela se estendeu a outros 

membros e a outros estamentos, como padres, militares, servidores públicos 

etc., formando não uma, mas distintas elites escravistas (SAES, 1982, p. 1996). 

Schwarcz (op. cit., p. 11) afirma que “para cá veio quase a metade dos africanos 

e africanas escravizados e obrigados a deixar suas terras de origem com base 

na força e na violência”.  

O regime de escravidão condicionava a economia e, inclusive, as relações 

não escravistas em seu entorno, como, por exemplo, as relações creditícias. À 

época, a concessão de crédito era garantida pela propriedade de escravizados. 

Logo, o crédito estava disponível apenas para aqueles senhores proprietários de 

escravos. Assim, a escravidão criava hierarquia, até mesmo, entre as pessoas 

não escravizadas. Com isso, ela se enraizou a ponto de, para Schwarcz (op. cit., 

p. 27), converter-se em uma linguagem. O país se configurou, então, como uma 

ordem social escravista bem maior que o próprio sistema econômico, pois a 

escravidão moldou condutas, forjou etiquetas de mando e de obediência, sob as 

quais foi erguida uma sociedade paternalista e hierarquizada, de tal modo que 

nada escaparia à escravidão. 

Tal forma produtiva era, por sua vez, incompatível com a pequena 

produção independente e com a formação de um mercado de trabalho livre, os 

quais se inscreveriam como condições necessárias para o capitalismo segundo 
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Marx (2011). A escravidão era, assim, vetor de acumulação para uma elite 

estamental e, ao mesmo tempo, era o principal obstáculo ao desenvolvimento 

de um modo capitalista de produção, já que impedia a formação de uma classe 

trabalhadora e consumidora livre, a qual fosse, juridicamente, equiparada à 

burguesia, com membros juridicamente capazes para vender sua força de 

trabalho.  (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2015, p. 37).  

Todavia, “a reprodução das relações de produção escravistas, numa 

formação social qualquer, não é possível, caso aí não exista um Estado 

escravista” (SAES, 1990, p. 87). Se o Estado escravista não foi eliminado por 

ocasião do fim da era colonial no Brasil, muito pelo contrário, foi institucionalizado 

na estrutura e na forma jurídica do Estado nacional que se criava, a ordem do 

Estado reproduzia a escravidão. E, assim, ao direito do Estado escravista 

cumpria a função de assegurar, de modo incessante, a reprodução dessas 

relações (SAES, 1990, p. 89). Tal articulação explica, novamente, a aparente 

contradição da Constituição de 1824. 

A persistência da escravidão, durante o surgimento do Estado Nacional 

Brasileiro, preservada pela ordem jurídica que então se instalara, estava 

relacionada, diretamente, à característica da ordem senhorial que “não se abriu 

facilmente aos requisitos econômicos, sociais, culturais e jurídico-políticos do 

capitalismo” (FERNANDES, 2006, p. 181). Enquanto, nos países da Europa, o 

capitalismo foi sustentado pelos ideais do liberalismo, especialmente a igualdade 

e a livre concorrência, no Brasil, a sociedade pré-capitalista era organizada em 

torno dos estamentos senhoriais, do interesse da oligarquia agrária e da 

escravidão.  

De Castro e Mezzaroba (2018, a; p. 19) explicam que a estrutura de dupla 

articulação de dominação instalada condicionou a própria soberania do Estado 

brasileiro à lógica escravista: 

 
Se o Estado brasileiro havia se alinhado externamente aos 
interesses da expansão do capitalismo da Inglaterra, 
internamente essa expansão pressupunha manter a economia 
nacional refém do antigo Modo de Produção Escravo. E a 
Constituição do Império do Brasil, de 1824, sob um discurso 
liberal-burguês, tentaria estabelecer a estrutura legal 
reprodutora dessa lógica peculiar da relação interna / externa, 
que também poderia ser descrita como uma relação entre o 
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progresso interno do capital comercial, em função do avanço 
externo do capital industrial.44 

 
A estrutura da Constituição de 1824, pautada, simultaneamente, no 

discurso liberal e na perspectiva da reprodução das relações de produção 

existentes, surgiu, dessa forma, como aparente contradição. No entanto, a 

duplicidade entre a ordem constitucional e a ordem interna se articula em perfeita 

conformação com os objetivos do capital (DE CASTRO e MEZZAROBA; 2018; 

a; p. 22) para a formação do Estado Nacional Escravista Moderno (DE CASTRO 

e MEZZAROBA; 2018; b; p. 350). Essa dupla articulação consumou o 

desenvolvimento desigual, o qual era pressuposto da acumulação das 

economias centrais - em específico da economia inglesa - e da manutenção do 

poder das elites dominantes locais.   

Em função disso, se o documento fundante do Estado nacional brasileiro, 

com as bases ideológicas do liberalismo, institucionalizou a igualdade formal; de 

outro lado, a ordem jurídica institucionalizou a desigualdade entre os homens, 

silenciando-se acerca do trabalho escravo, o que Schwarcz (op. cit., p. 27) 

denominou de “bastardia jurídica”. 

 

Figura 16. Liberalismo de Casa Grande 

 

                                                           
44 “If the Brazilian State had externally aligned itself with the interests of the expansion of 

capitalism from England, internally that expansion presupposed to keep the national economy 
hostage of the old Enslave Mode of Production. And the Constitution of the Empire of Brazil, 1824, 
under a liberal-bourgeois discourse would try to establish the legal framework reproducer of this 
peculiar logic of internal/external relationship, which could also be described as a relationship 
between the internal progress of the commercial capital, in function of the external advance of 
industrial capital”.(DE CASTRO; MEZZAROBA; 2018; a; p. 19). 
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Fonte: http://mestresdahissoria.blogspot.com/2013/04/concurso-
hissoriador_26.html 

 

Nesse sentido, Schwarcz (op. cit., p. 22) afirma que “quando persiste o 

silêncio, é porque existe, com certeza, excesso de barulho. Barulho e incômodo 

social”. O silêncio e seus efeitos de sentido não passam despercebidos nos 

estudos de Orlandi (2007, p. 14). De acordo com a autora (Idem, ibidem), o 

silencio é fundante, ou seja, ele produz sentidos, ele fala: 

O silêncio que atravessa as palavras, que existe entre elas, ou 
que indica que o sentido sempre pode ser outro, ou ainda, que 
aquilo que é mais importante nunca se diz, todos esses modos 
de existir dos sentidos e do silêncio nos levam a colocar que o 

silêncio é fundante.  
 

Ao não falar abertamente sobre a escravidão, a Constituição de 1824 

abriu caminho para que a manutenção/institucionalização da ordem 

escravocrata e desigual se desse pela via da legislação infraconstitucional45. 

Nesse aspecto, para reconhecer o caráter constitutivo da abstenção da 

Constituição de 1824, quanto à escravidão, retomo Orlandi (Idem. p. 24), pois, 

de acordo com a explicação da autora, “para dizer, é preciso não dizer”.  

A Carta de 1824, ao não dizer da escravidão, também não diz do fim dela 

nem da abolição, sistema produtivo que lhe era precedente e contemporâneo. 

Logo, a Constituição de 1824 afirma a permanência da estrutura e das relações 

escravocratas, abrindo espaço à regulamentação e à legitimação da escravidão 

pela via da legislação infraconstitucional.  

A legislação brasileira, por sua vez, não incluía os escravizados na sua 

proteção, na medida em que eles não eram considerados como seres humanos, 

mas sim meras coisas. Assim, não eram cidadãos. Nesse contexto, já que os 

escravizados não eram considerados sujeitos, porém coisas, eram forçados a 

trabalhar sem remuneração para os seus proprietários, os quais eram 

considerados sujeitos por lei. 

                                                           
45 A própria consolidação das Leis Civis ficou conhecida como Código Negro, dada a forma como  
tratava os negros escravizados em várias notas de rodapé ao longo do texto, a qual 
institucionalizava sua condição de propriedade e, logo, de objetos e não sujeitos de direito 
(GOERENDER, op. cit.). 
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Ocorre que a legislação e a Constituição compõem o ordenamento 

jurídico, ou seja, são a ordem de direito da sociedade. Essa ordem jurídica, 

influenciada pela explosão do liberalismo no mundo, tinha a legislação civil como 

preponderante. Essa legislação prevalecia até mesmo sobre a Constituição e era 

amparada pela legislação penal (SAES,1990, p. 93).  

A principal consequência da predominância da legislação civil, sobre a 

Constituição, era o surgimento do chamado Código Negro no próprio texto da 

legislação civil: "as normas concernentes aos negros e escravos formam um 

código à parte, um código negro – disposto ao pé da página, à guisa de notas 

aos artigos constantes do corpo principal”, em que se constituía a propriedade 

do escravo (Idem. Ibidem)46.  

Se, para a legislação civil, os escravizados eram coisas, para a legislação 

penal, os escravizados se constituíam em sujeitos pela via da marginalidade. 

Vários dispositivos do Código Penal em vigor, à época, estabeleciam tipos 

penais que apenas atingiriam, em específico, a população negra, a qual 

compunha a massa de escravizados e de libertos. Dentre tais dispositivos 

estavam, por exemplo, a criminalização da prática pública da capoeira e de 

rituais religiosos que não fizessem parte da religião católica oficial (CABRAL, 

1974).  

As disposições penais funcionavam, também, em aparente contradição 

com a legislação, na medida em que criminalizavam condutas típicas daqueles 

que não eram considerados pessoas, logo, não poderiam ser agentes de 

condutas criminosas. Tal contradição se afasta quando se percebe que o Código 

Penal do Império, de 1830, em conjunto com a Consolidação das Leis Civis, na 

prática, buscava contornar a adoção das primeiras leis de cunho abolicionista 

adotadas em razão da pressão internacional.  Em outras palavras, se, de um 

lado, buscava-se quebrar a objetificação do escravizado; por outro, oferecia-se 

a ele a inclusão no regime de direitos por intermédio da sua criminalização, a 

qual funcionava, então, como uma forma complementar de repressão à força de 

                                                           
46 Código Negro é uma referência a Code Noir, um decreto de março de 1665, publicado pelo 
Rei Luis XIV, da França, que deu aos colonos extremo poder sobre os escravizados. Disponível 
em: http://sitecon.free.fr/Data/PDF/Le_Code_noir.pdf. Acesso em: 14 out. 2019. 
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trabalho47. Desse modo, entre o simbólico e o silêncio, há um grande espaço de 

permanência e de reprodução.  

Consequentemente, vedava-se, aos membros dessa classe de pessoas, 

a participação no aparato estatal, “o que se constituiu-se como um instrumento 

político fechado de dominação de classe” (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2018, a; 

p. 25). Logo após a independência, aqueles que eram considerados cidadãos 

brasileiros, que formavam a “nação livre e independente”, não alcançavam nem 

metade da população, a qual, em sua maioria (80%), era composta por 

analfabetos, escravizados48 e outros excluídos da participação política por várias 

razões, como, por exemplo, ausência de renda mínima.  

Com efeito, a escravidão remanescente no Brasil Império se configurava, 

simultaneamente, como vetor do desenvolvimento do capitalismo central, base 

de sustentação da aristocracia rural e do próprio império. Contudo, ela também 

se configurava como obstáculo ao ingresso do capitalismo concorrencial como 

forma de organização interna do Brasil, tendo em vista que: 

O modo de produção capitalista é absolutamente incompatível 
com o trabalho escravo. Seu desenvolvimento depende da 
formação de um mercado de mão de obra despossuída, 
abundante e juridicamente livre para ser assalariada, sob 
contratos de trabalho rescindíveis quando convier ao 
empregador (GORENDER, 1986, p. 19). 
 

Segundo Velho (op. cit., p. 121), as transformações no Brasil somente 

ocorriam como “ajustamentos necessários a ocorrências internacionais, ou 

quando práticas anteriores se tornavam desnecessárias ou inadequadas”. Não 

foi diferente em relação à abolição da escravidão. O autor (op. cit, p. 121) explica 

que a abolição da escravatura, ocorrida em 1888, foi estimulada, em grande 

                                                           
47 Os libertos, como explicam Santos e Queiroz (2018, p. 221), são uma classe intermediária 
entre os senhores de escravos e escravos, os quais embora “não mais se enquadrassem na 
classificação legal de escravos, tinham, por força de lei, seus direitos limitados, diferenciados, 
em relação aos dos senhores”. 
48 Opto pelo termo escravizado por refletir as convicções ideológicas a que me filio, no sentido 
de que a escravidão não é uma condição da existência de determinados seres, mas uma 
construção discursiva sobre determinados seres, constituída em relações sociais de dominação, 
em dada formação social, em determinada ordem, em determinado tempo histórico e ideológico. 
Destaco, ainda, que ao optar pelo termo escravo, que o sentido da ordem jurídica é também 
constitutivo da noção de propriedade privada e da objetificação dos seres humanos submetidos 
àquela específica relação produtiva de dominação. 
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parte, pela Inglaterra. Aliada à pressão externa, estava a inadequação e a 

desnecessidade de manutenção do regime escravista.  

Os marcos do desenvolvimento capitalista foram a abolição do 
tráfico e a lei de terras em 1850 através dos quais foram feitas 
tentativas para reter nas terras com vínculos de trabalho os 
libertos, impedindo sua dispersão pelo território nacional e o 
acesso à pequena propriedade (GADELHA, op.cit., p. 153). 
 

Desnecessidade porque a importação de mão-de-obra estrangeira barata 

de imigrantes era crescente, e inadequada porque, sobretudo nas plantations, 

então decadentes do Nordeste, era mais interessante o uso de formas 

alternativas de imobilização dos trabalhadores “em que estes produzissem para 

seu próprio consumo” (Idem. Ibidem), reduzindo os custos dos proprietários de 

terra e reforçando o seu poder local nas disputas eleitorais.  

Não obstante ter se beneficiado das riquezas produzidas pela mão de 

obra escrava do Brasil, a Inglaterra encabeçava, já no início do séc. XX, um 

movimento para erradicação do tráfico negreiro (PRADO JÚNIOR, op. cit., p. 

105), lançando mão, para tanto, de uma série de tratados e de acordos 

internacionais. 

O fato é que a Inglaterra, depois de abolir em 1807 o tráfico nas 
suas colônias, torna-se o paladino internacional da luta contra 
ele. É sob sua influência ou pressão — diplomática muitas 
vezes, mas não raro também militar — que o tráfico será 
sucessivamente abolido por todos os países do mundo (Idem. 
Ibidem).  
 

A Inglaterra foi uma das grandes exploradoras da escravidão, criadora do 

tráfico negreiro, mas, àquela altura, a escravidão já não era um sistema de 

trabalho vital para a economia mundial. Conforme Fausto (2006), o pensamento 

abolicionista inglês pegou carona na crise de competitividade das colônias da 

Inglaterra, produtoras de açúcar, em relação às colônias portuguesas, que 

adotavam o trabalho escravo.  

No Brasil, o caminho não seria diferente. A partir dos acordos celebrados 

entre a metrópole Portuguesa e Inglaterra e em decorrência das crises 

econômicas que atravessaram as lavouras inglesas, eclodiu e se desenvolveu 

um movimento antiescravista. Tal conjuntura contribuiu, significativamente, para 

a elevação dos custos da escravidão.  
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Paralelamente, as transformações no sistema produtivo provocadas pela 

Independência do Brasil foram, de maneira gradativa, liberando a mão de obra 

ou empregando outros tipos de repressão mais eficientes. Além disso, havia 

constantes resistências por parte dos escravizados, como fugas, assassinatos 

de senhores de escravos, formação de quilombos e outras insurreições 

importantes, as quais contribuíam para o enfraquecimento do regime escravista 

(SCHWARCZ, op. cit., p. 29).  

A questão abolicionista ganha fôlego no Brasil a partir da década 
de 1870 com o fim da Guerra do Paraguai, mas a campanha de 
fato explode na década de 1880 com a multiplicação dos 
quilombos e da ação dos caifazes, e com a propaganda 
propriamente dita, nas cidades e na imprensa do país. Entre 
1885 e 1888 cresceu de maneira vertiginosa o movimento agora 
abolicionista (e não simplesmente emancipacionista). A 
mudança de posição de figuras-chave como Antônio 
Prado2demonstrava claramente que a abolição era uma questão 
de curtíssimo prazo. Além do movimento dos escravos 
propriamente dito, crescia, inclusive dentro do Poder Judiciário, 
a aversão à manutenção da escravidão. Cada vez mais, 
decisões judiciais eram baseadas na lei de 1831 que estabelecia 
a proibição do tráfico de escravos. Os advogados alegavam e os 
juízes acatavam a ilegalidade da escravidão daqueles 
descendentes de escravos que haviam entrado no país após 
1831, portanto, via contrabando. Estabeleciam-se previsões de 
que não haveria possibilidade de manter-se a escravidão para 
além de 1890, vista como data-limite. Em torno desse fato é que 
as discussões parlamentares se orientaram. (FERNANDES, 
2006). 

 

A partir de 1850, com a progressiva redução do tráfico negreiro em face 

das pressões e do isolamento internacional, começaram a ser editadas leis de 

caráter abolicionista, como a Lei Eusébio de Queiroz49. Saes afirma que as 

referidas leis funcionavam como concessões parciais destinadas a “desorganizar 

politicamente o movimento anti-escravista” (1982, p. 231). A junção dessas 

normativas com as fugas e com o surgimento das cartas de alforria50 aumentou 

o contingente de libertos, os quais, sem possibilidade de conseguirem ocupação, 

buscavam terras para cultivo ou permaneciam nas senzalas.  

                                                           
49 Em 1932, foi assinada a Lei Feijó que declarava livres os escravos desembarcados no país e 
ficou conhecida como “Lei para inglês ver”, pois jamais foi cumprida. 
50 Sobre os dados de alforria no século XIX, ver estudo de Pires (2006). 
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Ocorre que a elite agrária era, de origem, apenas possuidora das terras. 

As terras brasileiras, antes da independência, eram propriedades do reino de 

Portugal, temporariamente cedidas aos colonos como posseiros, para ocupação, 

guarda e produção. Entretanto, com a independência, essas terras passaram a 

ser propriedade do Império brasileiro, como terras devolutas. Essas terras 

devolutas poderiam ter sua propriedade transferida ao posseiro, mediante o 

trabalho e o cultivo.  

A amplitude da possibilidade de aquisição de terras pelo trabalho 

significaria uma ameaça aos latifundiários da oligarquia agrícola, caso fosse 

abolida a escravidão ou fossem declarados livres os escravizados. Isso porque, 

esses libertos poderiam se tornar, ao invés de massa de trabalhadores, 

pequenos produtores rurais, competindo com a oligarquia. Foi por essa razão 

que, embora não houvesse, à época, uma perspectiva real de revolução agrária 

concomitante à revolução antiescravistas, houve pressão das oligarquias para a 

aprovação da Lei de terras, em 1850 (SAES, 1982, p. 239).  

Não obstante, desde a década de 1830, o Império tentava regular a 

questão do solo por diversos decretos. De acordo com o Deputado Barbosa 

(1850), o objetivo da Lei de Terras era “destruir as antigas formas de apropriação 

do solo". O que se percebe, segundo Fernandes (2006) e Alencastro (2018), é 

que tal lei buscava um anteparo à abolição iminente, uma concessão do Império 

no sentido de manter o apoio da insatisfeita agricultura paulista do que um 

obstáculo efetivo à abolição.  

A Lei de Terras, então, estabeleceu a propriedade privada da terra e seus 

meios de aquisição, privilegiando a compra e não mais o trabalho na posse. Com 

isso, tornou-se inviável que libertos tivessem acesso às terras, ainda sob a forma 

de pequenas propriedades, em que pudessem prover, ao menos, sua 

subsistência. Além disso, a lei previa subsídios para a entrada de trabalhadores 

imigrantes no Brasil, desvalorizando a mão de obra dos libertos, que, sem 

ganhos suficientes para comprar lotes de terra, submeteriam sua força de 

trabalho a novos tipos de assujeitamento.  

Gadelha (op. cit., p. 161) afirma que “os objetivos capitalistas dos 

proprietários só seriam alcançados se o acesso do solo aos ex-escravos e aos 

trabalhadores nativos fosse dificultado”. Logo, restringia-se à pequena 
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propriedade, preservando-se a estrutura latifundiária como base para o 

capitalismo.  

A partir de então, uma vez garantida a propriedade privada da terra e 

interditado o seu acesso aos libertos, uma série de leis antiescravistas 

começaram a ser publicadas pelo país, o que se configurou como um processo 

lento e gradual, culminando, em 1888, com a abolição da escravatura. A 

concessão lenta e gradual permitiu o controle da abolição segundo os interesses 

das elites dominantes, fossem elas escravistas ou não-escravistas, as quais, de 

todo modo, eram contrárias à abolição, apesar de terem sido, a longo prazo, 

prazo, as principais beneficiadas com ela (SAES, 1982). Nesse aspecto, Saes 

(198, p. 232) destaca que: 

Sob a pressão resultante da luta que lhe é movida pela classe 
explorada, a classe exploradora, em qualquer modo de 
produção, tende a realizar concessões ao nível das relações de 
trabalho ou das condições de subsistência, que não alteram a 
natureza das relações de produção, e se destinam, de resto, 
com eficácia variável e segundo o modo de produção e a 
formação social a conservá-la. 
 

Assim, o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão e o 

que mais a praticou e em maior escala (ALENCASTRO, 2010). Por ocasião da 

abolição, há registros da existência de cerca de 725 mil escravos no Brasil. 

Desses, quase a metade se localizava no centro-sul, seguido diretamente pelo 

nordeste. As regiões sudoeste e norte eram as que menos apresentavam 

contingente escravo naquele período (SAES, 1982, p. 193). 

Se, para a Alencastro (2010), a abolição foi uma concessão das classes 

dominantes, conforme Saes (1982, p. 242), ela, em si, não representou uma 

concessão, mas o reconhecimento da derrota e da reapropriação dos interesses 

das classes dominantes, a partir da construção do discurso da concessão.  

Fato é que o documento de abolição, Lei Imperial n° 3.353, conhecido 

como Lei Áurea, foi assinado pela Princesa Isabel, então na regência do Brasil, 

na data de 13 de maio de 1888. O nome de batismo dado à Lei é constitutivo do 

imaginário erguido sob o episódio que glorifica a princesa regente, traduzido na 

pintura de Pedro Américo, encomendada pelo Estado brasileiro e que ilustra os 

livros de história do Brasil até hoje.  
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Na imagem, a Princesa, redentora, aparece sentada em um trono, com 

um manto nas cores verde e amarelo e um cetro na mão. Os libertos aparecem 

de joelhos agradecendo a ela ou suplicando a liberdade. Atrás deles, há o 

demônio da escravidão caído e morto. Existem, ainda, outras figuras com 

referências religiosas e aladas em plano superior aos libertos, todas brancas. O 

cenário é um palácio monumental, aos moldes dos palácios imperiais. Alguns 

detalhes não podem passar despercebidos na pintura, como o demônio morto, 

que representa a própria escravidão e é negro. Ainda, é preciso destacar a 

posição de submissão e de súplica em que estão os negros em relação à 

liberdade, que está representada por uma figura branca51. 

 

Figura 17. A Libertação dos Escravos 

 

Autor: Pedro Américo, 1889.52 

 

                                                           
51 Para saber mais acerca da simbologia da tela de Pedro Américo, acessar: 
http://www.conhecendomuseus.com.br/sem-categoria/obra-do-pintor-pedro-americo-retrata-a-
abolicao-da-escravatura/. 
52 Obra, atualmente, encontrada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de 
São Paulo.  
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A imagem de redenção ganhou a memória social, bloqueando outros 

sentidos e outras versões da história, como parte do dispositivo essencial da 

propaganda, como política de Estado (ORLANDI, 2017). Esse dispositivo buscou 

realizar o apagamento das manifestações dos dominados, por vezes violentas, 

em busca de sua libertação, de modo que o discurso “vencedor” é o da abolição 

e não o dos libertos de acordo com o que escreveu Andrade (1991).  

A pintura encomendada a Pedro Américo constitui-se como língua de 

Estado, cumprindo, assim, o central “papel de reprodutor de uma ideologia 

dominante que não quer associar a luta direta dos escravizados e de parte da 

população como elemento de transformação social, pois isso seria um risco à 

sua própria existência” (RODRIGUES, 2008, p. 2). Tal risco seria centralizado na 

força de ideias abolicionistas mais consistentes, como as de João Alfredo, 

Joaquim Nabuco e André Rebouças, os quais buscavam “não só o fim da 

escravidão, mas medidas que transformassem os ex-escravos em colonos”, o 

que, na prática, consubstanciava-se em uma proposta, ainda que primitiva, de 

reforma agrária (Idem, p. 3).  

Segundo Alencastro (2010) e Fernandes (2006), o temor de uma reforma 

agrária fez a elite apoiar a abolição à sua maneira, reconhecendo a liberdade 

como “concessão”, porém sem igualdade de possiblidade de acesso à terra. 

Desse modo, a abolição se deu sem a reforma necessária para que assumisse 

as feições de liberdade segundo a ideologia do capitalismo. Assim, o projeto 

conservador foi apresentado em 11 de maio de 1988 e, dois dias depois, foi 

sancionado, garantindo a abolição e o bloqueio de uma eventual reforma agrária, 

sobretudo, garantindo-se, à elite oligárquica, a imagem de credora da abolição.  

Nesse sentido, para tratar da Constituição de um sentido dominante sobre 

a abolição, retomo novamente Pêcheux (2014, p. 140). Para o autor, a ideologia 

fornece, a cada sujeito, a “sua realidade”. Esse sentido dominante credita à 

imperatriz, representando o Estado - em atitude heroica -, e ao consentimento 

oligárquico, a concessão da abolição. Com isso, silenciou-se, por muito tempo, 

a conquista dos próprios escravizados e do movimento abolicionista, o que foi 

fator determinante para que a medida fosse aprovada.   

O máximo que o Estado e a elite poderiam aceitar, na interferência em 

sua propriedade, era a libertação de seus meios de produção, o que, por si, já 
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era uma mudança estrutural avassaladora, uma vez que, nos idos de 1887 e 

1888, a propriedade do meio de produção direto (escravizado) valia mais que a 

própria terra cultivável (SAES, 1982, p. 196).  

Daí a necessidade de se desmistificar a idéia de que a abolição 
foi um movimento que partiu de brancos desinteressados e 
idealistas que resolveram levar de mão beijada ao negro a sua 
liberdade. Tampouco foi um movimento feito por idealistas 
cândidos que procuravam tirar de suas costas o peso da 
cumplicidade com a opressão e com a exploração de uma raça. 
Na verdade, a campanha abolicionista reuniu, nas classes 
dominantes, figuras idealistas que compreenderam que a 
abolição era uma necessidade humanitária: não se podia admitir 
que um povo continuasse a ser explorado em nome do direito à 
propriedade, e ele próprio sem acesso a nenhum direito.  
Esse movimento nas classes dominantes, que se beneficiava há 
três séculos, da escravidão, confluía para um movimento de 
escravos, que, conscientes da situação injusta a que estavam 
submetidos, se levantaram, assassinaram os senhores ou 
simplesmente fugiam para os quilombos, situados em locais de 
difícil acesso ou se refugiavam nas cidades. Muitos líderes das 
classes dominantes passaram a temer uma sublevação geral 
dos escravos, compreendendo que era mais prudente conceder 
a abolição por caminhos pacíficos e legais do que esperar uma 
luta armada, de conseqüências imprevisíveis. Esse grupo foi 
fortalecido ao compreender que o controle sobre os escravos 
havia sido perdido quando as forças armadas avisaram ao 
governo que não admitiam ser usadas como capitães-do-mato 
na perseguição a negros fugitivos (cf. MAGALHÃES JUNIOR, 
1957), demonstrando que elas sofriam uma grande infiltração 
abolicionista. (ANDRADE, 1991, p.33 -34). 

 

A abolição, fruto das pressões internacionais, da resistência dos próprios 

escravizados contra os senhores, da militância de uma burguesia intelectual que 

se formava e pelos militares, e da elevação do preço do escravo, fez 

desaparecer, lentamente, o modo de produção escravista e a formação social 

correspondente, deixando uma massa de ex-escravizados entregues à própria 

sorte (Idem; p.18). A respeito disso, afirma Gorender (op. cit., p. 25) que: 

Ora, a agricultura brasileira não se tornou capitalista em seguida 
à extinção do trabalho escravo. Nem sequer a agricultura do 
oeste de São Paulo sofreu uma transformação capitalista com a 
introdução do trabalho livre, só parcialmente pago em salários. 

  
 Nesse contexto, garantia-se a formação de um modo de produção 

semiescravista, baseado na moradia (região nordeste) ou na servidão (região 

centro-sul), ao passo que era interditada a formação imediata do trabalho 
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assalariado no campo brasileiro e a alternativa das pequenas propriedades. De 

qualquer modo, os efeitos da abolição, mais adiante, abririam caminho para o 

assalariamento da mão-de-obra e para o ingresso definitivo do Brasil no modo 

de produção capitalista na sua perspectiva interna, já que internacionalmente, a 

economia brasileira já estava inserida no capitalismo como periferia (SAES, 

1982, p. 203). 

Em decorrência disso, a abolição, por si, não foi capaz de erguer uma 

nação igualitária, “instituições e postos de liderança continuam a ser dominados 

por brancos” (SCHWARCZ, op. cit., p. 39). Apesar de livres, aos ex-escravizados 

não era reconhecido o status de cidadãos plenos, tampouco foi prevista qualquer 

forma de integração dessas pessoas libertas. Isso revela o caráter conservador 

da abolição, uma característica que perpetuou a desigualdade estrutural da 

sociedade brasileira, hoje refletida nos dados sobre o encarceramento da 

população negra53 ou nos dados do Fórum Nacional de Segurança Pública, que 

indicam que os negros são 71% das vítimas de homicídio54, entre outros 

indicadores sociais que demonstram que “o sistema escravocrata só 

aparentemente restou fincado no passado” (Idem. Ibidem). 

A arquitetura político-jurídica criada pela combinação entre a 
abolição do tráfico negreiro (1850), a promulgação do código 
comercial (1850) e a instituição da lei de terras (1851) era não 
só favorável à criação de crédito como também estimulava a 
fundação de sociedades anônimas. Em meados do século XIX, 
a bolsa de valores do Rio de Janeiro passaria a negociar os 
títulos da dívida pública e também as ações de companhias 
privadas. Desse modo, as casas bancárias (como a Casa 
Souto), empresas de capital fechado, passariam a sofrer a 
concorrência de grandes bancos, empresas de capital aberto 
(como a Casa Mauá) (GERRA, 2019, p. 66). 

 
No entanto, a transformação promovida pela abolição tornou obsoleta a 

ordem jurídica instaurada pela Constituição de 1824, a qual deixou de ser 

adequada ao novo modo de produção. Ademais, a elite escravista mais radical, 

em especial os cafeicultores paulistas, não conseguindo evitar a pauta da 

                                                           
53 Dados disponíveis no Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) do 
Ministério da Justiça. 
54 Levantamento feito pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (2019), disponível em: 
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-violencia-2019/. Acesso em: 14 ago. 
2019.  
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abolição nem sua concretização e considerando que seus interesses 

econômicos não estavam plenamente satisfeitos pela política imperial, não 

apenas retirou seu apoio ao regente, como passou a defender uma organização 

republicana descentralizada, que privilegiasse sua influência local de poder. A 

situação culminou na queda do Império brasileiro (SAES, 1982, p. 248).   

Conforme explicam De Castro e Mezzaroba (2015, p. 36), 

Dessa forma, não se podem isolar os três eventos que 
constituem uma unidade política indissociável e que 
representam momentos sucessivos de um mesmo processo 
real: a Abolição da escravidão põe termo à infraestrutura societal 
(o modo escravista de produção), determinando o 
desmoronamento da superestrutura estatal imperial (escravista), 
encarregada da administração das condições gerais exteriores 
à reprodução da lógica daquela forma societária e colocando a 
necessidade de uma nova Constituição. Bastaram poucos 
meses para que, abolida a forma de trabalho escrava, o aparelho 
de Estado imperial-escravista desmoronasse, dando lugar à 
República, vale dizer, a um aparelho de Estado em transição 
para formas burguesas de organização da dominação de classe.  
 

Todavia, considerando que as formas econômicas correspondem às 

formas de consciência social (MARX), seria necessário que a memória da 

abolição não fosse capturada como uma concessão. Parafraseando Davallon 

(2007, p. 25), seria necessário que se produzisse a memória não de uma 

liberdade consentida, mas de igualdade, de equiparação do estatuto da 

cidadania entre os sujeitos; seria preciso que a luta abolicionista e a resistência 

dos escravizados conservasse força suficiente para “poder, posterioremente, 

fazer impressão”, permanecer viva na “consciência do grupo para o indivíduo e 

para a comunidade” (HALBWACHS, 1990, p. 70) . 

Intensificou-se, assim, um período de transição para o capitalismo, com a 

Proclamação da República, em 1889, e a Constituição da República dos Estados 

Unidos do Brasil, em 1891.  

 

2.1.3. O interregno ao capitalismo industrial 

 

O fim do sistema escravista levaria, em menos de dois anos, a um 

rearranjo no poder e, logo em seguida, na ordem jurídica e econômica. Em 1889, 

a República foi proclamada em um golpe militar, com o apoio dos barões do café. 
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Esses buscavam intervir na situação política e impor seus interesses ao Estado 

burguês em formação e, portanto, reverter a derrota sofrida com a abolição 

(SAES, 1982). Essa característica, mais uma vez, remete à tipologia de Velho 

(op. cit., p. 40) quanto ao capitalismo autoritário: as pressões militares resultam 

na centralização da autoridade na figura do Estado, prevalecendo sobre o 

desenvolvimento burguês. 

Proclamou-se uma República Federativa que formalmente 
seguia o modelo dos Estados Unidos, que por essa época 
tendiam a substituir a Inglaterra como o nosso principal sócio 
comercial. A sua fachada liberal, todavia, como seguidamente 
ocorreu no decorrer da história brasileira, era principalmente 
uma cobertura para o domínio oligárquico (VELHO, op. cit., p. 
122). 
 

Com efeito, na República recém-criada, a distribuição do poder continuou 

a ser regulada pela hierarquia e pela força de elites políticas, especificamente, 

pelos de senhores de terra. O poder foi descentralizado, repartindo-se as 

províncias, as quais eram representadas pelas elites políticas locais ligadas à 

terra. Houve, ainda, uma ampliação do espectro votante, que passou a englobar 

os recém-libertos. Essas foram as bases para o que ficou conhecido como 

coronelismo.  

Os coronéis do café e da terra se aproveitavam da situação de 

dependência dos cidadãos para controlar o voto e, assim, garantirem sua 

perpetuação no poder e no acesso à repartição de riquezas. Tendo em vista que 

o voto, à época, era aberto, instituiu-se o chamado “voto de cabresto”. Esse tipo 

de voto consistia no controle do voto popular pelos coronéis, em razão da relação 

de dependência que mantinham com os eleitores. O resultado dessa política era 

a concentração da titularidade e o exercício de postos na burocracia do Estado 

pelos coronéis e seus familiares, a ponto de o Estado se tornar meio de vida e 

canal de ascensão social para uns (LAMOUNIER, 1981, p. 9), bem como 

ampliação do poder privado para outros. Disso decorre outra importante 

característica da sociedade política brasileira até hoje: o patrimonialismo 

(SHWARCZS, op. cit.).  

Ainda em 1890, uma série de alterações institucionais promoveram um 

rápido, porém breve, crescimento econômico. A “República da Espada”, como 

ficou conhecido o período a partir de 1889, sob a direção fazendária de Rui 
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Barbosa, promoveu uma política de favorecimento da elite cafeicultora e dos 

bancos, a qual ficou conhecida como política do encilhamento55 (PEREIRA, op. 

cit., p. 90-91).  

O encilhamento foi uma política econômica de valorização da cafeicultura 

pautada na depreciação cambial, buscando a defesa da renda e do emprego. A 

política do encilhamento promoveu um rápido crescimento dos setores ligados à 

cafeicultura e aos bancos. A política se baseava no tripé sobrevalorização do 

café, depreciação cambial e aumento da dívida pública com emissão de moeda.  

Importante instrumento do encilhamento foi o Decreto n° 164 de 1890, 

conhecido como Decreto dos Bancos Emissores. O referido decreto autorizava, 

aos bancos particulares, a emissão de moeda, desde que lastreada por títulos 

da dívida pública. Em síntese, o Estado se endividava para garantir crédito ao 

setor privado e para permitir a existência de riqueza em circulação. Ao mesmo 

tempo, no entanto, a desvalorização da moeda reduzia o nível de contribuição 

arrecadada com o principal imposto, que era o imposto sobre importações, e isso 

acentuava o endividamento estatal (PEREIRA, 2016). 

O encilhamento promoveu, ao longo de 1890, uma verdadeira corrida para 

criação de inúmeras novas empresas, gerando o aquecimento da bolsa de 

valores do Rio de Janeiro pela emissão de ações. Boa parte dessas empresas 

existiam tão somente no papel, haja vista inexistir (até hoje), uma política de 

fiscalização prévia com o intuito de averiguar a realidade do negócio.  

Pereira (2016), ao contrário da maioria dos historiadores econômicos, ao 

analisar o resultado da política do encilhamento, enxergou resultados não tão 

nefastos. O autor ressalta que a maioria das empresas abertas no período 

permaneceram em funcionamento ativo no mercado de ações por mais de 40 

anos. Além disso, parte das empresas já existiam, no mercado, antes do 

encilhamento e apenas se beneficiaram da política adotada.  

Outro efeito indireto do encilhamento, sugerido por Pereira (2016, p. 95), 

foi o surto industrial do país na última década do século XIX. O autor esclarece 

que, em verdade, a industrialização se deve, diretamente, ao “processo de 

acumulação de capital do complexo cafeeiro”, o qual foi alavancado pela política 

                                                           
55 O termo encilhamento é originário do hipismo e se refere à prática de encilhar os cavalos para 
o início de uma corrida com apostas. (PEREIRA, 2016). 
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do encilhamento. Nas palavras do autor, “a indústria nascente dependeu do 

capital cafeeiro, tanto para ampliar a sua capacidade de produção, quanto para 

a criação do mercado consumidor de seus produtos”.  

 No que se refere ao tamanho dos empreendimentos, ao contrário de um 

parque de pequenos estabelecimentos, a industrialização brasileira começou 

com estabelecimentos de grande porte: “Em 1907, empresas com 100 ou mais 

operários respondiam por mais de 85% do capital em São Paulo e 70% no antigo 

Distrito Federal” (PEREIRA, op. cit., p. 98).  

Nesse período, houve, ainda, um incremento da atividade especulativa, o 

que gerou uma crise econômica a partir de 1891, conforme descreve Pereira 

(Idem, p. 92): 

A criação desenfreada de dinheiro, somada à política de 
desvalorização do câmbio, trouxe aumento da inflação e corroeu 
o poder aquisitivo das classes assalariadas. Ao fim desse 
período, portanto, aos problemas econômicos somou-se uma 
questão política. A política de conciliação do governo provisório 
em favor da classe exportadora chocava-se agora contra os 
interesses das classes médias urbanas e mesmo dos nascentes 
empreendimentos industriais, que se viam prejudicados no seu 
afã de importar equipamentos para ampliar a capacidade 

produtiva.  
  

A crise estava diretamente atrelada à alta da inflação e a seus efeitos 

sobre os trabalhadores assalariados, que perdiam seu poder aquisitivo. Numa 

tentativa de reorganizar a economia, o governo interviu no mercado de ações, 

tentando controlar a especulação. Essa interferência provocou a quebradeira 

dos bancos e a falência de inúmeras empresas (Idem). 

Tal situação logo resultou em uma crise política com as classes médias 

urbanas e as indústrias, as quais reclamavam do favorecimento à classe 

exportadora. Foram realizadas eleições constituintes e, em 1891, foi promulgada 

a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil.  

Saes (1982, p. 180), a propósito da inauguração do modo de produção 

capitalista, retoma os ensinamentos do marxismo para concluir que a revolução 

abolicionista e a revolução republicana não cumpriram os desígnios de uma 

verdadeira revolução burguesa, porém se constituíram em etapas definitivas 
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para a reorganização do aparelho de Estado e para o surgimento de um direito 

burguês: 

Em qualquer formação social (escravista, feudal, asiática) que 
tenha experimentado algum desenvolvimento do comércio, a 
dominância de relações de produção capitalista só pode se 
estabelecer após a transformação superestrutural que 
denominamos Revolução Política Burguesa; e, mais ainda, essa 
transformação superestrutural é condição necessária – embora 
não suficiente – para o estabelecimento da dominância das 
relações de produção capitalista.  
 

Assim, a mudança na forma de Estado e na forma de governo, sob a égide 

da Constituição de 1891, sedimentou as bases para o que viria a ser 

propriamente a revolução burguesa à brasileira (SAES, 1982, p. 178). Conforme 

o pensamento de De Castro e Mezzaroba (2015, p. 39), a Constituição de 1891 

foi uma carta de transição, a qual consolidou, juridicamente, a abolição do 

trabalho escravo, mas sem “força suficiente para garantir o trabalho assalariado 

na realidade social”. Segundo os autores, à Constituição de 1891, deve-se o 

mérito de oferecer as bases para a transição para “formas burguesas de 

organização da dominação de classe” sem que, contudo, gozasse de efetividade 

social (2015, p. 40). 

No caso da Constituição de 1891, De Castro e Mezzaroba (2015, p. 39-

40) apontam uma contradição latente entre: 

O regime realmente existente da proclamação da República até a 
Revolução de 1930 se caracterizará como um regime ainda pré-
capitalista, de semiescravidão, em que os homens são 
nominalmente livres e iguais (por ordem da Constituição), mas 
economicamente submetidos à expropriação por formas ainda 
políticas do excedente, que se denominou peonagem. A 
peonagem se aproximava em muito da forma de servidão (própria 
às relações de produção feudais), mas dela diferia pela 
inexistência de laços de lealdade entre senhor e servo, sendo que 
a obrigação de o trabalhador nominalmente livre ficar preso à terra 
se operava antes da formação de dívidas, do trabalhador junto ao 
senhor.  

 

Entretanto, essa não é a posição de Fernandes, para quem o período de 

1889 a 1891 já se configurava como um período capitalista em consolidação, 

com as peculiaridades locais e, sobretudo, tendo, como protagonista, uma 

burguesia ultraconservadora (2006, p. 250). 
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A discrepância entre a abstração do texto constitucional e a sua 

efetividade foram a marca dessa Constituição. O texto, carregado de liberalismo, 

no entanto, buscava abrir caminho para um projeto político nacional de 

desenvolvimento. Desse modo, “a Primeira República” preservou as condições 

que permitiam, sob o Império, a coexistência de duas nações, a que se 

incorporava à ordem civil e a que estava excluída dela, de modo parcial ou total” 

(2006, p. 242). O padrão de dupla articulação sob o qual se estruturou o Estado 

brasileiro foi, com isso, mantido e acentuado pela República:  

1° internamente, através da articulação do setor arcaico ao setor 
moderno, ou urbano-comercial (na época considerada 
transformando-se, lentamente em um setor urbano industrial); 2° 
externamente, através da articulação do complexo econômico 
agrário exportador às economias capitalistas centrais. 
(FERNANDES, 2006, P. 253). 
 

Foram impostas, então, “a conciliação e a harmonização de interesses 

díspares” (Idem. Ibidem), que acarretam, até hoje, um estado de conciliação 

permanente, que afasta a chance de uma verdadeira revolução econômica de 

ruptura com o modo de produção capitalista. De acordo com Fausto (2006, p. 

249), a Constituição de 1891 cumpriu, assim, com seus desígnios ao oferecer 

“uma forma constitucional ao país para garantir o reconhecimento da República 

e a obtenção de créditos no exterior” (Fausto, 2006, p. 249), 

 

 

2.2. A consolidação da Revolução Burguesa à brasileira 

 

 

Considerando as peculiaridades da formação econômico social brasileira, 

Fernandes (2006, p. 239) relata a dificuldade de se identificar um ponto de 

partida e um ponto de chegada para a Revolução Burguesa ao patamar em que 

ela tenha amadurecido a ponto de se tornar irreversível56. Para o autor, no 

entanto, o marco histórico da configuração do poder e da dominação burgueses 

                                                           
56 O atual processo intenso de desindustrialização sugere que a irreversibilidade não foi 
alcançada. De acordo com estudo de Morceiro e Guilhoto (2019, p. 1) divulgado pelo Instituto de 
Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI)_, 2019), ‘entre 1980 e 2018, a parcela do valor 
adicionado bruto (VAB) da indústria de transformação no PIB mensurado a preços básicos 
(PIBpb) e a preços constantes diminuiu de 19,7% para 11,3%. 
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foi, ao revés, apontado como o “colapso” oligárquico da década de 1920. Foi a 

crise dos anos 1920 que induziu à separação entre a “era senhorial” e a “era 

burguesa”, além de uma profunda alteração no aparelho de Estado.  

Isso porque a reprodução do modo semicapitalista agrário-exportador 

provocou alterações estruturais no seu próprio modo de produção. Atreladas à 

produção agrícola para a exportação, foram sendo desenvolvidas outras 

atividades, surgindo uma indústria incipiente. Além disso, também surgiu uma 

nova classe, decorrente do aparelhamento do Estado ocasionado pela 

República, os prestadores de serviços nos centros urbanos crescentes. O 

cenário internacional, ao qual o Brasil permanecia associado e dependente, era 

de crise, forçando o desenvolvimento de novas atividades a fim de suprir a 

demanda interna e internacional. 

Somava-se, a esse cenário econômico, a inexistência de uniformidade 

entre a classe dominante, característica essa bem ilustrada pela necessidade da 

conciliação de interesses diversos na chamada República do Café-Com-Leite, a 

qual foi um arranjo criado para atender, ao máximo, os interesses da classe 

dominante. Tal ajuste foi nomeado, por Rowland (1974, p. 11), de consenso 

oligárquico. No bloco dominante heterogêneo, havia o predomínio dos barões do 

café de São Paulo. Esses dominavam o Governo Federal desde a proclamação 

da República, deixando, aos demais blocos, o domínio do poder local ao nível 

dos estados.  

No início do Século XX, a posição de privilégio dos cafeicultores, ante às 

políticas cambiais, já desagradava os demais extratos da classe dominante 

(agricultores de outras regiões, pequenos industriais, camadas urbanas, 

militares, operários, etc). Tal situação causou uma fissura interna na estabilidade 

republicana, arranjada pelo consenso oligárquico (ROWLAND, 1974, p. 10-11).  

A Crise de 1929, apelidada de A Grande Depressão, provocou a quebra 

da Bolsa de Valores de Nova Iorque e teve, como razão, a superprodução do 

sistema capitalista. O Brasil também operava no esquema de superprodução do 

café e foi, de forma significativa, afetado pela crise de 1929, haja vista sua 

dependência do comércio exterior.  

Essa situação levou ao surgimento da questão social de movimentos 

anarquistas influenciados pela Revolução Russa de 1917. Ainda, no seio das 
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Forças Aramadas, aconteceram revoltas militares em vários estados, 

organizadas pelo movimento tenentista e pelos grupos de militares se lançaram 

em marcha, pelo território nacional, na chamada Coluna Prestes. Nessa época 

foram, também, registrados movimentos populares contra as oligarquias 

agrárias. Martins (1976) e Pereira (2008, p. 44) apontam que, no caso brasileiro, 

a crise de 1930 foi mais centrada na disputa pela integração das novas camadas 

sociais na organização política do que, propriamente, no sistema produtivo. 

 

No Brasil, o colapso do mercado mundial em 1929 catalisou os 
conflitos intra-oligárquicos e produziu uma convergência entre 
várias classes e grupos sociais que se opunham tanto às 
práticas políticas das frações oligárquicas lideradas por São 
Paulo e Minas Gerais quanto ao modelo agroexportador que 
submetia o conjunto da nação às necessidades de reprodução 
do capital vinculado ao negócio cafeeiro. Essa convergência 
agregou a classe média, os trabalhadores urbanos, a média 
oficialidade do Exército (tenentismo), frações das oligarquias 
ligadas ao mercado interno, frações da intelectualidade e o 
nascente contingente de empresários industriais que encararam 
esse momento político como uma oportunidade de tirar o setor 
industrial do papel de coadjuvante no cenário econômico 
nacional. Coube a Getúlio Vargas a habilidade política para 
articular esse conjunto de interesses num movimento que 
acabou chegando ao poder em 1930 por um golpe de Estado 
(GENNARI; OLIVEIRA; 2006, p. 334). 

 
 

A grande depressão promoveu, assim, alterações na titularidade do poder 

econômico e político no Brasil, em específico, a partir da Revolução de 1930 (DE 

CASTRO E MEZZAROBA, 2015, p. 50). Chegando ao poder, o governo 

provisório se viu diante dos efeitos da política de valorização do café implantada 

pela primeira República, a qual se mostrou extremamente vulnerável à 

perturbação do mercado externo, tendo em vista seu caráter dependente e 

subordinado. À época, o café representava, ainda, 80% das exportações 

brasileiras e, com o Estado garantindo, artificialmente, a taxa de lucro, era 

comum a superprodução. Entretanto, se em um cenário de estabilidade já é difícil 

a absorção da superprodução, em um cenário de crise, a absorção da produção 

do café brasileiro seria impossível. A Crise de 29 atingiu, de sobremaneira, o 

comércio do café, que sofreu uma queda de 43% nos seus preços já nos 

primeiros dois anos de crise, chegando a 66% de queda entre 1928 e 1940.  
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Todavia, a oligarquia cafeeira era a principal opositora da Revolução de 

30, muito embora tenha mantido a neutralidade durante todo o conflito, inclusive 

no seu período armado. Havia risco de que, caso o governo provisório deixasse 

de atender aos seus anseios e de amparar a oligarquia cafeeira em crise, sua 

neutralidade pudesse ser abandonada. (Idem, p. 15). Vargas, ao assumir o 

governo provisório, também tinha consciência de que não conseguiria governar 

apenas com o apoio das forças revolucionárias, em razão da heterogeneidade 

que lhe era constitutiva. Mais que isso, Vargas percebia que, em grande parte, 

a vitória dos revolucionários também se deveu à abstenção da oligarquia cafeeira 

paulista durante o conflito (Idem, p. 15). Tal situação é explicitada por Velho (op. 

cit., p. 127), segundo o qual, “embora tenha dado um passo à frente, o 

compromisso prosseguia. Consistia, principalmente, em não atacar o sistema 

tradicional, mas em construir o que parecia uma estrutura paralela”.  

Vargas, então, decidiu implantar uma política de retenção (compra) e 

destruição do café, não só mantendo o seu preço no exterior e, dessa forma, 

atendendo a oligarquia cafeeira, como também injetando crédito circulante na 

economia interna. Desse modo, já em 1933, a economia começava a dar sinais 

de retomada.  

 

Figura 18. Queima dos estoques de café 

 

                      Fonte: http://www.novomilenio.inf.br/santos/fotos081.htm 
 

Pereira (op. cit., p. 111), em explicação que não diverge do que aponta 

Fernandes (2006), afirma que: 
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A política de retenção e destruição de parte da produção cafeeira que 
garantia preços mínimos de compra do café pelo governo, alcançou 
objetivos não planejados: diretamente, através da manutenção da 
renda e do emprego no setor exportador, e, indiretamente, ao evitar os 
efeitos deletérios das atividades produtivas ligadas ao mercado 
interno. 
 

Desse modo, a retenção e a queima do café funcionaram como uma 

política anticíclica que conseguiu, em uma situação adversa, criar muito mais 

renda do que era queimado com o café, evitando a destruição da renda e do 

emprego. Entretanto, a política afetava diretamente a Balança de Pagamentos, 

exigindo o emprego da desvalorização cambial. Segundo Furtado (1985, p. 196), 

entre 1929 a 1931, o Cruzeiro perdeu cerca de 50% do seu valor no exterior.  

Fonseca (2013, p. 229) explica que: 

O novo governo empossado com a Revolução de 1930 
justamente diagnosticou como principal gargalo, exigindo 
imediata intervenção,  os  déficits  públicos  —  decorrentes  da  
queda  na  arrecadação,  inclusive  pelo peso dos impostos de 
importação nas receitas federais — e do balanço de 
pagamentos, com a queda das quantidades e dos preços dos 
exportados, principalmente do café, que perfazia em 1924-29 
em média 72,5% do valor das exportações. 
 

Com efeito, houve significativa elevação de preço dos produtos 

importados, levando à contração drástica do setor. Tal fato criou uma “reserva 

de mercado para a indústria nacional substitutiva de importações” (PEREIRA, 

op. cit., p. 114). Furtado (op. cit., p. 197) indica que, de 1929 a 1931, as 

importações caíram de 14% para 8% da renda nacional. O período de 1933 a 

1955, por sua vez, corresponde a uma fase de industrialização restringida, 

conforme a classificação de Tavares (1986, p. 37).  

Paralelamente, o governo passou a adotar medidas protecionistas em 

relação à produção doméstica, em específico, a favor da indústria nacional e de 

medidas de desestímulo à produção cafeeira, tais como a criação de novos 

impostos e a taxação da plantação de cafeeiros (FONSECA, 2013, p. 230). 

Esses tributos também foram utilizados para a implementação da política de 

compra e de destruição do café pelo Estado.   

Em síntese, de acordo com o que pontua Pierucci (2007, p. 38), o governo, 

nessa época, adotou as seguintes medidas:  

(a) Aumento de impostos específicos; (b) aumento de ágios 
mil-réis papel – mil-réis ouro; (c) consumo compulsório de 
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matérias-primas de produção doméstica (carvão, álcool, 
mandioca) e (d) proibição de importação de equipamentos para 
determinadas indústrias, caracterizadas por sua capacidade 
ociosa de produção.  
 

A substituição de importações viabilizou a produção interna, com o 

aproveitamento da capacidade produtiva já instalada no país e com a compra, a 

custos reduzidos, de equipamentos de segunda mão, oriundos de fábricas 

falidas com a grande depressão. A política monetária expansionista57, adotada 

para superar a recessão (FONSECA, 2013, p. 231), foi, em específico, uma 

resposta ao desequilíbrio externo (PEREIRA, op. cit., p. 114)58. Ao mesmo 

tempo, o governo adotou uma política de câmbio baseada na desvalorização da 

moeda corrente nacional, o que aumentou a renda decorrente de exportações e 

permitiu, até o fim do Estado Novo, o acúmulo de divisas.  

As respostas adotadas pelas nações à crise no decorrer da 
década de 1930 e a Segunda Guerra Mundial provocaram 
transformações profundas na evolução da indústria no Brasil. No 
decorrer desses quinze anos, as relações de troca internacionais 
sofreram um abalo gigantesco, a ponto de provocar uma revisão 
profunda nos ideais livre-cambistas que dominavam as relações 
internacionais. A grande instabilidade do mercado mundial 
fortaleceu a convicção, entre todas as nações, de que a 
continuidade de desenvolvimento passava, necessariamente, 
por um esforço de mobilização nacional. (GENNARI; OLIVEIRA; 
2009, p. 333) 

 
A política governamental deu início a uma fase de industrialização 

restringida, a qual passou a ser comandada de dentro do país, em decorrência 

da impossibilidade de se articular a acumulação interna com a entrada de novos 

capitais estrangeiros privados. O tipo de indústria que se desenvolveu, no 

período, era voltado ao setor de bens de consumo não duráveis e intermediários, 

chegando, mais adiante, à produção de bens de capital (Idem. Ibidem).   

                                                           
57 A política monetária é uma forma de controle da quantidade de dinheiro em circulação, de 
crédito e de juros pela autoridade monetária de uma pais, isto é, diz respeito à liquidez dos ativos 
econômicos. Uma política expansionista aumenta a oferta de moeda e diminui juros para 
promover o crescimento da economia e expandir o consumo.  
58 Para maior compreensão acerca da política de substituição de importações, ver Tavares (1974, 
p. 35). Deve-se compreender a expressão substituição de importações como um “processo de 
desenvolvimento interno impulsionado por restrições externas que se manifesta, principalmente 
por uma ampliação e diversificação da capacidade produtiva industrial” (PEREIRA, op. cit., p. 
118). Ou, ainda, nos dizeres de Tavares (op. cit., 35), a política de substituição de importações 
pode ser entendida como um “processo de desenvolvimento ‘parcial’ e ‘fechado’, que 
respondendo às restrições do comércio exterior, procurou repetir aceleradamente, em condições 
históricas distintas, a experiência de industrialização nos países desenvolvidos.  
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No campo social, a situação econômica deixou, como reflexo, a alteração 

nos agentes que comporiam a elite dominante:  

A partir dos anos 1930, quando começa a Revolução Industrial 
brasileira, a sociedade passa a ser ‘industrial’ porque agora os 
empresários industriais tornam-se dominantes, enquanto o 
Estado torna-se ‘nacional-desenvolvimentista’ porque envolvido 
em uma bem sucedida estratégia nacional de desenvolvimento 
(PEREIRA, 2008, p. 26). 

 
Então, o principal problema que se lançava ao governo provisório, pela 

Crise da década de 1930, era impor a autoridade do novo governo sem efetuar 

uma revolução social (Idem, p. 16). Seria preciso criar, nas estruturas do Estado, 

uma classe superior à classe dominante, aquilo que o autor denomina de “classe 

reinante”. Para isso, Vargas lançou mão de uma burocracia estatal 

especializada: 

Durante todo o período do Governo Provisório, tratou 
simultaneamente de criar os alicerces de uma nova estrutura 
política, através dos interventores, e de neutralizar a oposição 
que lhe poderia ser movida pelos antigos detentores do poder 
político. A resposta compatível com a necessidade política de 
manter a independência do executivo foi a criação de órgãos 
especializados do Estado. Criaram-se, assim, em 1931 o 
Conselho Nacional do Café e o Instituto de Cacau da Bahia; em 
1933 o Departamento Nacional do Café e o Instituto do Açúcar 
e do Álcool; e assim por diante. À expressão de interesses 
regionais ou estaduais através das bancadas no legislativo, 
substituiu-se a expressão de interesses setoriais através de 
distintos órgãos do executivo, que desta forma, assumiu o papel 
de mediador entre os interesses divergentes de setores da 
classe dominante (Idem, p. 17).  
 
 

Pereira (op. cit., p. 108) afirma que a Grande Depressão apenas antecipou 

uma crise que ocorreria de qualquer maneira.  

Há certa polêmica, entre os teóricos da história econômica, acerca da 

consciência ou não de Vargas ao adotar a substituição de importações. Teóricos 

da linha de Celso Furtado entendem que não havia consciência clara do governo 

no sentido de reorientar a economia para a industrialização, corrente defendida 

por Tavares (1986), Pereira (2016) e Bielschowsky (1995). De outro lado, 

teóricos como e Fonseca (2012) e Mollo (2014) defendem a intencionalidade e 

o planejamento da industrialização pelo governo Vargas, considerando a 
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experiência precedente implementada por ele, no Rio Grande do Sul, e sua 

tradição positivista.59 

Conforme Orlandi (2013, p. 296),  

O positivismo é a marca de nascença da nossa República e a 
ideologia positivista, tal como a mostramos em seus 
deslizamentos neste capítulo, estará sempre presente sob suas 
diferentes modalidades, mesmo como vestígio, nas nossas 
formas de governo e em suas instituições. 
 

 Com isso, os efeitos de sentido do positivismo, no Brasil fazem com que 

ciência, religião e política estejam “subsumidas no senso comum pelo discurso 

moralista” (Ibidem, p. 134). Por outro lado, a autora destaca a inscrição na 

bandeira nacional da máxima conciliatória “ordem e progresso”. Esse mesmo 

caráter conciliatório revela uma outra perspectiva pouco visível, a conciliação 

entre liberdade e ditadura (Idem, p. 328).  A autora conclui que: 

Essa estranha mistura de moral – religião – ciência e política – 
apagando o jurídico e o político em seus lugares mais próprios – 
é que tem sustentado os discursos sobre (e do) poder no Brasil, 
desde essa época. E é essa sustentação que tem sido 
imprescindível para as formas de nossos governos totalitários. 
Ideias como essas preparam, já nos primórdios da República, as 
formas ditatoriais a que estão submetidas nossas questões 
sociais e políticas (Idem, p. 331).  
 

Foi então que, em 1934, após a derrota da sublevação constitucionalista 

de 1932, promulgou-se a nova Constituição, refletindo a inspiração das 

Constituições Mexicana, de 1917 e de Weimer, de 1919. A Constituição de 1934 

se inspirava na superação do laissez-faire, criando um estado forte e 

intervencionista, levando, ao conteúdo da Carta, direitos sociais e econômicos 

que projetariam um “aparelho de Estado organizador e regulador do mercado” 

(DE CASTRO; MEZZAROBA, op. cit., p. 56).  

O art. 113 da Carta de 1934, por exemplo, “submetia o livre mercado à 

realização da justiça social”. (Idem, p. 58). Segundo os autores: 

Fica evidenciada a ideologia constitucionalmente adotada pela 
Constituição de 1934, uma síntese de múltiplas determinações: 
burguesas, social-intervencionista, corporativista-positivista. 
Seria em demasia superficial que essa Constituição adotou uma 
ideologia burguesa intervencionista, própria à essa conjuntura 
do capitalismo monopolista internacional porque ela representa, 

                                                           
59 O positivismo de Comte parte da ideia de linha evolutiva de desenvolvimento da sociedade 
(SABADELL, 2017).  
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para a nação brasileira, muito mais do que isso. Representa um 
documento político de inauguração de uma nova ordem social e 
econômica, um novo aparelho de Estado e um novo momento 
da história brasileira que ficaria conhecido como período do 
nacional-desenvolvimentismo e que seria, nos anos 
subsequentes, responsável por uma rápida revolução industrial 
que elevaria as relações de produção do Brasil a níveis 
capitalistas (Idem, p. 67). 
 

É importante destacar que a Constituição de 1934, com seu caráter 

revolucionário, retomou o processo de transição, até então incompleta, para o 

Estado burguês e para a formação de uma economia capitalista propriamente 

dita. Essa Constituição, em especial, promoveu o ajustamento da ordem jurídica 

às transformações operadas pelo Estado nas formas de produção e nas relações 

de produção, as quais se reorganizaram sob a perspectiva do que veio a se 

denominar como desenvolvimentismo.  

Os autores afirmam que o efeito imediato da Revolução foi o fim do 

coronelismo, da política governadores, do voto de cabresto e da política do café-

com-leite. Tais fatos desarticularam as características pré-burguesas de 

organização do Estado, e da aliança entre burguesia urbana e oligarquias 

periféricas resultou uma transformação na ideologia de vocação natural agrícola 

do país para uma ideologia que defendia a elaboração de um projeto industrial 

orgânico e nacionalista. Esse seria fundado na industrialização de base (Idem, 

p.13) 

 Boa parte desses efeitos se deu, também, pela reforma no sistema 

eleitoral de 1932, que instituiu o voto secreto em substituição ao voto aberto, 

estendeu o direito de voto às mulheres e aos maiores de 18 anos, entre outras 

alterações. Essas indicariam uma ampliação democrática no país. Iniciou-se, 

assim, uma reorganização do Estado, a qual seria baseada em critérios 

essencialmente burgueses de crescimento e especialização, porém com 

ampliação de suas atribuições e forte centralização de poder no Executivo.  

A Constituição de 1934 teve, no entanto, vida curta, sendo substituída, em 

1937, por uma nova Constituição, outorgada por Getúlio Vargas, inaugurando o 

chamado “Estado Novo”. Esse surgiu como reação à persistência da atmosfera 

revolucionária do movimento de 30, que colapsou a estabilidade de dominação 

de classe das oligarquias agroexportadoras. A composição não homogênea dos 
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agentes revolucionários não permitiria a formação de um bloco sólido de 

representatividade, do qual fluísse a necessária estabilidade política e 

econômica, o que foi bem ilustrado pela contrarrevolução de 1932.  

Essa desorganização das classes dominantes provocou “uma relativa 

defasagem entre a superestrutura política e a infraestrutura econômica, 

possibilitando a ascensão” (ROWLAND, op. cit., p, 74) de uma classe social 

pequeno burguesa, a qual defendia a implantação do capitalismo no Brasil. A 

referida defasagem podia ser notada no tempo de tramitação dos projetos no 

Poder Legislativo, revelando a inexistência de consenso em torno de um projeto 

político de Estado. 

No campo internacional, o cenário já era de agitações políticas em razão 

da Segunda Guerra. Os reflexos da Revolução Russa e do nazifacismo europeu 

fizeram surgir dois partidos ideológicos importantes, o Partido Comunista do 

Brasil, de inspiração marxista leninista, e a Ação Integralista Brasileira, de 

inspiração nazista, tendo, como expoente, o jurista Miguel Reale (DE CASTRO; 

MEZZAROBA; 2015, p. 71-72). Em 1935, um movimento de inspiração 

comunista, liderado por Luis Carlos Prestes, provocou o levante em vários 

quartéis do país. A reação do governo foi de repressão, e o movimento foi 

utilizado “como pretexto para a instauração do Estado Novo, com a revogação 

da Constituição de 1934” (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2051, p. 70).   

Em 1937, Vargas inaugurou o Estado Novo, o qual foi um período ditatorial 

em que houve um salto no desenvolvimento industrial brasileiro. Naquele mesmo 

ano, o então Presidente decretou a moratória da dívida dos cafeicultores e da 

dívida externa brasileira e, além disso, outorgou uma nova Constituição.  

A Carta de 1937 rompeu com a democracia, inibindo a representação 

política de todas as classes sociais. Estabeleceu-se o estado de exceção ou a 

ditadura estadonovista. A base política, para compreensão do governo varguista, 

era a repressão pelo direito, tanto das classes exploradoras, quanto das classes 

exploradas, ao mesmo tempo em que promovia a consolidação de instrumentos 

de afirmação de ambas as classes, o que seria uma nova fórmula de regular a 

acumulação de capital (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2015, p. 70-71).  

 

 



130 
 

  

2.2.1. O legado não superado 

 

Resta, contudo, um pedaço de nosso 
passado que ainda atravanca e retarda o 

avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da 
Era Vargas – ao seu modelo de 

desenvolvimento autárquico e seu Estado 
intervencionista. 

(CARDOSO, 1994) 
 

 
Em 1994, em seu discurso de despedida do Senado Federal, o Presidente 

eleito, Fernando Henrique Cardoso (FHC), proferiu a frase epigrafada e que 

repercute bastante até os dias atuais (1995, p. 10). Em sua busca pelo que 

chamou de “acerto de contas com o passado”, afirmou que o “autoritarismo é 

uma página virada na história”. O discurso de FHC, proferido 60 anos após a 

Constituição de 1934, é sintomático do caráter, até então, irreversível das 

transformações do Aparelho do Estado e da criação de um Estado burguês 

desenvolvimentista. Essas transformações tomaram lugar a partir da revolução 

de 1930 e, mais fortemente, por intermédio do golpe de estado, o qual instaurou 

a ditadura Vargas e, com ela, as bases jurídicas do desenvolvimentismo pela via 

autoritária. 

Em termos de representação, com o golpe de 1937, foram superados os 

entraves da ausência de uma classe dominante hegemônica, a qual impediria a 

implantação das políticas industrializantes de caráter desenvolvimentista. Com 

isso, Vargas eliminou, artificialmente, o conflito de classes, criando, em 

contrapartida, a cooperação de classes e colocando o Estado como centro da 

reprodução do capital. Ao ser o Poder Executivo o centro do Estado e tendo, o 

Presidente, poderes legislativos excepcionais, os entraves parlamentares em 

torno de um projeto de desenvolvimento foram eliminados. A burocracia estatal, 

altamente especializada, com órgãos setorizados, tinha, por finalidade, aglutinar 

as demandas das classes produtivas.  Conforme explica Rowland (op. cit., p. 15), 

a burocracia estatal seria uma classe “reinante” sobre a classe dominante, 

fundamental para conferir maior autonomia ao Estado, dando, ao Executivo, 

margem de manobra sobre todas as frações sociais. 
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Dois anos depois do golpe, em 1939, o governo publicou o Decreto-Lei 

1.202, que ficou conhecido como Código Administrativo ou, ainda, como Lei 

Orgânica dos Estados e Municípios. Por esse decreto, Vargas revogava as 

constituições dos Estados e determinava as regras de funcionamento enquanto 

durasse a intervenção. O Decreto promoveu a redistribuição do Poder regional, 

deslocando seu eixo de influência. Ademais, estabelecia uma burocracia de 

controle sobre os próprios interventores, de modo a liquidar qualquer resistência 

de práticas coronelistas.  

Distribuiu as funções governativas nos estados entre duas 
entidades político-burocráticas: a Interventoria Federal, de um 
lado, como o Poder Executivo, e o Departamento Administrativo, 
como um sucedâneo de Poder Legislativo regional. Os 
interventores, segundo o arranjo político que resultou das 
definições de Getúlio Vargas e Francisco Campos, teriam 
garantido o poder de nomear os prefeitos municipais, indicar 
seus secretários, constituir ou destituir funcionários públicos e 
administrar seus estados por decreto, sendo nomeados pelo 
Presidente da República com a referenda do ministro da Justiça 
e Negócios Interiores. Os membros do Departamento, por sua 
vez, seriam escolhidos diretamente pelo Presidente da 
República e deveriam examinar todos os decretos-lei baixados 
pelo interventor ou pelos prefeitos, além dos projetos de 
orçamento e a execução orçamentária do estado e dos 
municípios (GUANDALINI JR; CODATO, 2016). 

 

A centralização política permitiu, ao Estado Novo, implementar as 

políticas de intervenção do Estado no domínio econômico, “planejando e 

incentivando a formação de um parque industrial diversificado na economia 

nacional, através da formação de um verdadeiro mercado interno” (DE CATRO; 

MEZZAROBA; 2015, p. 74). Assim, o Estado Novo seguiu a política 

industrializante inaugurada com a Revolução de 1930 e consolidada na 

Constituição de 1937.   

As indústrias de base foram as mais incentivadas mesmo pelo 
estágio primário em que se encontrava o desenvolvimento das 
forças produtivas brasileiras. A criação do Conselho Nacional do 
Petróleo em 1938, a da Companhia Siderúrgica Nacional, em 
1941, e a da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942, são alguns 
atos desse concerto. Por outro lado, o surgimento definitivo da 
CLT, em 1943, da Previdência social e a instituição compulsória 
da formação de sindicatos se constituíam em formas políticas 
progressistas de criação de relações de produção burguesa 
(Idem, ibidem). 
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A Carta de 1937 foi utilizada, pelo governo, como instrumento de 

planejamento econômico e de transformação social, inclusive a partir da 

instituição de um direito trabalhista, como, por exemplo, a fixação de um salário 

mínimo. Na prática, a fixação de um salário mínimo, em parâmetros jurídicos, 

devolveria, ao Estado, e não ao mercado, a definição dos custos mínimos da 

reprodução do trabalhador (Idem, p. 76).  

 
Figura 19. O trabalhador também tem seu lugar no 
Estado Novo 

 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiab/vargas.htm 

 

A Constituição de 1937 também criou o Conselho da Economia Nacional60 

(art. 57). Submetido, diretamente, ao Presidente da República, o Conselho era 

composto por representantes dos diversos ramos da produção nacional, 

garantido paridade de representação entre capital e trabalho. Além disso, ele era 

presidido por um Ministro de Estado escolhido pelo Presidente. A tal órgão, 

competiria fazer as vezes do mercado na regulação e no planejamento, com 

base no que a Constituição de 1937 instituiu como “Ordem Econômica”, a qual, 

em seu art. 135, inaugurou o termo “intervenção do Estado no domínio 

econômico”.  

De Castro e Mezzaroba (2015, p. 81) pontuam que  

O capítulo denominado “Da Ordem Econômica” traçava as 
linhas mestras da organização do Estado face ao 

                                                           
60 Órgãos semelhantes também constaram da estrutura dos governos JK, Geisel, Lula e Dilma. 
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desenvolvimento econômico. É preciso lembrar que seria sobre 
essa base jurídica que o Estado Novo operaria a deflagração de 
uma revolução industrial no Brasil, que o elevaria a um novo 
patamar econômico, fundado em relações capitalistas de 
produção, medianamente avançadas.  
 

O Estado assumiu, então, o papel de coordenador dos meios de produção 

e da livre concorrência. Além de coordenar as atividades privadas, o art. 135 da 

Carta de 1937 previa a participação direta do Estado como empresário 

capitalista, seja por encampação ou por monopólio. Nesse sentido, além da Vale 

do Rio Doce e da Companhia Siderúrgica Nacional, Vargas criou a Nacional 

Motors, a hidrelétrica de Xingó – no Vale do Rio São Francisco, entre outras.  

 

Figura 20. Propaganda da Fábrica Nacional de 
Motores 

 
Fonte: http://www.lexicarbrasil.com.br/fnm/ 

 

A maioria desses empreendimentos foram iniciados durante a Segunda 

Guerra, mas somente entraram em operação quando findo o conflito, já por volta 

da década de 1950. Após isso, seguiram inúmeras outras medidas de 

intensificação da industrialização. Observando-se a propaganda da Fábrica 

Nacional de Motores S/A é possível se notar o foco do governo no 
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desenvolvimento do mercado interno e a exaltação do nacionalismo, presentes 

no slogan “Produzido no BRASIL, para as estradas do BRASIL”. 

A Constituição de 1937, em seu art. 145, também determinou a 

nacionalização dos Bancos e das empresas de seguros. As riquezas naturais 

foram reconhecidas como patrimônio público e receberam proteção especial e 

nacionalista da Carta. Alguns serviços públicos foram criados e, quando não 

exercidos diretamente pelo Estado, estavam submetidos a um rígido controle 

tarifário.  

O intervencionismo Estatal atingiu, do mesmo modo, a propriedade 

privada e a liberdade contratual. Com isso, o dirigismo contratual do Estado 

impunha a relativização da força obrigatória dos contratos e da autonomia de 

vontade de contratar, buscando garantias à economia popular. Quanto à 

propriedade privada, Vargas constitucionalizou previsão já existente no Código 

Civil de 1916, relativa à sua aquisição pela posse-trabalho, a usucapião, instituto 

que também existe, hoje, no direito civil brasileiro.  

No Estado Novo, mais precisamente em 1940, foi criada a 

Superintendência da Moeda e do Crédito – SUMOC, a qual, mais tarde, deu 

origem ao Banco Central do Brasil. A SUMOC tinha, como funções: o controle 

da inflação; a reorganização, regulamentação e fiscalização do sistema 

bancário; a orientação da política de câmbio; a promoção de estudos 

econômicos e, por fim, a representação do Brasil em âmbito internacional. 

A ausência de recursos nacionais ao desenvolvimento do projeto de 

industrialização, no entanto, alçou Vargas à busca de financiamento 

internacional, apesar de seu discurso nacionalista. No início da guerra, Vargas 

mantinha as relações financeiras e comerciais do Brasil com a Inglaterra e os 

Estados Unidos, porém, intensificava o intercâmbio comercial com a Alemanha. 

No entanto, durante a guerra, foi o capital estadunidense, por meio de acordos 

bilaterais, que amparou o projeto dele. O predomínio do capital estadunidense, 

que resultaria na sua hegemonia pós-guerra, financiou boa parte dos 

empreendimentos do Estado Novo, como, por exemplo, a Construção da fábrica 

da CSN em Volta Redonda 
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Em 1939, foi assinado um tratado Comercial com os Estados Unidos61, 

que sofreu forte oposição interna antes às concessões feitas pelo Brasil. Tal 

tratado ficou conhecido como Tratado Aranha, por ter sido negociado pelo 

Ministro Oswaldo Aranha, e já indicava um reposicionamento estratégico do 

governo Vargas.  

Pierucci et al. (op. cit., p. 19) explicam que, com o acordo: 

De um lado, tratou-se de assegurar, com a concessão de preços 
relativamente generosos, que a guerra não implicaria em 
desorganização de mercados na América Latina de modo a pôr 
em risco a estabilidade na região. De outro, garantia-se o 
suprimento adequado das necessidades da economia norte-
americana bloqueando, ao mesmo tempo, o suprimento do 
Reich.  
 

Prenunciando-se o fim da guerra, com a vitória dos EUA, houve uma 

reconfiguração do poder mundial em um cenário de bipolarização em blocos 

imperialistas e, ideologicamente, opostos. A vitória dos aliados determinou uma 

verdadeira cruzada democrática pelo mundo ocidental, o que contrariava as 

bases do estadonovismo. Essa reorientação desencadeou uma série de 

pressões contra o Estado Novo. Essas deram início a um processo de abertura 

política. Vargas conduziu tal processo buscando o apoio popular, seja com a 

aprovação da Consolidação da Legislação Trabalhista - CLT, seja pelo uso da 

mídia, comprometendo-se à reabertura política vinculada ao pós-guerra.  

De fato, em fevereiro de 1945, a Lei Constitucional n° 09, previu a 

realização de novas eleições, determinou a soltura dos presos políticos e, ainda, 

publicou um novo Código Eleitoral, que permitiu a reorganização político 

partidária. As transformações legislativas apontavam para a abertura 

democrática. Assim, o Código Eleitoral inaugurou uma nova configuração política 

dos partidos, os quais passaram a ter organização nacional e não mais regional, 

impedindo a reestruturação completa da política dos governadores. 

Diante de alianças novas e de uma situação internacional 
mudada, o Estado Novo caiu. Todavia, apesar das aparências na 

                                                           
61 A assinatura do tratado ficou conhecida como Missão Aranha, chefiada pelo então Ministro 
das Relações Exteriores de Vargas, e pela extensão das concessões feitas aos EUA sofreu 
inúmeras críticas. De acordo com Pierucci et. all. (op. cit., p. 33), a política americana colocava 
o Brasil em situação confortável, na medida em que reduzia as pressões de curto prazo para a 
consecução de um objetivo estratégico sobre o Brasil. Os autores (Idem., p. 37) explicam que o 
real poder de barganha dos EUA decorreria do fato de serem os principais compradores do café 
brasileiro. 
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época, a máquina estatal não foi basicamente substituída e o 
capitalismo autoritário não desapareceu juntamente com o regime 
autoritário do Estado Novo (VELHO, op. cit., p. 134). 

  
De Castro e Mezzaroba (2015, p. 88-89) esclarecem que as alterações 

legislativas permitiram que os adversários políticos do desenvolvimentismo 

varguista e da industrialização se organizassem em torno da União Democrática 

Nacional (UDN). Essa era formada por banqueiros e por latifundiários ligados à 

classe predominante durante a República Velha. O Partido era o autêntico 

representante dos princípios liberais do laissez-faire e, consequentemente, da 

eliminação de toda a qualquer intervenção do estado no “domínio econômico”.  

Por outro lado, o autor indica que as forças de apoio a Vargas se 

aglutinaram no PTB – Partido Trabalhista Brasileiro e no PSD – Partido Social 

Democrático. No PTB, estavam as forças sindicais e operárias representando a 

ideologia trabalhista e de conciliação de classes.  Já no PSD, concentravam-se 

membros das oligarquias políticas e econômicas, numa perspectiva mais de 

centro do espectro político. Ambas as agremiações defendiam o modo capitalista 

de produção. Formou-se, ainda, um espectro à esquerda, de ideologia socialista, 

o PCB – Partido Comunista do Brasil, sob o comando de Luis Carlos Prestes, 

que havia sido duramente reprimido durante o regime. Havia, nesse período, 

outras pequenas agremiações. 

Conforme as palavras de De Castro e Mezzaroba (2015, p. 89), “estava 

montado o tabuleiro de foças que definiria a política nacional até o golpe militar 

de 1° de abril de 1964”, com o predomínio da aliança entre PSD e PTB. De um 

lado, PSD e PTB exprimindo o pacto conciliatório entre a classe industrial 

avançada e a classe operária social democrata em torno do nacional-

desenvolvimentismo e, de outro lado, a UDN, defensora do liberalismo 

econômico.  

Do primeiro governo Vargas em diante, a estrutura burocrática e a forma 

jurídica desenvolvimentista sofreram variações ou igualmente, como explica 

Grau (2008, p. 43), passaram por renovações. Na tipologia de Velho (op. cit., p. 

35), essas renovações corresponderam às transformações que implicaram na 

modificação de elementos já existentes, que se ajustaram às mudanças 
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circulantes, sem, no entanto, desaparecerem. A Constituição de 1946 foi uma 

delas.  

A Constituição de 1946 nasceu sob a influência do ambiente de 

reposicionamento das sociedades internacionais, alinhadas aos EUA, em torno 

do regaste da democracia. A retomada das liberdades políticas fundamentais e 

dos direitos civis rendeu, à Constituição de 1946, a alcunha de experiência 

democrática. Todavia, segundo explicitam De Castro e Mezzaroba (2015, p. 88), 

ela acabou preservando o “essencial de um Estado intervencionista” e retratando 

a nova composição de classes existentes, em específico, a hegemonia da 

burguesia industrial gestada no Estado Novo. Tal fato, conforme os mesmos 

autores,  

demonstrava que a forma organizativa doe Estado burguês que 
se convencionara denominar de Estado Social de Direito não 
representava uma simples conjuntura, mas uma forma sintética-
universal que não poderia retroceder a formas já abandonadas 
de puro abstencionismo. 

 

Apesar dessa característica, o reordenamento de forças internacionais e 

o atrelamento do Brasil aos Estados Unidos deixou marcas expressas na 

Constituição de 1946. Fruto de uma Assembleia Constituinte, a Constituição, 

promulgada em 1946, foi gestada sob a pressão do liberalismo protecionista dos 

EUA e do abandono corporativismo que caracterizava a Constituição de 1937 

(Idem, p. 90). Ainda assim, representou uma nova síntese, a qual resultou em 

um Estado Social de Direito atrelado à influência norte-americana.  

Na década de 1950, quando Vargas assumiu o poder pela segunda vez, 

iniciou aquilo que Tavares (1986) denominou de industrialização dependente. 

Esse tipo de industrialização, de acordo com a autora, seria uma forma diferente 

de articulação entre Estado, capital estrangeiro e capital nacional privado. Nessa 

articulação, o controle do mercado seria tomado pelas empresas estrangeiras. 

Nesse contexto, uma série de medidas econômicas foram adotadas, pelo 

governo, para intensificação do desenvolvimentismo, a exemplo de: a criação de 

infraestrutura e produção de insumos para a indústria pesada; a fundação do 

BNDE – Banco Nacional do Desenvolvimento (origem do atual BNDES – Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social); além de alterações nas 

regras de importação (PEREIRA, 2015), bem como a fixação de limites para a 
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remessa de lucros para o exterior e a criação da Petrobrás (VELHO, op. cit., p. 

162).  

A Constituição de 1967, outorgada, institucionalizou o golpe militar de 

1964 e estabeleceu uma forma política autoritária e centralizadora, sob a direção 

das Forças Armadas e fundamentada na ideologia da Segurança Nacional, um 

desdobramento da doutrina Monroe62. Tais características se contextualizavam 

no plano externo com o acirramento da Guerra Fria, após o episódio da 

Revolução Cubana. O curioso é que o novo regime ditatorial, de aprofundamento 

do autoritarismo do Estado, foi implementado sob a bandeira do liberalismo 

(VELHO, op. cit., p. 170). No entanto, de acordo com Velho (Idem, p. 171), 

“gradativamente, velhos liberais foram substituídos por velhos autoritaristas. Os 

políticos tradicionais responsáveis pelo sucesso do movimento liberal de 1964 

foram ou politicamente destruídos ou subjugados”. 

No entanto, o regime militar não pôs fim à política desenvolvimentista e 

ao intervencionismo estatal, acentuando a centralização e acelerando-a. De 

acordo com relatório da Conjuntura Econômica 1973, “entre 1964 e 1969, foram 

criadas ou passaram, ao controle federal, maior número de empresas que em 

qualquer outro período analisado isoladamente (1973, p. 78). Por outro lado, 

surgiram novas características, especialmente no que se refere à participação 

do capital estrangeiro e à entrada de empresas estrangeiras no Brasil. Tal 

abertura foi iniciada ainda no Governo JK, em seu plano de metas, sendo 

aprofundada no regime militar, apesar da bandeira nacionalista.  

Gonçalves (2014, p. 10), a respeito da economia brasileira de 1850 até a 

década de 1990, afirma que: 

Em todo este período a economia brasileira teve dois grandes 
momentos: o primeiro foi a ruptura em 1930, que deu origem à 
Era Desenvolvimentista; o segundo foi o próprio -m desta Era 
em 1979. Em 1980 é o início da fase de crise, instabilidade e 
transição que iria desembocar no MLP em 1995. 

 
Na concepção de Fonseca (2017), o Estado Novo apresentava, como 

pensamento basilar, as ideias de industrialização, intervencionismo pró-

crescimento, nacionalismo e positivismo, as quais caracterizam o 

                                                           
62 A Doutrina Monroe foi lançada pelo Presidente dos Estados Unidos, James Monroe, em 
1823 e era sintetizada no slong  “A América Para Os Americanos”. 
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desenvolvimentismo. O objetivo estratégico dessa política consistia em romper 

com a “vocação natural” de um Brasil Agrário Exportador, que se fundamentava 

no esquema da teoria das vantagens comparativas63 e, assim, consolidar a 

industrialização.  De acordo com o que afirma Belluzzo (2012): 

A industrialização era vista como a única resposta adequada aos 
inconvenientes da dependência da demanda externa. A renda 
nacional dependia da exportação de produtos sujeitos à 
tendência secular de queda de preços e flutuações cíclicas da 
demanda. 
 

No que se refere ao desenvolvimentismo como prática política e 

econômica, adoto a definição de Bielchowsky (1995, p. 7). Esse autor esclarece 

que o desenvolvimentismo é uma ideologia de transformação da sociedade, 

como via para a superação da pobreza e do desenvolvimento, a partir de um 

claro projeto econômico. A tipologia proposta pelo autor (Idem, ibidem) também 

explica que existem várias experiências desenvolvimentistas distintas, que 

comportam controvérsias, em específico, no que se refere ao papel do capital 

estrangeiro, mas que se identificam nos seguintes pontos fundamentais: 

a industrialização integral é a via de superação da pobreza e do 
subdesenvolvimento brasileiro; b) não há meios de alcançar uma 
industrialização eficiente e racional no Brasil através das forças 
espontâneas do mercado; por isso, é necessário que o Estado a 
planeje; c) o planejamento deve definir a expansão desejada dos 
setores econômicos e os instrumentos de promoção dessa 
expansão; e d) o Estado deve ordenar também a execução da 
expansão, captando e orientando recursos financeiros, e 
promovendo investimentos diretos naqueles setores em que a 
iniciativa privada seja insuficiente. 

 
Bielchowsky (1995, p. 258) defende que as ideias dos revolucionários de 

1930, no Brasil, ainda não eram desenvolvimentistas, mas sim industriais. A 

referida interpretação também é defendida por Tavares (1986) acerca da 

substituição das importações.  Conforme o pensamento de Bielchowsky (op. cit., 

p. 258), o desenvolvimentismo, enquanto estratégia, somente existiu a partir do 

                                                           
63 Trata-se de uma teoria econômica, formulada por Davi Ricardo em 1817 , segundo a qual “o 

livre comércio, induzindo os parceiros comerciais a se especializarem naqueles produtos que 
são comparativamente mais eficientes, é benéfico para todos os países, mesmo para aqueles 
que são menos eficientes, em termos absolutos, na produção de todos os bens e serviços. 
Obviamente, a teoria é dita de vantagens comparativas porque um país pode ser menos eficiente 
do que outro na produção de todos os bens e serviços e, ainda assim, a especialização produtiva 
induzida pelo comércio exterior seria vantajosa para ele “(GONTIJO, 2007). 
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segundo mandato de Vargas. Nesse sentido, Bielchowsky esclarece (Idem, 

ibidem) que:  

Não se pode afirmar que se tenha gerado no período um projeto 
de industrialização articulado e perfeitamente definido. Faltavam 
coordenação entre os órgãos, recursos financeiros que 
permitissem uma continuidade mínima nos trabalhos e, 
sobretudo, uma diretriz geral de política econômica que cobrisse 
com um embasamento ideológico abrangente e definitivo suas 
atividades pioneiras de planejamento econômico. 

 
Em termos teóricos, de acordo com Fonseca (2017), que defende a 

intencionalidade dos revolucionários de 1930, a política econômica 

desenvolvimentista foi: 

formulada e/ou executada, de forma deliberada, por governos 
(nacionais ou subnacionais) para, através do crescimento da 
produção e da produtividade, sob a liderança do setor industrial, 
transformar a sociedade com vistas a alcançar fins desejáveis, 
destacadamente a superação de seus problemas econômicos e 
sociais, dentro dos marcos institucionais do sistema capitalista. 
 

Resolvendo o problema conceitual, Bresser-Pereira (2011) propõe que o 

desenvolvimentismo seria, em si, a designação de uma estratégia, que se 

aplicaria a um “fenômeno histórico real”, oriundo “do Estado nação que é a lógica 

da acumulação de capital e do desenvolvimento” (2016, p. 5). O referido autor 

(2016, p. 4) também afirma que: 

A expressão desenvolvimentismo começou a ser utilizada no 
Brasil – e talvez no mundo – nos anos 1950 para designar, de 
um lado, uma forma de organização do capitalismo e, de outro, 
uma abordagem teórica. Pedro Cezar Dutra Fonseca (2014: 36), 
que realizou um amplo estudo sobre as origens do termo, os 
encontrou pela primeira vez em trabalhos de Hélio Jaguaribe 
(1962) e Bresser-Pereira (1963).5 A partir dos anos 1970, a 
expressão “nacional-desenvolvimentismo” passou a ser 
amplamente usada. A nível internacional, porém, o termo só 
ganhou curso com o livro de Chalmers Johnson (1982) sobre o 
Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (MITI), 
no qual o Estado japonês foi definido como um “developmental 
state”.64 

 

                                                           
64 Não é objeto da presente tese abordar as diferentes correntes teóricas do 
desenvolvimentismo e do estruturalismo cepalino, uma vez que o estudo proposto se 
volta para as práticas econômicas e político-jurídicas adotadas pelo Brasil ao longo da 
República.  
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Segundo descreve Bresser-Pereira (2016, p. 6), no capitalismo, existem 

apenas duas formas de Estado: o desenvolvimentista e o liberal. Assim, a partir 

desses modelos, seriam desenhadas algumas variações. Tais formas 

correspondem às duas maneiras de organização econômica e política do 

capitalismo, as quais traduzem as formações ideológicas dos grupos específicos 

que disputam o poder e o predomínio na estrutura e, mais especificamente, na 

superestrutura do modo de produção capitalista. 

Bresser-Pereira (Idem, p. 8), com base na reconstrução histórica do 

capitalismo, traçou uma tipologia em que identifica quatro diferentes modelos de 

Estado desenvolvimentista: o original, o central retardatário, o periférico 

independente e o periférico nacional-dependente, cujas características e países 

respectivos foram sintetizados na tabela a seguir: 

 
Tabela 1. Tipologia dos Estados desenvolvimentistas de Bresser-Pereira (2016). 

Modelo 
desenvolvimentista 

Período Características Países Exemplo 

Original Séc. XVIII e XIX. Industrialização 
original. 

Inglaterra e França. 

Central 
Retardatário 

Início do séc. XIX. Países que não foram 
colônia e EUA – atraso 

na Revolução 
Industrial. 

Alemanha, Itália, 
Suécia e EUA. 

Periférico 
Independente 

Séc. XIX e XX. Colônias ou quase-
colônias de países 

desenvolvidos e com 
alto grau de 

autonomia. Tornaram-
se países ricos ou de 

renda média. 
Industrializaram pela 

realização do catching 
65up. 

Ricos: Japão, Taiwan, 
Coréia do Sul. 

Renda média: China, 
Índia, Malásia e 

Tailândia.  

Periférico Nacional 
-Dependente 

Séc. XIX. Países que lograram 
realizar sua revolução 

industrial, mas 
perderam parte de sua 
autonomia na década 

de 1980. 

Brasil e México. 

Fonte: elaboração própria, a partir de BRESSER-PEREIRA (2016). 

 

                                                           
65 De acordo com Bastos (2015), Catching up é um termo da Economia que designa “o processo 
em que as economias em desenvolvimento se aproximam do nível de riqueza acumulada das 
economias mais desenvolvidas. Teoricamente, à medida que as economias acumulam 
infraestruturas e equipamentos e dispõem de tecnologia, a produtividade tende a crescer 
progressivamente menos – lei dos rendimentos marginais decrescentes: o acréscimo de 
produção de um bem torna-se cada vez menor à medida que as unidades de um dado fator 
produtivo aumentam, ceteris paribus (mantendo todo o resto constante)”. 
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No que tange ao modelo desenvolvimentista periférico nacional-

dependente, no qual se insere a experiência desenvolvimentista brasileira, 

Bresser-Pereira (2016, p. 11) acrescenta uma característica para além da 

tipologia de Bielchowsky (op. cit., p. 258), que é o excessivo endividamento 

externo. Nesse ponto específico, Velho (op. cit., p. 164) questiona: “até que ponto 

o desenvolvimentismo era mesmo nacionalista?” 

No Brasil, Bresser-Pereira (2019) reconhece que o desenvolvimentismo 

se identifica com as políticas econômicas adotadas por Vargas e Juscelino 

Kubitschek, entre o final dos anos 30 até os anos 50. Já Gonçalves (2014, p. 10), 

explica que a economia brasileira teve dois grandes momentos: o primeiro em 

1930, com o surgimento da política desenvolvimentista e, depois, na década de 

1980, com o fim da política desenvolvimentista. Dessa forma, até os governos 

iniciados nos anos 1990, todos os anteriores, de uma maneira ou de outra, 

adotaram estratégias desenvolvimentistas, alterando apenas a forma política 

com que desenhavam a supremacia da superestrutura.  

A hegemonia do desenvolvimentismo foi engendrada pelo Estado 

autoritário, que buscou solapar manifestações de ideologias opositoras, 

utilizando-se de diversas ferramentas de manipulação de massas e do 

monopólio da violência. Não obstante, as transformações, na forma jurídica, ao 

longo do período de 60 anos, em que o desenvolvimentismo predominou, 

revelaram o cerne da disputa política pelo lugar privilegiado, o lugar do poder e 

da persistência da estrutura de dupla articulação, que impôs a readaptação 

interna conforme a conjuntura externa. Tal disputa se dava entre as elites não 

estáveis, restando o autoritarismo, em sua face mais acentuada, aos 

trabalhadores e aos opositores da elite, a qual era, então, a detentora do poder 

em cada fase. 

 “A colocação de novos rótulos em velhas garrafas é o que choca” no 

Brasil, afirma Velho (op. cit., p. 124) ao explicar que o autoritarismo do Estado 

brasileiro encontrou suas raízes no passado escravocrata, seja sob qual 

bandeira tenha sido. Conforme explica o autor, a própria revolução de 30 foi 

levada à cabo por uma parcela da elite, a qual se dizia liberal. Isso porque a 

história político-econômica e social do Estado brasileiro demonstra que “o 
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compromisso no seio da classe dominante parece ser um traço importante nas 

transformações do sistema” (VELHO, op. cit., p. 125). 

Nem mesmo as reformas neoliberais de Fernando Collor e de Fernando 

Henrique Cardoso foram capazes de aniquilar com o legado de Vargas. Do 

mesmo modo, a hegemonia econômica e política estadunidense sobre o Brasil 

finca seus flancos até hoje, em especial a partir da “estreita colaboração militar”, 

entre os dois países, desde os esforços de guerra. É sabido que os EUA 

financiaram, direta ou indiretamente, o Estado Novo, a deposição de Vargas, o 

Golpe Militar de 1964 e não será surpreendente que se demonstre, em futuro 

próximo, seu envolvimento na deposição de Dilma Rousseff. 
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PARTE II 

A MORTE E A MORTE DA CONSTITUIÇÃO DE 198866 

  

                                                           
66 Mello (2001, p. 35) defende, com certa dose de ironia, a ideia de que a Constituição de 1988 

já sofreu mais de 10 funerais. Suas palavras se referem à decomposição da espinha dorsal ou 
da própria alma da Constituição de 1988, mesmo antes de sua promulgação e dos contínuos 
ataques decorrentes da chegada ao poder de setores alinhados à ideologia neoliberal. As ideias 
de Mello (Idem), imediatamente, fizeram-me recordar de um dos clássicos da obra do escritor 
Jorge Amado, “A Morte e a Morte de Quincas Berro D’água”. Na obra, há um claro conflito 
ideológico, não só pela determinação da morte de Quincas, mas também pela própria identidade 
do defunto.   
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III. A CONSTITUIÇÃO (IM)POSSÍVEL 

 

Tudo o que nasce é destinado a perecer e 
mudar, o direito e as constituições não estão 

livres disso. Eles duram tanto quanto são 
capazes de reproduzir certas condições para 

os quais eles foram criados67.  
 (DE CASTRO; MEZZAROBA; 2018) 

 

A Constituição de 1988, batizada de “Constituição Cidadã”, simbolizou a 

transição68 do regime autoritário instaurado com o golpe militar, em 1964, rumo 

à democracia. Trata-se do fruto do mais longo dos processos de transição na 

América Latina, com 1169 anos entre distensão controlada e abertura à 

democratização (ARAÚJO, 2013, p.347) até o início dos trabalhos constituintes. 

A propósito da terminologia, inicialmente, é importante retomar a distinção 

entre distensão, abertura à democratização e transição à democracia, elaborada 

por Araújo (2013). As expressões, por vezes retratadas como sinônimas pela 

literatura, comportam uma multiplicidade de sentidos, conforme o foco dos 

agentes envolvidos ou, ainda, de acordo com o maior ou menor controle dos 

agentes do regime sobre o processo que resultou na Constituição de 1998.  

Essas facetas foram recuperadas na reconstrução do percurso constituinte que 

neste estudo se desenha. 

Nesse aspecto, o anseio pela nova Constituição, retratado por Versiani 

(op. cit., p. 235), enquadra a transição brasileira na tipologia das transições e 

consolidações democráticas da américa latina, como aponta Vitullo:  

No caso concreto da transição democrática, esta é considerada 
terminada quando o novo regime logra instituições regulares e 
uma Constituição majoritariamente acatada e quando as novas 
autoridades conseguem impor sua supremacia aos militares ou 
às nomenclaturas que anteriormente detinham o controle do 
aparelho estatal (op. cit., p. 53). 

                                                           
67 “Everything that is born is doomed to perish and to change and the law and the constitutions are not 

free of it. They last as long as they are able to reproduce certain conditions for which they were intended. 
Exhausted in their functions, must give way to new experiments without any attachment to the traditions 
of outdated forms” (DE CASTRO; MEZZAROBA; op. Cit, p.16). 
68 “Por transição, entende-se o período, de duração extremamente variável, que transcorre entre 
a queda de um regime e a tomada de completo controle das redes do poder por parte do regime 
que vem a substitui-lo” (VITULLO, 2001, p. 53). 
69 Segundo Dreifuss (1989, p. 43), a transição “durou doze longos anos e passou por vários 
estágios: descompressão (1975-1977), distensão (1978-1979), abertura (1980-1984) e 
Presidência civil tutelada (1985 em diante)”. 
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Na prática, o advento constitucional colidiu tanto com sua qualificação que 

exalta a cidadania, quanto com a tipologia sintetizada por Vitullo. Na medida em 

que, em seu longo caminho, o novo texto foi atacado, antes e depois de sua 

promulgação (MELLO, 2001, P. 35), manteve, praticamente, intactas as 

estruturas de organização e reder de poder do Estado autoritário. Como tal, a 

Constituição não se inscreve como ruptura, nem como transição completa à 

democracia, mas se caracteriza como uma amálgama entre autoritarismo e 

“democratização” incompleta.  

A longa trajetória até a Constituição de 1988 teve início por fatores 

endógenos ao regime segundo apontam Martins (1998, pp. 123-130), Araújo 

(2006, p. 154) e Bertoncelo (2007, p.96). A conjuntura internacional, atrelada à 

falência do milagre econômico, corroeu o tripé de sustentação do regime militar, 

provocando a cisão no interior do próprio governo, a perda do apoio fundamental 

do empresariado e a eclosão de movimentos da sociedade política desarmada 

(ARAÚJO, op. cit., p. 154; DREIFUSS, 1989, p.41).   

Os fatores determinantes, para os conflitos internos ao regime e, 

consequentemente, para o início do processo de liberalização, foram muitos, 

porém com destaque à crise econômica.  O cenário de crise foi agravado pelos 

choques do petróleo na década de 1970, que minaram as bases econômicas de 

financiamento e de sustentação da legitimidade necessária à estabilidade do 

regime (MARTINS, op. cit., p. 122). Esse cenário, de acordo com Guerra (2019, 

P. 11), também provocou a entrada de novos atores no jogo político. Esses, 

embora gestados pelas políticas econômicas do regime, a partir de meados da 

década de 1970, passaram a disputar forças com o intervencionismo militar, a 

saber: os rentistas. 

Estudo de Campos (2017) corrobora o diagnóstico anterior ao apresentar, 

detalhadamente, os esquemas de favorecimento e de corrupção entre a 

burocracia estatal e determinados setores da economia, como, por exemplo, as 

empreiteiras, que tornavam bastante caro o jogo de legitimação. Essa relação 

de compra da legitimação pode ser compreendida com base no papel do 

empresariado, que era fundamental para o regime, razão pela qual foi 

institucionalizada uma atuação personalista e parasitária entre iniciativa privada 
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e patrimônio público. Dreifuss (op. cit., p. 9), entre outros autores, chegaram a 

classificar o regime autoritário como ‘empresarial-militar’. Nesse aspecto, a crise 

mundial afetou a capacidade de manutenção dos custos financeiros de operação 

de compra de apoio político e de favorecimento do estamento nacional. 

No pensamento de Dreifuss (1989, p. 40), a insatisfação da chamada 

sociedade política empresarial, com o excesso de personalização do poder 

(ARAÚJO, 2006, p. 154), emergiu da situação de disfuncionalidade a que chegou 

o autoritarismo, exacerbada diante da crise econômica (op. cit., p. 41-42). Já 

Faoro (1995, p. 34), indica uma razão mais plausível para o rompimento da 

parceria estratégica entre o estamento militar e a classe empresarial. Para o 

autor, a simbiose entre os dois atores se realizava de modo parcial, resultando 

numa evolução assimétrica, a qual proporcionava, aos proprietários do capital, 

um aproveitamento superior ao das Forças Armadas. Tal situação permitiu que 

a classe empresarial se mobilizasse pela “inversão dos termos da aliança, isto 

é, exigir a subordinação das Forças Armadas a si, tanto mais isso coincidia com 

o movimento geral da sociedade” (Idem. Ibidem). 

A situação de insurgência do empresariado teve, como marco, a 

publicação, em 1978, do manifesto chamado ‘documento dos oito’. Ele foi 

assinado por um grupo de empresários de São Paulo e do Rio Grande do Sul, 

que “exigia a aceleração do processo de democratização e da abertura 

econômica” (DREIFUSS, op. cit., pp. 41-42), bem como a redução da 

intervenção do Estado na Economia. Esse documento demonstrava a busca do 

empresariado pelo estabelecimento de uma situação pluralista70, a qual, em 

verdade, inscrevia-se na ideologia neoliberal: 

Acreditamos que o desenvolvimento econômico e social, tal 
como o concebemos, somente será possível dentro de um 
marco político que permita uma ampla participação de todos. E 
só há um regime capaz de promover a plena explicitação de 
interesses e opiniões, dotado ao mesmo tempo de flexibilidade 
suficiente para absorver tensões sem transformá-las num 
indesejável conflito de classes – o regime democrático. Mais que 
isso, estamos convencidos de que o sistema de livre iniciativa 
no Brasil e a economia de mercado são viáveis e podem ser 
duradouros, se formos capazes de construir instituições que 

                                                           
70 Para maior compreensão acerca do realinhamento conservador entre as elites, consultar 
Dreifuss, (1989). 
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protejam os direitos dos cidadãos e garantam a liberdade (Idem. 
Ibidem)71.  

 

No que se refere às fissuras internas, o descontentamento também se 

voltava contra a própria estrutura do regime, em especial, quanto ao aparato 

clandestino de tortura, que reorganizava a hierarquia militar, desagradando o 

oficialato. Segundo Araújo (op. cit., p.350), essa “câmara escura” funcionou 

durante todo o regime e 

A pleno vapor, a máquina de repressão semiclandestina, 
desembaraçada das formas públicas de supervisão, vai 
desenvolvendo uma espécie de hierarquia paralela dentro da 
hierarquia oficial – um “duplo comando”, digamos assim. Em vez 
de reconhecido por sua patente militar, o soldado da repressão 
o é por sua importância na “comunidade” dos iniciados no 
combate aos dissidentes e por sua lealdade, fanática ou 
oportunista, a esse propósito. De modo que, ao dilatar-se, essa 
organização paralela acaba corroendo os princípios 
estruturantes da própria corporação militar, afetando, com 
grande desconforto, a identidade coletiva de seus membros. 
Como revelam os depoimentos colhidos pela historiografia do 
período, esse problema foi muito sentido por diversos oficiais 
ciosos do profissionalismo militar, especialmente nos tempos da 
repressão mais furiosa 

  

Com efeito, a derrota do partido governista, nas eleições de 1974, nos 

principais colégios eleitorais, foi significativa para o início do processo de 

transição. A eleição de 1974, como descreveu Faoro, foi a “primeira a demonstrar 

o repúdio ao sistema militar de forma clara e nítida” (1985, p. 10). Nesse cenário, 

a posse de Geisel, no mesmo ano, acenou à possibilidade de abertura política 

gradual e controlada. Esse Presidente representava uma nova coalização, que 

“defendia o caráter temporário da intervenção militar na política” (Idem, p.60).  

Essa coalização tinha, como um de seus objetivos principais, “a 

institucionalização de uma ordem política autoritária pela Constituição de um 

Executivo forte, controlado por uma elite política leal aos ideais da Revolução de 

1964” (Idem. Ibidem). “É que de fato, como já se aludiu, não estava em seu 

horizonte o pleno restabelecimento da democracia, mas antes a afirmação de 

                                                           
71 Documento dos Oito. Disponível em: http://www.votorantim100.com/noticia/a-integra-do-
documento-dos-oito. Acesso em: 12 fev. 2019. 
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um processo institucionalizador inscrito no próprio regime” (ARAÚJO, op. cit., p. 

352).  

Conforme afirma Dreifuss (op. cit., p. 43), o esforço central dessa 

coalização era a institucionalização do regime de 1964 pela via partidária – por 

meio do Congresso e com sustentação militar, mantendo-se, ainda, o controle 

das “Forças Armadas sobre o sistema de segurança pública e policial” (TELES, 

2010, P.308). A partir disso, é perceptível que uma ordem efetivamente 

democrática não passava pelos objetivos da distensão, como apontaram Cruz e 

Martins (1983), ao contrário, buscava-se uma nova roupagem ao regime 

autoritário (ARAÚJO, op. cit., p. 355).  

Costuma-se associar o projeto de distensão de Geisel ao 
processo de transição à democracia, como se uma coisa 
estivesse intencionalmente ligada à outra. Sem dúvida, sua firme 
disposição para abrir o regime é um dos fatores que 
desencadeiam a transição, mas é difícil crer que o Presidente e 
seus conselheiros mais próximos a quisessem. Da perspectiva 
deste estudo, é mais plausível pensar a distensão como uma 
tentativa de resolver as pressões contraditórias da dualidade do 
regime, na direção de um reforço de seu lado institucionalizante. 

 
Deu-se início, então, à volta controlada de garantias, à reorganização dos 

partidos políticos e das regras eleitorais, à concessão de anistia e à abertura 

para a reconstitucionalização do país (RUSCHEL, 1999, p. 84). No entanto, em 

que pesasse o ideal de “gradualismo e dos casuísmos que caracterizaram a 

implementação do projeto de abertura política, a dinâmica do processo produziu 

resultados que o afastaram de seus termos originais” de distensão, já sob o 

governo de João Figueiredo (BERTONCELO, op. cit, p.67; ARAÚJO, 2013, p. 

347). 

A face corrosiva da violência camuflada do regime e a inabilidade para 

superação de suas crises, internas e externas, já sem o alento do milagre 

econômico, surtiram efeitos no processo de reconstitucionalização, de modo a 

comprometer a nova roupagem pretendida pelo regime, fazendo surgir uma 

agenda de transição (ARAÚJO, 2013, p.355). Essa, por suas peculiaridades, no 

que tange à restrição à participação popular direta, tratava-se mais de 

democratização do que de democracia, de acordo com Araújo (Idem, p. 357). 
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A inflexão no processo repercutiu no conteúdo da institucionalização que 

se desenhava e na indeterminação de seu resultado, culminando com o 

esgotamento do regime, sintetizado por Bertoncelo: 

As rachaduras na base de sustentação do Estado, 
materializadas pela crescente oposição de camadas 
empresariais (dos setores público e privado) às políticas de 
ajuste promovidas pelos dirigentes estatais, a erosão do apoio 
sociopolítico ao governo federal e ao regime militar e as 
alterações na correlação de forças sociais e políticas (com o 
crescimento político-institucional das oposições partidárias e a 
autonomização política de diversos grupos sociais) produziram 
uma ampliação dos espaços de disputa política e uma redução 
da eficácia dos recursos à disposição do núcleo do regime para 
controlar o processo político e homogeneizar a ação política, 
desencadeando, assim, uma conjuntura crítica. A luta pelo voto 
direto para Presidente constituiu uma linha de ação que emergiu 
em decorrência desses deslocamentos de poder entre as 
principais forças sociais e políticas e de ampliação do espaço de 
disputas políticas (op. cit., p. 91). 

 

O horizonte de uma possível abertura despertou a atenção dos setores de 

esquerda e dos demais oposicionistas, ante o temor de uma “transição por cima” 

que, com vistas à garantia de uma institucionalidade elitista e estamental, os 

excluísse e, também, deixasse de fora as camadas populares (ARAÚJO, 2006, 

p. 154). A restauração das liberdades, inclusive de imprensa, alargou o espaço 

não controlado pelo Estado. A soma desses fatores resultou na perda da 

capacidade política do regime, a partir de sua cúpula, operando a 

institucionalização e culminando com a abertura à democratização e à 

superação do regime (ARAÚJO, 2013, p. 358). 

  

3.1. Poder Constituinte do povo: o levante e o interdito 

 

Se o problema ontológico fundamental for hoje 
não a obra, mas a inoperosidade, e se esta, 

contudo, só puder ser atestada enquanto 
vinculada a uma obra, então o acesso a uma 

figura diferente da política não poderá ter a 
forma de um ‘poder constituinte’, mas de algo 

que provisoriamente podemos chamar de 
‘potência destituinte’. 

(AGAMBEM, 2017, P. 298) 
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Arantes (2010, p.92) menciona uma significativa preocupação dos 

titulares do regime militar desdea implantação desse regime, pelo golpe de 1964, 

com a contenção da “...grande mobilização social das ‘pessoas comuns’, 

trabalhadores surpreendentemente sem cabresto à frente...”. Nas palavras do 

autor (Idem. Ibidem), essa preocupação levou o regime à tentativa de “...extinguir 

‘o poder formativo da política enquanto dimensão primordial do encaminhamento 

das expectativas humanas’” (Idem. Ibidem). Em virtude desse temor, segundo 

Versiani, “durante 21 anos, o governo golpista se impôs com forte centralização, 

levando a termo ações repressivas contra os movimentos sociais, promovendo 

a suspensão de direitos políticos e restringindo o exercício da cidadania” (2010, 

p. 2360. Por outro lado, o regime se legitimava pelo desempenho na economia, 

o chamado “Milagre Econômico”, o qual, ao menos para o senso comum, 

repercutiu em benefício a toda a população.  

 

3.1.1. O levante 

 

Contudo, a incapacidade de o regime enfrentar a crise econômica que 

sucedeu a bonança, bem como os problemas sociais dela decorrentes, foi crucial 

para tirar das mãos do regime o controle sobre a transição democrática (Araújo, 

2013, p. 358). A fatura incontornável do milagre econômico demonstrou que toda 

a ação repressiva do regime não bastou para aniquilar a resistência e a 

capacidade de reorganização dos movimentos populares, mas operou efeito 

reverso.  

A efervescência dos movimentos da sociedade civil, ampliada na 

transição, confirmou a tese de O´Donnell e Schmitter (1998, p. 83). Os autores 

(Idem. Ibidem) defendem a existência de um ciclo comum aos regimes 

autoritários, em que a politização e o conflito social se acentuam, precedendo ao 

endurecimento do regime e a repressão, o que, de fato, ocorreu em nosso país. 

Sabe-se que a “ressurreição da sociedade civil” (Idem. Ibidem) é uma 

característica comum a todas as conquistas sociais brasileiras, pré ou pós-

ditatoriais, desde a Revolução de 1930, quando foi inaugurada. Tal característica 

não foi diferente na transição que deu origem à Constituição de 1988, a qual 
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“pegou” carona no enfraquecimento do apoio empresarial e nas disputas de 

caserna.  

Foi ainda, em 1971, que o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 

lançou, pela primeira vez, a ideia de convocação de uma Assembleia Nacional 

Constituinte, na chamada Carta de Recife (WHITAKER et al., op. cit., p.22). Essa 

carta, como símbolo da campanha oposicionista, e a derrota nas eleições de 

1974, abriram, oficialmente, o processo constituinte, ainda que com percalços 

(ARAÚJO, op. cit. p. 358).  

Com efeito, a partir daquele ano, a tarefa de contenção dos movimentos 

e da organização social se tornou mais complicada, exigindo do governo a 

adoção de medidas de contenção, as quais ficaram conhecidas como “Pacote 

de Abril”. Entre essas medidas, estava o fechamento do Congresso Nacional por 

15 dias; a incorporação, ao texto da Constituição em vigor, da eleição indireta 

para governadores; o estabelecimento de seis anos de duração para o mandato 

presidencial, além da manutenção da eleição indireta para o Senado Federal, 

entre outras (TELES, op. cit., p. 308).  

Nesse período, “o simples mencionar da palavra ‘Constituinte’ implicava 

uma certa dose de inconsequência política” (WHITAKER et al., 1989, p. 19). No 

entanto, com a cassação do líder do MDB, em decorrência de tais medidas, a 

constituinte foi alçada à prioridade máxima do partido, que iniciou uma campanha 

nacional por sua convocação. A referida campanha repetiu a anticandidatura de 

Ulysses Guimarães à Presidência, promoveu atos diversos, realizou seminários 

e editou publicações em todo o Brasil (Idem. Ibidem). Curiosamente, o partido 

que hoje protagoniza seguidos escândalos foi o articulador inicial da transição.  

Assim, após a contenção inicial, o governo retomou a distensão em 1978, 

com a adoção das seguintes medidas: a) extinção da capacidade de o 

Presidente fechar o Congresso Nacional e de cassar direitos políticos; b) 

reinstituição do habeas corpus; c) suspensão da censura prévia; d) abolição da 

pena de morte, para, em seguida, e) inativação do Ato Institucional (AI) nº5.  

A gradativa liberação de direitos e a reativação da competição eleitoral, 

promovidas ainda pelo governo Geisel, sobre uma profunda alteração na 

estrutura social brasileira, criou um cenário favorável ao recrudescimento dos 
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movimentos ligados à esquerda e às demandas sociais de oposição ao regime. 

Geisel foi sucedido, em 1979, por João Figueiredo, de linha dura.  

João Figueiredo assumiu a Presidência em 1979, afirmando o 
propósito de concluir o processo de abertura política iniciado por 
seu antecessor, “em ritmo que garantisse a segurança do 
regime”. Em pronunciamento inesquecível, explicou como 
pretendia agir com quem se opusesse a abertura: “Eu prendo e 
arrebento” (VERSIANI, op. cit., p.236). 
 

Apesar disso, na tentativa de alargamento da abertura política iniciada por 

cima, os movimentos sociais deram início a um ciclo de protestos em várias 

cidades do país. Esses movimentos fizeram emergir importantes atores ao 

processo de transição. Segundo Whitaker et al, “o desejo de mudança estava 

impregnado em todos os espaços sociais cuja reivindicação maior era a 

democracia, contra a tradição autoritária da formação política do Brasil” (op. cit., 

p.19) 

A proposta de uma nova Constituição para o Brasil, que ganhou 
força crescente, vertiginosa, ao longo das décadas de 1970 e 
1980, esteve atrelada ao reconhecimento, por muitos atores 
sociais, da necessidade de construção de uma nova cidadania 
no país, inclusiva e de completa ruptura com a ditadura que 
assumira o governo brasileiro, a partir do golpe de 1964, 
permanecendo no poder por um tempo então inimaginável 
(VERSIANI, op. cit., p. 235). 

 

O “surto associativista” teve a participação de diversos grupos, com 

destaque para a adesão de profissionais da classe média e do movimento dos 

favelados, entre cerca das oito mil associações populares existentes no país 

(BERTONCELO, op.  cit., p. 73/136). Nesse sentido, Rocha (2013) ressaltou que 

o recrudescimento da insurgência da sociedade civil, contra o regime militar, 

contribuiu sobremaneira para que a transição ocorresse. De 1981 a 1987, foram 

criadas mais de 11 centrais, organizadas para englobar as oito mil associações 

populares, em todos os estados e nas grandes cidades, com iniciativas diversas, 

que abrangiam desde protestos até plenárias, formação, publicações, entre 

outros (WHITAKER et al, op. cit, p. 19-100).  

É perceptível que, especialmente “entre 1974 e 1985, os partidos de 

esquerda e os movimentos sociais de oposição ao regime se empenharam numa 

luta política pela ampliação do espaço democrático” (Idem, p. 157). Buscava-se 
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superar a tutela militar, fortalecendo as camadas populares para que pudessem 

organizar e institucionalizar sua participação e o exercício do poder (FAORO, op. 

cit., p. 10-11).  

Nesse movimento, destacaram-se as greves no ABC Paulista, 

organizadas pelo restabelecimento do movimento operário sindical, bem como a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil(OAB), da Igreja Católica (com 

destaque para as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e para a Confederação 

Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB) e do movimento estudantil, entre outras 

entidades, nos movimentos contra o regime. Tais setores constituíram uma 

oposição societária ao regime, a partir da mescla com novos agentes coletivos, 

cuja bandeira era, além da convocação de uma Constituinte, a defesa da 

realização de eleições diretas para a escolha do Presidente da República em 

1984. A decisão da Ordem dos Advogados do Brasil, de se mobilizar em prol de 

uma Constituinte, chegando a apresentar um anteprojeto de Constituição como 

resultado do Congresso Pontes de Miranda, realizado em Porto Alegre, no ano 

de 1981, foi de fundamental importância para o fortalecimento dos movimentos 

sociais.  

A insurgência dos diversos grupos sociais tomou novo fôlego a partir de 

1980, quando o Congresso Nacional aprovou a extinção dos senadores 

biônicos72 e a eleição direta para o cargo de governador. O ciclo de protestos 

sociais materializava a insatisfação de diversos setores da sociedade em relação 

à “situação econômica, social e política” (BERTONCELO, op. cit., p. 75). Essa 

oposição resultou na maior manifestação de massas da história brasileira, 

levando mais de 5 milhões de pessoas às ruas e às praças das capitais e dos 

municípios.  

 

 

 

                                                           
72 Senadores e governadores eleitos indiretamente ficaram conhecidos como “biônicos”. O termo 

era uma referência ao seriado de televisão O Homem de Seis Milhões de Dólares, que fazia 
muito sucesso na época. O personagem principal da produção norte-americana, exibida então 
pela TV Bandeirantes, havia sido mutilado em um acidente e teve o corpo reconstituído por meio 
de implantes “biônicos”. Como não eram escolhidos por voto popular, governadores e senadores 
"biônicos" eram considerados um artifício para interferir nos rumos políticos do país (PAGANINI, 
2017). 
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Figura 21. Diretas Já, 1984 

 
Fonte: http://memorialdademocracia.com.br/card/diretas-ja 

 

O movimento que, a partir de 1984, centrou esforços das esquerdas e dos 

diversos agrupamentos populares, em torno do projeto de democratização e da 

realização de eleições diretas, recebeu o nome de “Campanha pelas Diretas Já” 

73. 

A campanha das diretas foi, sem dúvida, a maior mobilização 
popular da história do país, se medida pelo número de pessoas 
que nas capitais e nas maiores cidades saíram às ruas. Ela 
começou com um pequeno comício de 5 mil pessoas em 
Goiânia, atingiu depois as principais cidades e terminou com um 
comício de 500 mil pessoas no Rio de Janeiro e outro de mais 
de 1 milhão em São Paulo. Tentativas esporádicas de impedir 
as manifestações, partidas de alguns militares inconformados 
com a abertura, não tiveram êxito. A ampla cobertura da 
imprensa, inclusive da Rede Globo, tornava quase impossível 
deter o movimento (CARVALHO, 2013, pp. 188-189). 
 

                                                           
73 Nem mesmo as recentes manifestações, denominadas “Jornadas de junho”, de 2013, 
conseguiram, em números oficiais, alcançar o tamanho do Comícios pelas Diretas Já, realizado 
em 1984. Ver Figueiredo (2014, PP. 15-22) e Braga; Bianchi (2017, p. 65). 
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Os protestos foram realizados nos dias anteriores à votação da chamada 

Emenda Dante de Oliveira a qual, uma vez aprovada, restituiria as eleições 

diretas.74 O ápice do movimento, naquele ano, deu-se, especialmente, após a 

adesão dos governadores de oposição75. Com isso, 

A luta pelas eleições presidenciais diretas constituiu-se em uma 
das linhas de ação (e, depois, a principal delas) dos setores 
sociais e políticos que se opunham ao regime. A luta pelo voto 
direto passou a ser considerada por tais setores como uma 
oportunidade para ‘liquidá-lo’’” (BERTONCELO, op. cit., p. 94). 

 

No entanto, a emenda foi derrotada com apoio dos próprios partidos 

integrados ao movimento “Diretas já”. 

 
 

3.1.2. O interdito e a captura 

 

O processo de transição democrática e fim do regime militar não fugiu 

àquilo que Dreifuss (op. cit., p. 9) e Velho (op. cit., p.125) identificam como marca 

registrada das transformações em todas as fases do regime republicano 

brasileiro, ou seja, tratou-se como uma transformação social e política lenta e 

conservadora. 

Trata-se de um constante realinhamento político conservador, 
apoiado no transformismo institucional e escorado na intervenção 
corretiva, geralmente administrativa (burocrático-partidária), 
policialesca ou manipulativa de opinião pública e, muitas vezes, 
por via militar. Podemos dizer que o realinhamento político 
conservador é da própria essência das elites dominantes 
brasileiras e tem sido a marca registrada de suas práticas e do 
processo político por elas encaminhado ao longo deste século 
(Idem. Ibidem.) 

 

De acordo com Bertoncelo (op. cit., p. 154), a forte resistência do regime 

à Emenda Dante de Oliveira foi interpretada, por alguns setores da oposição, 

como uma oportunidade para a tentativa de negociar a sucessão, a partir da 

moderação da postura política. A perspectiva do ajuste moderado encaminhou 

                                                           
74 A respeito da Campanha Diretas Já, indico estudo aprofundado de Bertoncelo (2007). 
75 Os governadores eleitos em 1982, que possuíam uma maior autonomia em relação ao governo 
federal e legitimidade popular pela vitória nas urnas, lideraram a Campanha pelas Diretas Já, 
exigindo eleição direta para o cargo de Presidente da República (GONÇALVES, 2015, p.3).  
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a mudança de tática dos partidos de oposição, tendo em vista a avaliação do 

risco de radicalização das manifestações sociais pró-diretas em direção a uma 

ruptura, ou seja, uma revolução contra a ordem.  

Com efeito, a mobilização pró-diretas buscava romper uma 
tradição autoritária e conservadora, longamente presente na 
cultura política da sociedade brasileira, de considerar a 
mobilização societária autônoma como ilegítima e de associá-la 
à desordem e ao caos (BERTONCELO, op. cit., p. 196). 

 

Havia, desse modo, o risco de que uma concretização da potência 

absoluta destituinte pelo povo76 pudesse desinstitucionalizar a participação 

política dos partidos de oposição. O temor era de que a transição pelo alto não 

contemplasse tais partidos em uma posterior reorganização política. Aliada a 

esse sentimento, existia a expectativa de obtenção de algumas concessões ou 

do alcance de parcela do poder. O contexto em questão estimulou a mudança 

de direção do espectro partidário do movimento. Em vista disso, as elites 

dirigentes e os partidos de oposição começaram a vislumbrar uma solução 

intermediária, por intermédio do ajuste entre os atores moderados de cada lado 

(O´DONNELL E SCHMITTER., op. cit., p. 73), em detrimento do anseio e da 

organização das camadas populares e do radicalismo militar. Logo, “o revide se 

deu em dois campos: o do governo e o do conservadorismo” (FAORO, op. cit., 

p. 11).  

Conforme destacou Faoro (1985, p. 7), “como sempre – na superfície – 

uma ideia, lançada pelos radicais, encontra-se às portas da realidade, conduzida 

pela mão dos conservadores”. Assim, a grande esperança do protesto social foi 

traída “pelos que venderam o movimento por vantagens políticas” 

(FERNANDES, 1989, p. 61). Para Dreifuss (op. cit., p. 9), a transição 

“conchavada” se constituiu como um realinhamento das elites dominantes, no 

intuito de conservar suas posições e de sufocar qualquer possibilidade de 

profunda ruptura. 

                                                           
76 A noção de poder destintuinte é traçada por Agamben, na obra Homo Sacer, IV, 2, denominada 
O Uso dos Corpos. Segundo o autor, “o acesso a uma forma diferente da política não poderá ter 
a forma de um ‘poder constituinte’, mas a de algo que, provisioriamente, podemos chamar de 
‘potência destituinte”. (2017, p. 298). 
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Uma ruptura efetivada pelas forças radicais de oposição, ainda que 

posteriormente capturada sob a forma de Poder Constituinte77, afetaria, de modo 

direto, as elites políticas e as estruturas das Forças Armadas, o que reforça a 

conclusão de O’Donnel e Schimitter (op. cit., p. 81-82) a propósito da 

transitologia: 

Parece, outrossim, crucial que durante o período de transição 

seja obtido, de alguma maneira, um compromisso entre 

interesses de classe para garantir à burguesia que seus direitos 

de propriedade não serão afetados no futuro previsíveis e para 

satisfazer os trabalhadores e vários grupos de assalariados com 

a perspectiva de que suas reinvindicações em termos de 

compensações e de justiça social terminarão por ser atendidas. 

Desse modo, a Emenda Dante de Oliveira foi derrotada, no Congresso 

Nacional, ainda em 1984. A votação foi realizada sob decreto governamental de 

“’estado de emergência’ no país e com todo o sistema repressivo acionado para 

dispersar passeatas civis e “isolar” os congressistas das manifestações pró-

diretas” (VERSIANI, op. cit. p.237). “Faltaram 22 votos para a maioria de dois 

terços em favor da emenda.  

Em decorrência disso, paralelamente à Emenda Dante de Oliveira, foi 

enviado, ao Congresso Nacional, o chamado “Emendão”. O projeto calaria, no 

seu propósito, a reivindicação constituinte, ao mesmo tempo em que, pelo 

adiamento, desmobilizaria o povo, retirando-o das ruas de todo o país” (FAORO, 

op. cit., p. 12). Portanto, em 1985, o Congresso aprovou o ‘Emendão’, o qual 

restabelecia as eleições diretas (a passos lentos) e legalizava os partidos 

comunistas, colocados na clandestinidade no tempo do regime. Com a derrota 

da emenda, a eleição para Presidência foi realizada em um colégio eleitoral 

ainda dominado pelo governo militar.  

O novo texto apresentado pelos partidos governistas instituía a  
eleição única para todos os cargos a nível estadual e para os 
cargos legislativos a nível federal, onde deputados e senadores 
reunir-se-iam no Congresso para elaborar uma nova 
Constituição federal. Os deputados e senadores foram eleitos 
para a função constituinte, mas não exclusivamente, visto que 
ao concluírem a elaboração da Constituição continuariam seus 

                                                           
77 Para Agamben, constituinte é a figura do poder em que uma potência destituinte é capturada 
e neutralizada a fim de assegurar que ela não possa voltar-se contra o poder ou contrariar a 
ordem jurídica como tal, apenas contra determinada figura histórica sua (2017, p. 299). 



159 
 

  

mandatos na função legislativa ordinária (GONÇALVES, 2015, 
p. 5). 

 
Esse projeto foi, então, o instrumento decisivo para a estratégia político-

militar de contenção dos movimentos sociais (FERNANDES, 1989, p. 58) e 

interdito do poder destituinte do povo. No pensamento de Fernandes (Idem, 

Ibidem), a consequência da aprovação do Emendão foi a continuidade. O país 

seguia em sua ordem constitucional ilegítima, numa “transição lenta, gradual e 

segura e com um regime que se constituiu como equivalente civil da Ditadura 

Militar burguesa” (Idem. Ibidem), que culminou com a permanência, no poder, 

das mesmas pessoas envolvidas no regime militar.  

Se o fim da Ditadura Militar se deu por um grande acordo entre elites, 

suplantando a vontade popular, por outro lado, apesar da frustração, a 

campanha das ruas não foi inútil (CARVALHO, 2013, p. 189).  

  

O fracasso da emenda à Constituição estabelecendo eleições 
diretas, que frustrava o movimento de massa pelas “Diretas Já”, 
acentuou a mobilização pela Assembleia Nacional Constituinte, 
enquanto se dava a ‘transição transacionada’, através do 
conhecido pacto entre setores da oposição e remanescentes do 
sistema anterior (WHITAKER et al, op. cit., p.23). 

        

A oposição lançou, assim, como candidato à Presidência, Tancredo 

Neves, dissidente do partido governista. A pressão popular, embalada pela 

campanha das diretas, foi irresistível. Mesmo no colégio eleitoral de maioria 

governista, Neves ganhou por 300 votos de diferença em relação ao candidato 

do governo (CARVALHO, op. cit., p.189-190). Tancredo defendeu a ideia de 

realização de uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana por 

ocasião da criação da chamada “Aliança Democrática” (WHITACKER, op. cit., p. 

23).  

Pilatti (2016, p. 20-21) explicita que a Aliança Democrática se formou após 

a derrota da Campanha Diretas Já, congregando moderados da situação e da 

oposição, para disputar as eleições no colégio eleitoral, sob a bandeira “ir ao 

Colégio Eleitoral para Sepultá-lo”. No entanto, O’Donnell (1987), atento aos 

interesses em jogo, denominou a aliança de “frente de todos com todos”, 

representada pela junção PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro 



160 
 

  

e PFL – Partido da Frente Liberal. E, nesse sentido, o eleito também adotava o 

discurso conciliador das elites. “Tancredo teria dito que seu governo seria de 

conciliação nacional, e que não toleraria vinditas” (CASTRO; D’ARAÚJO, 2001, 

p. 16). Ele não chegou a tomar posse, tendo falecido na véspera da cerimônia. 

Em função disso, José Sarney, o vice, “sempre do lado dos conservadores”, 

tomou posse e assumiu a Presidência (PILATTI, op. cit., p. 21). 

 

Durante a ditadura, governou o Maranhão e depois cumpriu dois 
mandatos como senador. Foi um dos fundadores do Partido 
Democrático Social (PDS), em 1979. Cinco anos depois, 
ingressou no Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
(PMDB) e foi indicado como candidato à vice-Presidente na 
chapa comandada por Tancredo Neves nas eleições indiretas 
para Presidente da República. Antes da posse, Tancredo 
faleceu e Sarney assumiu o cargo em 15 de abril de 1985. Por 
mais uma ironia da história do Brasil, foi durante o mandato de 
Sarney, um político que apoiou todos os governos militares, que 
o país construiu a nova Constituição Democrática Brasileira, 
promulgada em 1988 (Memórias da Ditadura)78. 
 

“Tornou-se comum dizer que o governo Sarney viveu sob tutela militar” 

(CASTRO; D’ARAÚJO, op. cit., p. 16), pois o Presidente garantiu que os militares 

continuassem em posição política preeminente, assumindo boa parte dos 

ministérios e, com isso, mantendo o controle sobre a transição.  

 

Figura 22. A tríade da transição 

 

                                                           
78 Para maiores informações, consultar: http://memoriasdaditadura.org.br/biografias-da-
ditadura/jose-sarney/ Acesso em: 22, abr. 2019. 
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Fonte: Acervo do Estadão. 

 

Desse modo, os pactos interelites, ao reprimirem a revolta popular e as 

possibilidades de um contragolpe, aglutinando em consenso os moderados de 

oposição e do autoritarismo, resultaram na perpetuação de sistemas de 

dominação e de desigualdade, os quais foram institucionalizados na democracia 

em construção. Tal situação atendeu, ao menos, a um dos propósitos da 

coalização de Geisel, qual seja: a Constituição de um regime com Executivo 

forte. Por esses sistemas, limitavam-se as formas de participação, de 

responsabilidade e de controle popular sobre os agentes políticos. Além disso, 

buscava-se reduzir o peso das esquerdas, mantendo-se o caráter excludente da 

organização política (ARAÚJO, 2006, p. 16). 

Essa articulação foi descrita por Fernandes (1989, p. 58):  

O ‘pacto social’ que o Governo manipula com tamanha 
tortuosidade vale pelo que é. Um meio canhestro para 
desmobilizar o movimento popular (...), um meio medíocre de 
subjugar os partidos da ordem e a maioria parlamentar a 
conveniências e interesses.  
 

Antunes destaca que, nesse rearranjo de poder, “nenhuma fração 

dominante na fase anterior foi absolutamente excluída” (1982; p. 72). Dessa 

maneira, a ditadura chegava ao fim não por uma derrubada revolucionária, e sim 

por uma solução negociada entre as elites, a qual procurou manter o controle do 

clamor popular e das esquerdas (ARAÚJO, 2006, p. 163). A transição “à 

prestação” e ‘conchavada’ que ocorreu no Brasil (O´DONNELL E SCHMITTER., 

op. cit., p. 73) anulou a possibilidade de ruptura ou de triunfo das forças 

opositoras. Ademais, não acarretou profundas alterações nos sistemas de 

distribuição e de acumulação vigentes (FAORO, op. cit., p. 10). Configurou-se, 

ao contrário, como um movimento conservador de descompressão e, 

simultaneamente, abafamento do clamor por mudanças vindo de diversas 

camadas da sociedade civil (O´DONNELL E SCHMITTER., op. cit., p. 82). 

De acordo com O´Donnell e Schmitter, o ponto fundamental desses 

pactos seria a “criação de arranjos mutuamente satisfatórios em termos de 

procedimentos entre agentes antagônicos, para que tivessem a possibilidade de 

uma compensação futura” (op. cit., p. 82). Para isso, os autores indicam a 
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necessidade de institucionalização de direitos de representação e de formas de 

negociação, que aglutinassem os interesses dos agentes em associações, tais 

como sindicatos e partidos. Essas associações teriam capacidade de dirigir o 

comportamento de seus membros para os compromissos negociados, evitando 

a ressurreição convulsiva das forças da sociedade civil.  

O processo de liberalização tutelada, em que se assentaram os 

fundamentos da nova ordem jurídica brasileira, deu-se com a restauração 

progressiva de direitos civis e políticos, com o restabelecimento gradual de 

alguns canais de representação e com a retomada do controle legal sobre a 

escolha dos governantes, bem como sobre seus atos. Por outro lado, os mesmos 

direitos foram limitados pela criação de mecanismos de controle autoritários, os 

quais preservassem pontos não negociáveis para a situação.  

Esses itens não negociáveis parecem consistir do seguinte: 1) 

os protagonistas do regime não devem ser chamados a 

responder pelos atos arbitrários realizados em nome da 

revolução; 2) os setores oposicionistas, que propõem o que 

poderia ser percebido como uma organização 

fundamentalmente diferente da sociedade, não podem ser 

representados politicamente e 3) as forças oposicionistas não 

podem aspirar a governar antes de o “trabalho da revolução de 

1964” ter sido consolidado. Esse “trabalho da revolução” é um 

conceito amplo e mutável pelos próprios protagonistas do 

regime (Idem, p. 129). 

O controle e a repressão aos mecanismos de representação popular 

foram, assim, instrumentos do processo de liberalização para a transição 

pactuada. Com isso, garantiu-se que, no primeiro momento, apenas as elites 

moderadas participassem, atuando como interlocutoras da sociedade civil. Ainda 

que não tenha silenciado os movimentos sociais, esse procedimento exerceu 

efeitos diretos sobre a “democracia”, visto que “os partidos políticos, o 

parlamento e os atores da sociedade civil tradicionalmente influentes – como os 

sindicatos – ficaram subordinados na tomada de decisões” (ROMANO, 2011, 

s.n.).  

Nesse contexto, o Estado se alternava nas posições de repressor e de 

controlador das principais entidades de representação popular. As entidades, 

tais como partidos, sindicatos e associações, foram reduzidas a meros 
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colaboradoras do governo, o qual, por meio de mecanismos de subordinação e 

de dependência política, econômica e financeira e, por vezes, restrições ao seu 

funcionamento na legalidade, buscava atrofiar a capacidade de organização dos 

trabalhadores e das camadas populares (SIQUEIRA NETO et al, 2015; 

O’DONNELL E SCHMITTER, 1998). 

Destaca-se, nessa perspectiva, que a derrota do movimento “Diretas Já” 

solapou a possibilidade de uma revolução contra a ordem e de uma verdadeira 

ruptura com o regime anterior. Se, de um lado, o movimento “Diretas Já” deixava 

evidente a falta de legitimidade do regime para conduzir a transição; em outra 

perspectiva, a derrota do movimento fortaleceu a “conciliação conservadora” 

(Idem. Ibidem), cujo marco ideológico pode ser depositado na Lei da Anistia79.   

A esse respeito, é preciso destacar as considerações de Orlandi acerca 

do discurso de Tancredo Neves sobre a “Nova República”,  

Administrada pelo discurso da conciliação, a passagem sem 
conflitos é proposta (prometida) para os antigos governantes. 
Uma garantia. Em nome do povo brasileiro, ele acaba por ser 
mediador dos antigos governantes.  
Ao falar em moderação – coloca-a como proposta daqueles que 
poderiam pretender o revanchismo (o povo, o Brasil) 
(ORLANDI,1987, p. 272). 
    

A partir desse ajuste, assentaram-se as bases para a instalação de uma 

democracia limitada, marcada pela permanência de algumas características do 

regime autoritário na própria Constituição de 1988, conforme pontuam 

Figueiredo e Limongi (2001) e Bercovici (2007). Considerando que nem o poder 

constituinte nem a potência destituinte tiveram chance de seu exercício pelo 

povo (AGAMBEM, 2017, p. 299), a democratização não resultou em uma 

democracia.  

A Constituição de 1988 foi, então, fruto de um Congresso Nacional 

Constituinte, o qual foi convocado pelo próprio governo do primeiro Presidente 

eleito, José Sarney, em 1985. Ainda naquele ano, Sarney encaminhou, ao 

                                                           
79 “Em contexto de intensa campanha em prol da ‘anistia ampla, geral e irrestrita’, intensificada 
no correr da segunda metade da década de 1970, foi decretada, em agosto de 1979, a Lei da 
Anistia, que não incorporaria, contudo, muitas das propostas da oposição ao regime” (VERSIANI, 
2010, p. 236). 
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Congresso Nacional, a mensagem n° 330, a qual continha a Proposta de 

Emenda n° 43 à Constituição de 1967, o ‘Emendão’. Da mensagem presidencial 

e do texto da Proposta de Emenda, é possível destacar uma série de 

características da constituinte que se instalava. Essas características refletem 

seu caráter não democrático.  

A Constituinte seria congressual e não exclusiva, pois seus membros 

seriam os Deputados Federais e Senadores eleitos no pleito normal, previsto 

para 1986. Além disso, os trabalhos constituintes seriam concomitantes ao 

exercício de suas atribuições legislativas: 

Art.1° Os Membros da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal, sem prejuízo de suas atribuições constitucionais, 
reunir-se-ão unicameralmente, em Assembléia Nacional 
Constituinte, livre e sobrenada, no dia 31 de janeiro de 1987, na 
Sede do Congresso Nacional (BRASIL, 1985). 
 

Os trabalhos da constituinte ficaram vinculados aos ritos da legislação 

oriunda do Regime Militar, especialmente no que se refere ao seu procedimento, 

o que conferiu um limite ilegítimo ao Poder Constituinte: 

O compromisso, antes aludido, de convocação da Assembléia 
Nacional Constituinte, de par com os traços de generosa 
confiança e incontida esperança que o exornam, singulariza-se 
pelo fato de estar em plena vigência de uma ordem jurídica e 
suas instituições políticas e civis, cujo império se estenderá até 
o momento em que for promulgada a nova Constituição. Até lá, 
e sob pena de instalar-se o caos normativo, que a ninguém 
aproveitaria, é necessário respeitar a lei que temos e modificá-
la segundo os processos por ela própria admitidos, para que a 
vontade de alguns não seja erigida em mandamento supremo 
de todos (BRASIL, 1985). 
 

Nesse sentido, Gonçalves aponta que:  

Aqueles que foram identificados como progressistas não 
conseguiram uma assembleia completamente independente do 
poder executivo como exigiam, mas os atores de orientação 
conservadora tiveram que fazer várias concessões temendo que 
a pressão popular ameaçasse ainda mais seus projetos.  
Podemos perceber assim, uma alteração profunda no projeto 
constituinte, combinando o projeto da reforma com o da 
assembleia constituinte, mas já não da maneira que fora 
pensada pelos atores que iniciaram as campanhas pela 
constituinte. O florescente debate promovido no período 
constituinte revestiu a assembleia de uma aura de soberania 
imprescindível nos momentos de maior tensão na disputa entre 
os progressistas e conservadores, deixando que a decisão final 
seguisse os procedimentos democráticos, mas não com uma 
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completa desvinculação da ordem vigente como advogavam, 
como pretendia o grupo pró-constituinte (2018, p 9). 

 

A proposta teórica da consolidologia contrastava com o percurso transição 

pactuada ou ‘conchavada’ no Brasil e sobreleva o debate acerca do poder 

constituinte do povo. Tomando a observação de Vitullo (op. cit.) e considerando 

o encapsulamento dos movimentos populares pelo rearranjo entre elites no 

processo de transição, bem como as observações de Bercovici (2010, p. 87) 

acerca da permanência do modelo administrativo, é possível afirmar a 

incompletude da transição brasileira, a qual não gerou uma democracia.  

Faz sentido, assim, a observação de Faoro, para quem o poder 

constituinte do povo no Brasil jamais venceu o patrimonialismo e o 

aparelhamento do poder, ainda que tenha desafiado o establishment (FAORO, 

1996, pp. 91-92). O autor destaca (op. cit., pp. 84-85) que o poder estatal não 

convoca o poder constituinte originário, uma vez que esse é decorrente da 

vontade popular e, em consequência, não se poderia reconhecer o Congresso 

Nacional Constituinte como fruto efetivo do Poder Constituinte do povo.  Não 

houve esse reconhecimento, seja pela questão já exaustivamente posta do 

constitucionalismo brasileiro, acerca da constituinte congressual ou assemblear, 

seja, principalmente, pelo encapsulamento dos movimentos populares de 

ruptura, promovido pelo reajustamento entre elites dominantes. Nesse sentido, 

“não há poder constituinte onde o povo é alienado do poder” (BEAUD apud 

BERCOVICI, op. cit. p. 310), e essa alienação ficou clara na postura dos 

“constituintes que se enxergaram como advogados ex officio da ‘massa pobre 

da população, incapaz de falar e agir por si mesma” (FERNANTES, 1989, p. 

136). 

Para Bercovici, tal situação revela “bloqueios à manifestação da soberania 

plena no Brasil” (2013, p. 317), de sorte que o poder constituinte do povo nada 

constitui, ele apenas referenda aquele poder constituinte dos fatores reais de 

poder identificados por Lassalle (2016). Disso, resultou uma crise constituinte 

insuperável e contínua, ante o descompasso entre o sistema político, a ordem 

jurídica e as necessidades básicas da ordem social (Bercovici, op. cit., 314).  
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Conforme ressalta Bercovici (2013, p. 305-325), apesar da importância da 

questão colocada, a doutrina jurídica brasileira pouco se atém ao poder 

constituinte em si, já que o povo e o poder constituinte não são considerados 

como categorias jurídicas. A doutrina jurídica brasileira, em sua maioria, separa, 

então, o estudo da Constituição do estudo do poder constituinte o que, segundo 

esse mesmo autor, excluiria a origem popular da validade da Constituição, na 

tentativa de efetuar uma separação estanque entre a política e o direito (Idem). 

 

3.1.3. A Constituição em disputa 

 

Um vasto dicionário de interesses. 

(DELFIM NETTO, 1988) 

 

 

Contida a chance de uma ruptura contra a ordem e mantida a perspectiva 

de abertura, os trabalhos de elaboração de uma nova Constituição se seguiram 

tão conturbados quanto o período anterior. O cenário sócio-político e econômico 

exigia o equilíbrio tênue entre as forças em disputa, sufocando uma ruptura pela 

via popular e impedindo o endurecimento e a regressão na transição 

democrática. No que se refere à contenção das camadas populares e dos 

radicais de oposição, a derrota do movimento Diretas Já, aliada à tutela dos 

partidos políticos, era mesclada com pequenos canais de participação e de 

aglutinação de demandas.  

Já de largada, a disputa entre a proposta de uma Assembleia Nacional 

Constituinte Exclusiva e um Congresso Nacional Constituinte dominaram o 

assunto político. A questão era de suma importância para o governo e colocava 

em xeque a ideia de poder constituinte originário. Ulysses Guimarães, então 

Presidente do Congresso Nacional, nomeou o Deputado Flávio Bierrenbach, do 

PMDB, para ser o relator da emenda constitucional que deveria convocar a 

constituinte. Nas palavras do deputado: 

Eu sustentava, e continuo sustentando, que naquele momento o 
Brasil vivia sem Constituição. A que tinha era outorgada pelos 
militares. Nela, que teve várias emendas, havia um artigo que 
concentrava todos os poderes – princípio diametralmente oposto 
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ao que se sustentava na luta democrática. Então eu sempre 
achei que era preciso ter uma nova Constituição pro Brasil. E 
que quem teria a legitimidade para fazer uma nova Constituição 
para o país será uma Assembleia Nacional Constituinte, livre, 
soberana e exclusiva. 
Fui na casa do Dr. Ulysses, dois dias antes, numa reunião 
ampla. E sustentei que iria propor um plebiscito para que o povo 
decidisse que Constituinte queria, entre outras coisas.  
(Disseram) que era inviável, que não tinha clima, que os militares 
não iam gostar, por aí... Quando chegou no momento crucial – 
votar meu relatório-, a solução política foi me destituir. E aí já 
tinha um outro relator e um outro relatório pronto 
(BIERRENBACH, 2017, p. 136-137)80. 
 

Definida a Assembleia Constituinte na forma desejada pelo governo, isto 

é, uma Constituinte congressual e não exclusiva, o embate seguia ao patamar 

das propostas. Havia, inclusive, quem defendesse a realização de emendas 

pontuais na Constituição do regime militar e não uma nova Constituição, como 

era o caso do Deputado da Bahia José Lourenço e, também, Marco Maciel 

(CARVALHO, 2017, p. 181), deputado que era líder da bancada do PFL – Partido 

da Frente Liberal, e ex-integrante da Arena (partido da ditadura). 

Em relação às propostas populares, Lourenço é claro quando afirma que 

“ninguém deu muita importância para as emendas populares. Aquilo foi uma 

concessão ao povo para satisfazer egos. ‘Assinei a emenda popular e tal’ (Idem, 

p. 194). Entre os governistas e o empresariado, também não havia uma 

hegemonia em torno de um projeto de Constituição, mas somente da contenção 

à ruptura. 

Segundo aponta Fernandes:  

Polarizações ideológicas e políticas abalaram a ANC, 
amplamente emasculada ou encurralada pela hegemonia das 
classes burguesas privilegiadas. Nela não houve sequer solo 
histórico suficientemente arejado e tolerante para permitir o 
aparecimento de propostas abertamente socialistas ou pelo 
menos do ‘melhorismo’ social-democrático, de ‘reforma 
capitalista do capitalismo’. A hegemonia das classes dominantes 
sufocou os partidos da ordem, secou a voz dos políticos 
profissionais autenticamente radical-burgueses e segregou a 
esquerda num gueto forçando-a a contentar-se com alguns 
‘avanços democráticos’ (FERNANDES, 1989, p. 105). 

 

                                                           
80 Entrevista constante da obra de CARVALHO (2017, p. 136-137). 
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A despeito da contenção de uma possível ruptura, é inegável que, no 

Congresso Nacional Constituinte brasileiro, houve a participação popular por 

meio de associações, acadêmicos e especialistas, com destaque para as 

subcomissões temáticas, que resultaram em avanços inegáveis no texto final. 

Entretanto, o sistema “democrático” ali fundado se mostrou como resultado do 

aglutinamento da participação popular por via da representação partidária 

deficitária, no que se refere à democracia interna, pela vinculação ao regime 

jurídico anterior, pelo conflito político-ideológico e pela total ausência de 

mecanismos legítimos de participação direta. 

No complexo processo constituinte, a ordem social e a inclusão dos 

direitos sociais, no rol dos direitos e das garantias fundamentais que hoje 

integram o texto constitucional, tiveram seu esboço na chamada Comissão 

Afonso Arinos. Essa comissão, também conhecida como Comissão dos 

Notáveis, foi idealizada por Tancredo Neves, cuja ideia era de criar um espaço 

institucional de debates e de negociação entre os diversos seguimentos sociais, 

atendendo aos crescentes clamores de participação popular na transição 

democrática. Ao mesmo tempo que permitia o diálogo com atores sociais, esse 

espaço também funcionaria como um canal de controle do processo e da 

transição, evitando a sua radicalização. 

Essa estratégia de antecipar-se foi largamente usada na história 
do Brasil. Sempre que se esboçou um risco real, e eminente, da 
perda do poder como fruto de uma disputa, os conservadores 
providenciam os meios para evitar o confronto, a ruptura, 
promovendo as mudanças necessárias, seja por meio de 
acordo, ou de simples concessões que visavam silenciam 
aqueles que representavam risco a seus interesses. Essas 
mudanças são efetuadas num nível superficial, não se 
configurando como transformações profundas das relações de 
poder existente, mas apenas novas configurações daquele 
estado de coisas anterior (CARVALHO, 2017, P. 182)81. 

 

A sucessão presidencial decorrente da morte de Tancredo mudou a feição 

do grupo. Nomeada por Sarney, em 1985, a comissão foi, inicialmente, 

denominada de Comissão Provisória de Estudos Constitucionais e tinha, como 

missão, a construção de um “Projeto de Constituição do Governo”. Ela era  

                                                           
81 Ver também, Brasil e Massmann, 2017. 
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composta por maioria conservadora, o que, em tese, garantiria um projeto 

controlado e conservador de Constituição. De acordo com Gonçalves (2016, p. 

4), o resultado foi, no entanto, um documento progressista, elaborado pela 

participação ativa dos membros orientados pela da doutrina constitucional 

comunitarista, baseados em projeto anterior, de autoria de José Afonso da Silva 

e dos defensores de Direitos Humanos, como Cândido Mendes (ROCHA, 2013). 

Durante os trabalhos, a Comissão, de forma efetiva, operou como canal 

de participação popular, tendo recebido mais de 10 mil documentos. Entre esses, 

estavam cartas de indivíduos e grupos organizados, abaixo-assinados e projetos 

de lei (GONÇALVES, 2016, p. 7).  

A reivindicação comum é a de que as autoridades atuem para 
libertar o povo do seu cotidiano de sofrimento, combatendo as 
desigualdades de direitos e a sua contraface: a prevalência dos 
privilégios de uma elite social. (...) Note-se ainda que o 
significado profundo da universalização de direitos demandada 
pelos missivistas não remete apenas a questões de ordem 
material, mas também à ideia de que se deve viver de forma 
digna e honrada. O direito do cidadão não seria apenas o 
necessário para que ele sobrevivesse, mas sim o necessário 
para que vivesse com dignidade. Se, por um lado, as cartas 
descrevem o povo como “povo sofredor”, que carece de bens 
materiais essenciais à sobrevivência, vivendo em condições de 
vulnerabilidade e desamparo, elas também denunciam que o 
povo é marginalizado, desrespeitado e esquecido pelas 
autoridades – injustiça que concorre para a sua carência 
material, mas que não se restringe a ela. (VERSIANI, 2013, p. 
251) 

 

O relatório final da Comissão, elaborado pelos seus 10 Comitês 

Temáticos, expressava a preocupação em garantir, no texto constitucional, 

normas destinadas a impedir a sobreposição do Estado sobre cidadãos. Nesse 

sentido, o texto buscava estabelecer tanto os direitos individuais quanto 

coletivos, além dos instrumentos necessários para sua efetivação, com o 

objetivo de desenvolver uma nova relação sociedade – Estado e tendo, por 

instrumento, o ordenamento jurídico.  

A análise do texto do Anteprojeto Arinos deixa visível a 
preocupação dos membros da Comissão com a garantia da 
realização dos direitos do cidadão, não apenas declarando-os, 
mas buscando assegurar a sua efetivação ao estabelecer as 
responsabilidades das autoridades competentes. Os direitos e 
garantias individuais e coletivos estão presentes logo no início 
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do Anteprojeto, porque se entende que eles constituem o 
elemento indispensável para a plenitude do exercício da 
cidadania (GONÇALVES, 2016, p. 8). 

O relatório final, que foi entregue ao Presidente Sarney, foi encaminhado 

ao Ministério da Justiça e lá arquivado.  Apesar disso, o que se nota é que partes 

importantes do texto final da Comissão foram adotadas na Constituição de 1988, 

o que se deveu à participação de Arinos na Comissão de Sistematização e a 

pedido de Ulysses Guimarães, que era, na época, Presidente da Assembleia 

Nacional Constituinte (ROCHA, 2013). 

Michiles et. al. (1985., p. 61) pontua que, no período pré-constituinte, os 

cidadãos brasileiros tiveram duas oportunidades para apresentarem sugestões 

à Constituição, uma delas se deu perante a Comissão Afonso Arinos e a outra 

perante o Senado Federal. Dessa forma, a Assembleia Nacional Constituinte, 

encarregada da elaboração da Constituição da Nova República, ao longo do seu 

funcionamento, recebeu 72.719 sugestões enviadas pelos cidadãos brasileiros 

(MONCLAIRE, 1991). Todas foram analisadas pelo Sistema de Apoio 

Informático à Constituinte (SAIC). O relatório do SAIC indica que, apesar do 

elevado número de sugestões, houve um total de apenas 3.209 autores, e a 

duplicidade das propostas totalizou 9.265 temas distintos. A análise do SAIC 

indicou que as sugestões estavam diretamente ligadas às questões locais e 

reclamações, sendo pouco propositivas. De qualquer forma, elas indicavam um 

descontentamento social generalizado. 

Em 1985, um coletivo de entidades criou uma rede denominada Projeto 

Educação Popular Constituinte, com o objetivo de assessorar o movimento 

popular e as pastorais, em torno do tema “Constituição”82. Ainda, tinha o 

propósito de apoiar as diversas formas de pressão popular junto à constituinte 

congressual. Em torno de tal rede, estavam algumas entidades, tais como o 

Instituto de Estudos da Religião (ISER), o Instituto Brasileiro de Análises Sociais 

                                                           
82 Com efeito, o Projeto Educação Popular Constituinte, a despeito de seu objetivo, remete-se ao 

questionamento de Orlandi (2015) quanto à pedagogização dos movimentos sociais e seus 
efeitos, trata-se de formação ou capacitação? “O que resulta desse processo de sua formação 
como pessoa, em uma sociedade marcada pela divisão, pela diversidade: a repetição ou outras 
posições que vão materializar outros lugares na formação social?”  (ORLANDI, 2016, p. 17). 
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e Econômicas (IBASE), Centro de Ação Comunitária (CEDAC), Serviço de 

Educação Popular (SEP); entre outras. A criação do Projeto foi concomitante ao 

lançamento do Movimento Nacional pela Participação Popular na Constituinte 

em Duque de Caxias, que contou com a presença de cerca de sete mil pessoas 

(VIEIRA FILHO, 1989, p. 9).  A ideia era somar forças para enfrentar a articulação 

das elites. 

 

Figura 23. A participação popular na 
Constituinte 

 
Fonte: 
https://niltonroberto.jusbrasil.com.br/artigos/614623695/e-
quando-o-poder-constituinte-originario-nao-reflete-a-
vontade-popular 

 

O Centro Ecumênico de Documentação e Informação (CEDI) publicou, 

em 1987, um Dossiê Constituinte. Esse tinha a intenção de subsidiar a conexão 

entre interesses e propostas dos movimentos e organizações populares com o 

Congresso Constituinte. O dossiê apresentou 28 artigos e teses, todos 

apresentados em Congressos da Ordem dos Advogados do Brasil, incluindo as 

principais propostas dos movimentos populares, das entidades da sociedade 

civil e dos anteprojetos em debate àquela altura.  

Parte significativa dessas propostas apresentava conotação de 

reivindicação do reconhecimento e de garantias de efetivação de direitos sociais. 

Dallari indica a efetivação da função social da propriedade e amparo do Estado 

à produção agrícola comunitária (p. 10-11). Já Vieira (p. 14-15), defendeu a 
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constitucionalização do Direito ao Meio Ambiente Ecologicamente saudável. 

Ricardo (p. 32-33) apresentou programa mínimo dos direitos indígenas, 

defendidos pela União das Nações Indígenas, texto que integrou o relatório final 

da Comissão Afonso Arinos. Também constam, no Dossiê, propostas de 

organizações sociais diversas, como o Movimento de Mulheres de Petrolina, 

com reivindicações específicas acerca do combate à violência, da igualdade, da 

família, do trabalho, da saúde, da educação e cultura, entre outras. Jóia e 

Haddad (p. 42-48) apresentaram um resumo de algumas propostas relativas ao 

Direito à Educação, também encaminhadas à Comissão Arinos.  

A Igreja Protestante enviou um relatório, assinado por José Bittancourt 

Filho, Pastor Presbiteriano, membro do Programa de Assessoria à Pastoral 

Protestante do CEDI, intitulado Igreja: anseios de igualdade e justiça (p. 49-50), 

no qual se destacava a preocupação com a laicidade do Estado, defendendo o 

não subsídio ao ensino confessional e o afastamento o ensino religioso das 

escolas. Tal documento, igualmente, solicitava a criação de dispositivos 

constitucionais que favorecessem os empobrecidos, os oprimidos e os 

explorados, incluindo-se mecanismos de distribuição de renda e acesso aos 

direitos fundamentais pelas maiorias carentes. Destaca-se, do referido texto, a 

ideia de afastar do Estado de qualquer financiamento à educação. 

Além disso, o texto publicou as Resoluções do Congresso Constituinte 

dos Bairros / Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de 

Janeiro (FAMERJ, p. 56-57), acerca do direito ao trabalho, à saúde, ao lazer, à 

cultura e educação, ao transporte, à informação e comunicação, à habitação e 

urbanismo, entre outras. Há, ainda, um relatório do Instituto Brasileiro de Análise 

Estatística (IBASE), acerca das propostas populares à constituinte, em que os 

direitos sociais foram anotados como direitos gerais e despontaram com 

destaque superior à ordem econômica. Nesse aspecto, merece destaque a 

contraposição desse relatório com a posição da igreja protestante no que se 

refere à educação.  

As mobilizações, que apresentavam “perfis diferenciados, em suas 

origens e estruturas, tinham, em comum, de maneira geral, uma preocupação 

suprapartidária, mesmo quando nasciam de iniciativas partidárias”. Também 

apresentavam participantes que se alternavam, integrando-se ou afastando-se 
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durante as dinâmicas. De certo modo, tais articulações podem ter contribuído 

para o desenvolvimento da negociação e do entendimento entre os constituintes 

comprometidos com as causas populares (MICHILES, op. cit., p. 39). O 

Regimento Interno da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) acolheu, em seu 

texto, a obrigatoriedade de realização de cinco a oito reuniões para audiências 

de entidades representativas dos seguimentos sociais nas subcomissões, as 

quais, no mesmo prazo, deveriam receber as sugestões populares 

encaminhadas à Mesa ou à própria Comissão.  

Não obstante, conforme explica DREIFUSS (op. cit. 43), “a transição 

recoloca a questão do poder e da formulação de diretrizes como ‘briga em campo 

aberto’”. Assim, a mobilização social encontrava, como adversária, a ação 

planejada e explosiva das elites do país, isso é, das Forças Armadas, da 

burocracia governamental e da sociedade política empresária.  O autor explicita 

que:  

Os empresários se preparavam para defender não somente a 
existência do atual regime e sistema, mas a sua readequação, 
desenvolvimento e estabilidade, assim como a sua reinserção 
ou reboque na nova configuração transnacional (Idem., p. 45). 
 

Portanto, da mesma forma que a sociedade civil, o empresariado e as 

Forças Armadas buscaram se organizar, política e ideologicamente, para 

continuar a influenciar nas decisões do governo, criando outros tipos de órgãos 

de ação política (Think Tanks)83. Dentre tais órgãos, destacavam-se a Câmara 

de Estudos e de Debates Econômicos e Sociais (CEDES), em funcionamento 

desde 1980; o Instituto Liberal, funcionando, no Rio de Janeiro e em Porto 

Alegre, desde 1983 e, a partir de 1987, em São Paulo; a Confederação Nacional 

das Instituições Financeiras (CNF), ligada à Federação Brasileira das 

                                                           
83 Think Tanks é a denominação em inglês para um tipo de organização que começou a surgir 

no séc. XIX, voltada à produção de conhecimento científico aplicado à elaboração de políticas 
públicas (SECHI; ITO; 2016, p. 335). Tais organizações também defendem causas ou políticas 
que entendem de relevância coletiva. Por outro lado, “Os think tanks também podem ser vistos 
como mecanismos para exercício de poder simbólico, que utilizam linguagem e metodologia 
tecnicamente sofisticadas para exercício de poder, por meio da produção, da difusão e da 
reciclagem de ideias e símbolos na sociedade” (Idem, ibidem). Eles podem ser criados pela 
iniciativa privada ou pelo governo. Um dos principais Think Tanks do Brasil, o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, foi criado pelo governo militar, e outro, o Instituto 
Fernando Henrique Cardoso – IFHC, foi criado pela iniciativa privada. Além deles, há várias 
outras organizações importantes, as quais atuam, muitas vezes, em parceria com Universidades. 
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Associações dos Bancos (FEBRABAN); a União Brasileira de Empresários (UB), 

relacionada à Confederação Nacional das Indústrias (CNI), à Confederação 

Nacional da Agricultura, à Confederação Nacional dos Transportes Rodoviários 

e de Carga e à Confederação Nacional do Comércio; a União Democrática 

Ruralista (UDR) , preocupada com o avanço de outras atividades sobre o 

território brasileiro84; a Associação Brasileira de Defesa da Democracia (ABDD), 

formada pela direita mais dura do regime militar. 

Havia, ainda, movimentos da sociedade civil, os quais eram 

ultraconservadores e que foram reativados, como o Partido de Ação Nacionalista 

(PAN); o Movimento Jovem Jânio Quadros; a Juventude Janista; a Ação 

Integralista Brasileira; a Seita Americana Moon; a Ação Democrática Popular; os 

movimentos Pátria e Liberdade e Pátria Livre (MPL); o Partido Nacional 

Socialista (PANASO), oriundo da Falange Patriótica, de ideologia neonazista, 

que tinha, com lema, o slogan “Deus, Pátria e Liberdade” e, ainda, a Sociedade 

Beneficente de Estudos Filosóficos, também de ideologia neonazista 

(DREIFUSS, op. cit.,p. 92-99), entre outras. 

Já de início, os esforços dos setores políticos, empresariais e militares 

foram vitoriosos, conseguindo obter eleições indiretas, o monopólio governativo 

do PMDB e a maioria na configuração do Congresso Constituinte nas eleições 

de 1996. A ‘quebra de braço’ constituinte foi árdua, resultando em um texto 

amálgama, de interesses e de feições contraditórias. 

 

3.2. Ser ou não ser, eis a Constituição de 198885 

 

Quanto mais ambíguo, mais fácil de passar... 

 (CARVALHO, 2017) 

 

                                                           
84 Na ocasião, o grupo minerador formado pela British Petroleum (inglesa) e pela BRACAN 
(canadense) detinha 192.958 quilômetros quadrados e outros quase 500 quilômetros quadrados 
de terra, que eram propriedades dos 20 maiores grupos estrangeiros do setor mineral 
(DREIFUSS, op. cit., p. 69-70).  
85 Parafraseei a famosa frase da personagem Hamlet, do escritor Shakespeare, “ser ou não ser, 

eis a questão”, que retrata o dilema de sua existência, o qual, encarando o medo da morte, deve 
escolher entre agir ou não diante da própria vida (1978), para ilustrar o dilema do texto 
constitucional de 1988 e a sua regulamentação. 
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Recentemente, a pretexto de elogio e com o intuito de defender a atuação 

do Poder Judiciário, para a concretização dos direitos constitucionais, o Ministro 

do STF, Barroso, tem sentenciado sobre a identidade da Constituição. Segundo 

ele, “a Constituição só não traz a pessoa amada em 3 dias, o resto, procurando 

se acha” (ÉPOCA, 2018).   

Definir a identidade da Constituição de 1988 é uma questão de 

interpretação e, consequentemente, de quem a interpreta. A identidade 

constitucional é, pois, um desafio para o direito, uma questão de linguagem e de 

poder. 

A construção da nossa identidade constitucional é um fenômeno 
moldado pela linguagem, entendida em suas variadas formas de 
expressão, estando o fenômeno jurídico imerso em uma 
sociedade plural e diferenciada funcionalmente, por isso mesmo 
complexa, onde a polissemia é um enorme desafio aos 
operadores do direito (PRATES, 2017, p. 81). 

  
A hermenêutica jurídica oferece caminhos de um sistema fechado para 

que se possa interpretá-la. Para ilustrar isso, tem-se a busca da vontade do 

legislador; a compreensão do sistema jurídico, uno e lógico; o percurso histórico 

da elaboração do texto, os costumes, os princípios gerais do direito; os princípios 

da própria Constituição ou a dogmática jurídica. A dogmática jurídica e seus 

manuais e tratados, extensos e diversos, vão, quase sempre, defender uma 

identidade a partir do exercício de interpretação e de criação de sentidos que 

lhes convêm, conforme a filiação teórica de seus autores. Tal situação também 

acontece com todos aqueles a quem é dado, pela própria Constituição ou pela 

autoridade, o poder de interpretá-la, ou seja, seus leitores oficiais. 

O Supremo Tribunal Federal é um dos leitores oficiais da Constituição, 

conforme o que dispõem os seus art. 97 e 102. Tempos atrás, o STF também foi 

coadjuvante do regime militar no controle da transição à democracia 

(KOERNER, 2018, p. 96) e foi responsável por assegurar o gradualismo das 

mudanças promovidas pela Constituição de 1988, bem como a continuidade com 

o passado – vide decisão proferida na ADI n° 2 (KOERNER, 2013).86 

                                                           
86 A respeito da decisão do STF, na ADI n° 2, consultar Koerner (2014). Já a respeito da 
participação do STF, no processo Constituinte, ver Koerner e Freitas (2013). 
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O STF, em outra decisão, na ADI n° 815, em 1996, fixou o seguinte 

entendimento sobre a identidade da Constituição: 

Para preservar a identidade e a continuidade do texto 
constitucional como um todo, o Constituinte criou as cláusulas 
pétreas, as quais representam limites ao poder Constituinte 
derivado, e não normas subordinadoras do próprio poder 
constituinte originário aptas a tornar inconstitucionais outras 
normas originárias. 
 

De acordo com tal decisão, o próprio texto, numa perspectiva 

metaconstitucional, teria sua identidade estabelecida nas chamadas cláusulas 

pétreas. As referidas cláusulas, de acordo com a redação da Constituição de 

1988, não admitem alterações para sua exclusão. As cláusulas pétreas 

configuram, assim, limites ao poder constituinte derivado e encontram previsão 

no art. 60, parágrafo quarto, da Constituição: “Não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o 

voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os 

direitos e garantias individuais.” 

Por sua lógica, o artigo transcrito demonstra que a identidade do Estado 

instaurado pela Constituição de 1988 é, no limite, liberal e democrática, centrada 

nos mecanismos de representação e de separação de poderes, bem como no 

individualismo liberal. A transcrição do artigo se fez necessária, também, por dois 

outros pontos importantes, os quais apresento em forma de questionamento: a) 

é possível a exclusão do art. 60? b) é possível a limitação do alcance e da 

extensão de tais cláusulas por emenda constitucional, uma vez que a redação é 

explicita apenas quanto à vedação de propostas tendentes a aboli-las 

diretamente?  

Se a resposta for positiva a essas duas indagações, é possível afirmar 

que a Constituição não possui identidade, senão a do grupo que governa e que 

poderá, a qualquer tempo, eliminar as citadas cláusulas pétreas, 

independentemente de se tratar de uma reforma ou de uma nova Constituição. 

Aliás, essa foi uma hipótese levantada por Llosa em entrevista à Revista Veja, 

no ano de 1987: a separação entre Estado e governo é uma ficção, já que “o 

governo se apodera do Estado como se fosse sua propriedade, usando-o para 

premiar os favoritos e castigar os adversários”.  
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Ainda refletindo acerca dos questionamentos mencionados, relembro que 

Ferreira Filho (1995, p. 94) sustenta a tese de que as cláusulas pétreas podem 

ser até mesmo excluídas87. De acordo com seu entendimento, basta, primeiro, 

suprimir ou alterar o próprio artigo que as estabelece, alterando-as ou as 

excluindo em seguida. Essa tese ficou conhecida como teoria da dupla revisão. 

Segundo a teoria da dupla revisão, as matérias ressalvadas contra o poder de 

emenda continuam protegidas enquanto perdurar a atual redação do § 4°, do art. 

60. Os dispositivos, no entanto, não estão protegidos, o que significa que 

poderiam ser modificados, para excluir um ou mais dos limites ao poder 

reformador neles estipulados. O mesmo autor também ficou conhecido por 

justificar, em sua obra, as bases do regime autoritário, traçando um modelo de 

democracia, do mesmo modo, autoritária (1979).  

A tese, entretanto, foi rechaçada com intensidade pela maioria da doutrina 

nacional, conforme demonstra Silva (2001, p. 29). Todavia, o constitucionalista 

português Miranda (2002) também a defende. Ocorre que o jurista lusitano é 

bastante popular na doutrina jurídica brasileira, sendo citado por quase todos os 

manuais de direito constitucional que compõem literatura básica dos cursos de 

direito. Há, ainda, aqueles que defendem uma relativização da intangibilidade 

das cláusulas pétreas, tal como propõe Sarlet (2003, p. 669): 

Mera modificação no enunciado do dispositivo não conduz, 
portanto, necessariamente a uma inconstitucionalidade, 
desde que preservado o sentido do preceito e não afetada 
a essência do princípio objeto da proteção. De qualquer 
modo, é possível comungar o entendimento de que a 
proteção imprimida pelas ‘cláusulas pétreas’ não implica a 
absoluta intangibilidade do bem constitucional protegido, 
pelo menos não no sentido de impedir todo e qualquer tipo 
de restrição. Não se pode negligenciar, neste contexto, que 
os direitos e garantias fundamentais (a despeito de 
constituírem limites materiais à reforma) podem ser objeto 
de restrição até mesmo pelo legislador infraconstitucional, 
desde que preservadas as exigências da reserva legal 
(quando for o caso), bem como salvaguardado o núcleo 
essencial do direito restringido e observados os ditames da 
proporcionalidade, de tal sorte que não nos parece 
aceitável a tese de que o poder reformador (ainda que 
sempre limitado) possa menos que o legislador ordinário. 

                                                           
87 Ferreira Filho foi autor da obra “A Democracia Possível” em que justificou as bases do governo 
autoritário instaurado pós 1964, traçando um modelo de democracia autoritária. 
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A doutrina jurídica também propõe outras identidades à Constituição, que 

vão além dos direitos individuais, buscando as intenções sociais que 

fundamentam o texto. Assim, Mello (2001, p. 36-38) estabelece pontos de 

identidade para ela, a saber:  

a) Enfática acolhida dos princípios do Estado Democrático de 
Direito por meio dos instrumentos clássicos, isto é, voto direto, 
secreto e universal; tripartição do poder e garantias da 
independência do Legislativo, dos parlamentares (“imunidades”) 
e do Judiciário e seus magistrados; 
b) Decidido engajamento do Estado brasileiro em um 
compromisso de realização da democracia social, estampado 
sublinhadamente quer na indicação dos “fundamentos” da 
República (“cidadania”, “dignidade da pessoa humana”) como e, 
sobretudo nos “objetivos fundamentais” dessa (“construir uma 
sociedade livre, justa e solidária”, “erradicar a pobreza e a 
marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais”) e 
na anunciação de que teria de governar a atividade econômica, 
isto é, a “valorização do trabalho humano” a fim de “assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social”, 
tudo em obediência a determinados princípios, entre os quais o 
da “redução das desigualdades sociais e regionais” e a “busca 
do pleno emprego”. 
c) Valorização das potencialidades econômicas nucleadas 
em torno do apoio à capacidade do empresariado nacional e das 
perspectivas do mercado interno, na convicção de que o país e 
a economia brasileira, inclusa entre os dez maiores Produtos 
Internos Brutos do mundo e com razoável base industrial, já 
haviam assumido grandeza suficiente para justificar decidida 
aposta em sua expansão autopropelida e não mais 
simplesmente reflexa ou caudatária das economias cêntricas. 
d) Modelagem do aparelho administrativo estatal predisposto 
a torná-lo apto a cumprir os objetivos “supra” referidos.  

 

Já De Castro e Mezzaroba (2015, p. 143) ressaltam que o Estado 

constituído pela Carta de 1988 se inscreve na tipologia capitalista burguesa, pois 

está inserido na lógica do valor. Logo, a identidade do Estado estaria no seu 

objetivo de assegurar a reprodução da forma valor em todas as esferas da 

sociedade brasileira. Todavia, esses autores alertam que a Constituição de 1988 

“se propôs a consolidar um Estado democrático de Direito” (Idem, p. 136), que 

depende, para sua concretização, da mediação política, alertando que:  

Uma Constituição jamais define um Estado em seu estado atual, 
em seu ser (procedimento típico das constituições liberais que 
meramente declaram a forma mínima do Estado), mas em seu 
poder-ser (procedimento típico das constituições dirigentes, que 
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definem fins possíveis a ser atingidos pelo Estado). Ou seja, o 
Estado definido em uma Constituição é sempre uma meta ou fim, 
e não uma análise (Idem. Ibidem). 

Ademais, De Castro e Mezzaroba (Idem. Ibidem) recordam que a Carta 

de 1988 foi influenciada pelo nacional-desenvolvimentismo88, que, à época, já 

enfrentava um refluxo e uma crise interna, a qual se aliava a uma conjuntura 

internacional de profundas mudanças no capitalismo.  Conforme as conclusões 

desses autores (Idem, p. 137), finalmente, a Constituição de 1988 não se trata 

de uma Constituição liberal clássica, mas de uma Carta de característica 

socialdemocrata, que, de acordo com seu preâmbulo, coloca o Estado na 

posição ativa de prestador de serviços. Em função disso:  

Constitui um Estado democrático de Direito, fundado na 
legalidade e detendo instrumentos de intervenção no domínio 
econômico que possibilitariam ao Estado continuar exercendo 
as tarefas de Capitalista Coletivo Ideal, papel para o qual foi 
idealizado desde 1930. 

Os autores (Idem, p. 139), na linha de Tácito (2001, p. 23), reconhecem o 

redirecionamento ideológico da ordem jurídica do indivíduo para o social, o que 

se desdobrou na constitucionalização do direito privado, no dirigismo estatal, na 

relativização da propriedade privada, dentre outros. Com isso, “nela se pode 

identificar um claro programa de construção de uma sociedade melhor, livre, 

justa e solidária, como declara a própria Constituição dirigente de 1988” (Idem, 

p. 141). 

A última citação dos autores já nos remete a um outro possível entendimento 

acerca da identidade da Constituição de 1988: seria ela dirigente ou 

programática? A teoria da Constituição dirigente, ou dirigismo constitucional foi 

proposta por Canotilho, em 1974, dois anos antes da promulgação da 

Constituição Portuguesa, a qual foi fruto da revolução que sepultou o regime 

ditatorial de Salazar. A preocupação de Canotilho residia em superar o caráter 

meramente procedimental até então atribuído às constituições, devolvendo-lhes 

o conteúdo normativo-material e, assim, vinculando os três poderes às 

                                                           
88 Bercovici (2017) não concorda com esta tese. Para o autor, o Regime Militar não poderia ser 
classificado como desenvolvimentista. Embora tenha se preocupado com a industrialização, o 

regime militar apenas o fez porque, à época, a industrialização era tida como irreversível.  
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imposições constitucionais. Buscava, a partir disso, garantir que o Estado não 

fosse mínimo e que, tampouco, arbitrariedades ilegítimas pudessem ser 

colmatadas pela legalidade procedimental. Assim, o Novo Estado Constitucional 

Português não estaria assentado em direitos individuais, mas seria um Estado 

social, criador de bens coletivos, um Estado prestacional (OLIVEIRA, 2003, p. 

203).  

Para ele, a Constituição dirigente busca racionalizar a política, 
incorporando uma dimensão de legitimidade material pelos fins 
e tarefas previstos no texto constitucional. A Constituição, assim, 
não é só garantia do existente, mas também um programa para 
o futuro. Esta dimensão transformadora é ressaltada por todas 
as versões de Constituição dirigente. Seja a Constituição 
dirigente “revolucionária”, como a portuguesa de 1976, em cuja 
versão original havia a consagração da transição ao socialismo 
como um dos objetivos da República. Seja a Constituição 
dirigente “reformista”, como a espanhola de 1978 e a brasileira 
de 1988, que, embora não proponham a transição para o 
socialismo, determinam um programa vasto de políticas públicas 
inclusivas e distributivas (BERCOVICI, 2008). 
 

 Anos mais tarde, o autor propôs uma relativização de sua própria teoria, 

reconhecendo a incompletude do Estado para a mudança social. Diante disso, 

para ele, a Constituição deveria ser entendida como programática.  

 
Os críticos vão encontrar na Constituição dirigente as “normas 
programáticas”, noção desenvolvida de maneira mais 
aprofundada a partir do debate sobre a Constituição da Itália de 
1947. A concepção de norma programática teve enorme 
importância, ao afirmar que os dispositivos sociais da 
Constituição eram também normas jurídicas, portanto, poderiam 
ser aplicados pelos tribunais. Estas idéias tiveram repercussão 
e sucesso no Brasil, mas norma programática passou a ser 
sinônimo de norma que não tem qualquer valor concreto. Toda 
norma incômoda passou a ser “programática”, bloqueando, na 
prática, a efetividade constitucional (BERCOVICI, 2008). 

 
Canotilho (BRASIL MASSMANN, 2019) 89 agora retoma a noção de 

Constituição dirigente. Conforme o autor, a Constituição dirigente voltaria outra 

vez, pois “não foi escrita para fazer uma revolução, mas para responder a 

problemas das pessoas que estavam sendo ignorados. Está em causa a 

                                                           
89 Em recente visita à Universidade de Coimbra (set. 2019), por ocasião de um prêmio que recebi 
em minha carreira docente, tive a oportunidade de ouvir, pessoalmente do Prof. Canotilho, que 
ele estaria tendente a retomar a teoria da Constituição dirigente e descartar a defesa de uma 
Constituição programática diante da atual situação dos países e do recrudescimento da violência.  
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dignidade humana”. Desse modo, toda a produção legislativa e normativa de um 

país deve estar vinculada a uma finalidade Constitucional. E qual a diferença 

entre uma Constituição dirigente e uma Constituição programática?  

Em uma Constituição dirigente, todos os seus dispositivos são 

normativos, inclusive os princípios. Logo, podem ser acionáveis, reivindicados 

pelos sujeitos em face do Estado e da sociedade; é o que dizem os seus adeptos. 

Já a Constituição programática é, nas palavras de Grau (2008, p. 49), concebida 

como: 

continente de normas que normas que não são normas jurídicas, 
na medida em que define direitos que não garante, na medida 
em que esses direitos só assumem eficácia plena quando 
implementados pelo legislador ordinário, ou por atos do 
Executivo – consubstancia um instrumento retórico de 
dominação. Porque esse o seu perfil, ela se transforma em mito. 

 

Faria (1989, p. 36) compreende a programaticidade como ambuiguidade, 

vagueza e abstração, as quais resultam no esvaziamento da autoexecutoriedade 

da norma constitucional. Tal autor, na linha de Grau (2008), destaca que a 

finalidade de normas dessa natureza seria forjar um consenso ilusório e 

momentâneo, na medida em que os direitos nela previstos dependeriam da 

legislação infraconstitucional para produzir os efeitos esperados. Por outro lado, 

recordo Orlandi (2010) e Rancière (1996), para ambos, o consenso é sempre 

ilusório. Ranciére (1996) vai além, considerando o dissenso como a verdadeira 

expressão da democracia, ao contrário do consenso que é autoritário. 

No Brasil, existem, da mesma forma, alguns teóricos que compreendem 

que Constituição dirigente e Constituição programática têm o mesmo sentido e 

o mesmo grau de eficácia, tanto para seu esvaziamento, quanto para seu caráter 

normativo. No entanto, é preciso se observar que os dispositivos constitucionais 

que encerram a disputa entre programaticidade e dirigismo são aqueles 

destinados a assegurar condições materiais para o amplo exercício de direitos 

individuais e para a consecução dos objetivos políticos da Constituição, 

estampados em seus art. 1°, 3° e 170.  

Nesse sentido, de acordo com o pensamento de Grau (2008, p. 45), “A 

Constituição do Brasil, de 1988, define um modelo econômico de bem-estar”, o 

qual não pode ser ignorado pelos poderes, independentemente do governo em 
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exercício. Porém, a ideia da programaticidade esvaziada do dirigismo vem 

prevalecendo e ganhando força, tendendo, assim, a resultar no presságio de 

Faria (1989, p. 12) a respeito das condições de eficácia da nova Constituição, 

diante da pluralidade de agentes e ideólogos na disputa constituinte. 

 
Figura 24. Constituição programática 

 
Fonte: Jornal o Estado de São Paulo, 
05/10/2008, Charge de Miguel Paiva. 

 

 

Todas essas classificações, entretanto, dizem apenas do jurídico, do 

plano dos direitos, como se ele pudesse ser isolado de seu todo financeiro e do 

político. Esse tipo de posicionamento é uma característica do constitucionalismo 

brasileiro. O confronto entre essas dimensões começaria pelas críticas à 

Constituição, antes mesmo de sua aprovação e que se seguiram após outubro 

de 1988. 

 

3.2.1. Uma Constituição dirigente invertida90 

  

Conforme exposto no segundo capítulo desta tese, e convém recordar, as 

novas constituições nascem quando há necessidade de readequação, reajuste 

ou desnecessidade da ordem anterior. A Constituição confere normatividade e 

                                                           
90 Termo utilizado por Bercovici e Massoneto (2016). 
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coercibilidade à forma jurídica necessária à reprodução modo de produção do 

capital, ultimando a sua acumulação. Nesse processo de reprodução, a 

superestrutura poderá afetar a própria estrutura, transformando-a.  

Ficou perceptível que a estrutura de dupla articulação sobre a qual se 

desenvolveu o Estado burguês, no Brasil, coloca-o na mira das pressões 

internacionais e inverte a lógica das afetações, ou seja, o aparelho de Estado, 

como superestrutura, conduz às mudanças estruturais internas, para que essas 

reproduzam a forma de produção internacional do capital no mundo globalizado. 

Essa característica corresponde, na tipologia de Velho (Op. cit.), a um Estado 

autoritário. Sendo o Estado brasileiro autoritário, embora burguês, o locus de 

disputa interna não é, em si, o mercado, mas o próprio Estado. 

Se o Estado e a ordem jurídica existem com o propósito de garantir a 

reprodução do capital (GRAU, 2008) e, se no Estado autoritário, o político 

prevalece sobre a estrutura, a identidade das constituições será encontrada na 

forma como elas ordenam as relações sociais de produção que levam à 

reprodução do capital, seja pela positivação, seja pela omissão. Dessa maneira, 

é a regulamentação ou não pelo texto constitucional do sistema financeiro de 

determinado Estado que dá a conhecer uma Constituição, já que, em síntese, 

nela estará a forma do capital de sua reprodução e de sua acumulação. 

Desse modo, a ordem financeira refletirá o protagonismo do Estado na 

organização do capitalismo, seja para qual lado pender essa posição. É, afinal, 

a ordem financeira que determinará qual o papel do Estado no regime econômico 

e como se reproduzirá o capital (BERCOVICI, 2017). Assim, ela conferirá a 

identidade da Constituição, sempre aberta à reinterpretação, pois em disputa.  

O resultado da constituinte, com a amálgama de interesses das classes 

populares, dos empresários, dos militares e da classe política foi, nas palavras 

de Delfim Netto, “um vasto dicionário de interesses”. Tal característica reforça a 

tese de Velho (op. cit., p. 49), que classifica o Brasil como uma expressão do 

capitalismo autoritário, na medida em que esse tipo de Estado é incapaz de levar 

adiante uma homogeneização estrutural completa no interior da formação 

nacional. Convém destacar, ainda, que os direitos sociais já existiam em textos 

legais, antes da aprovação da Constituição, desde à Era Vargas, logo, a tese de 

uma Constituição Social se esvazia. 
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Além disso, mantém-se a característica autoritária de não 

correspondência entre superestrutura política e instância econômica, a qual se 

reflete na descoordenação entre ordem social, ordem financeira e ordem 

econômica no texto constitucional. Como resultado, a ‘manutenção’ de uma 

Carta de direitos sociais91 exerce apenas o papel simbólico de contenção das 

massas populares, sem que haja efetiva condição financeira para a sua 

concretização. Nessa dinâmica, as camadas populares são chamadas, pelo 

exercício democrático do voto periódico, a serem partícipes da sua própria 

dominação, escolhendo seus algozes.  

Faria, revolvendo a história constituinte, explica a ambivalência conceitual 

e ideológica da Constituição de 1988, que: 

Decorreu da vontade contraditória de um plenário dividido e 
fragmentário, que fez da aprovação de cada norma uma batalha 
em torno da retórica e da utopia, do dito e do não dito, do 
impreciso e do virtual, do calado e do reprimido, do subentendido 
e da manipulação de palavras extraídas do senso comum, mas 
usadas com diferentes sentidos jurídico-políticos, e, como cada 
capítulo parece atender interesses de setores específicos da 
sociedade, que se valeram de redações muitas vezes sibilinas 
para expressar “juridicamente” o direito constitucional quando, 
na prática, pretendiam impô-lo e justifica-lo politicamente por 
meio de uma linguagem que enfatiza os “interesses comuns” ao 
mesmo tempo que oculta sua vinculação com o poder 
econômico e político (Idem, p. 18). 
 

Nesse sentido, Carvalho (2017) fez um trabalho de resgate dessa 

arquitetura constituinte, de resultado bastante controverso, a partir do 

depoimento dos participantes. Sundfeld (Idem, p. 281), por exemplo, declarou 

que a Constituição foi chapa-branca, porque “foi feita segundo os interesses 

daquelas pessoas que faziam parte de organizações concretas, oficiais e não 

exatamente o produto das demandas da sociedade como um todo”. O 

                                                           
91 Segundo a tipologia tripartite de Marshall, a cidadania se constitui, basicamente, pelos direitos 
civis, direitos políticos e direitos sociais. Cada qual, por sua vez, correspondente a um tipo de 
instituição pública. Ao fim da tripartição proposta, estão os direitos sociais, que “vão do bem-
estar econômico e à segurança mínimos, ao direito de participar inteiramente da herança social 
e a viver a vida de um ser civilizado de acordo com o padrões prevalentes da sociedade” ao que 
correspondem os serviços sociais, para garantir um mínimo de proteção contra a pobreza, a 
doença e outros infortúnios e à educação (MARSHALL,1964, p.71/72). Essa tipologia reproduz 
a linha escalonada de reconhecimentos de direitos do Estado Liberal na Inglaterra, iniciando-se 
com o reconhecimento dos direitos civis e políticos. Como ponto positivo, a teoria de Marshall 
traçou o ideal de cidadania plena, que não seguiu a mesma trajetória em todos os países 
ocidentais. 
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constituinte também entende por inadequado o título de “Constituição Cidadã”, 

uma vez que “o efeito prático da Constituição não foi, na maior parte, o de mudar 

a condição da cidadania, com a efetiva ou potencial alteração do arranjo 

organizacional que já existia” (Idem., p. 283). 

Joaquim Falcão, que integrou a Comissão Arinos, também foi entrevistado 

por Carvalho (Idem, p. 294 -296). Para Falcão, a Constituição inovou na previsão 

de normas programáticas e na constitucionalização dos direitos sociais, ao 

pontuar como deveria ser a igualdade e como se conseguir os direitos. Ele 

afirmou que “em princípio, Constituição trata do poder e da liberdade. A nossa 

enfatizou normas programáticas. Além da liberdade, entrou a igualdade. E a 

igualdade necessita mais e mais de metas programáticas” (Idem, p. 296). Por 

outro lado, Temer (Idem, p. 393) explica que a polarização ideológica da 

constituinte resultou em um documento amplo e que “a Constituição tem 

princípios do liberalismo e princípios do socialismo, e foi isso que ajudou a 

manter uma estabilidade institucional, como nós nunca tivemos”.  

Campos92 publicou, em sua coluna semanal, nas páginas do jornal 

Estadão, à época da constituinte, uma série de críticas à nova Carta:  

A nova Constituição é um camelo desenhado por um grupo de 
constituintes que sonhavam parir uma gazela...Nossa 
Constituição é uma mistura de dicionário de utopias e 
regulamentação minuciosa do efêmero (2008 [1995], p. 6). 
 

A noção de Constituição dirigente foi, igualmente, criticada por Campos 

(2018 [1990], p. 266) e por outros partidários do liberalismo: 

Nesse tipo de Constituição dirigente, o objetivo não é limitar o 
poder do governo, a fim de garantir a liberdade do cidadão, e sim 
promover transformações econômicas e sociais, segundo 
critérios voluntaristas. Essas constituições são esquizofrênicas: 
proclamam a liberdade política, mas cassam a liberdade 
econômica. No plano político, consagram a soberania do eleitor, 
mas não a reconhecem no campo econômico. Neste o eleitor é 
consumidor, cujo voto é preterido pela megalomania do 
planejador ou pelo privilegiamento do produtor. 
 

O então Presidente Sarney (Idem, p. 49), do mesmo modo, não poupou 

as críticas e disse, na televisão, que o projeto de Constituição aprovado era 

                                                           
92 Roberto Campos coordenou as ações econômicas do Plano de Metas do Governo Juscelino 

Kubitschek e foi Ministro do Planejamento do governo de Castelo Branco e reconhecidamente um liberal 
(CAMPOS, 1994). 
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ingovernável “e realmente tornou-se. O que estamos vendo agora é o resultado 

da Constituição de 1988. Tanto que hoje nós já temos noventa emendas 

constitucionais e mais 1,5 mil em tramitação no Congresso”.  Segundo Sarney, 

“aqui ela foi submetida a ceder a grupos de interesse. Passou a ser mais fácil 

fazer-se uma emenda constitucional do que fazer-se uma lei”. 

A crítica do Presidente remete à declaração de Reale Júnior (Idem, p. 

307), segundo o qual boa parte das questões foi jogada à regulamentação 

posterior, porque “A Constituinte foi votada de manhã, pelos líderes partidários. 

Quando ia à Plenário já estava tudo conchavado. A tecnologia das 

ambiguidades. É a Constituição dos acordos”.  

De Castro e Mezzaroba (2015, p. 133) destacam que setores liberais 

ficaram descontentes com o texto abrangente e analítico da Constituição de 

1988, na medida em que defendiam um texto mais abstencionista, genérico, que 

tratasse da organização formal do Estado com uma mínima regulação da ordem 

econômica e social. Na concepção desses setores, o texto resultou esquerdista, 

intervencionista e irreal, com metas inatingíveis.  Tais autores também apontam 

que setores da esquerda, por sua vez, consideraram o texto final conservador.  

Agra (2000, p.9), por outro lado, classifica a Constituição como:  

Um texto moderno em que as demandas populares foram 
agasalhadas. Esse resultado desagradou às elites brasileiras, 
especialmente às ligadas ao capital internacional. 
imediatamente uma campanha difamatória foi urdida com o 
objetivo de desmoralizar a “Constituição cidadã”. culpavam-na 
por ter deixado o país ingovernável, por ter criado direitos e não 
direcionar de onde os recursos seriam provenientes. tudo 
falácia. 
 

Entretanto, o autor (Idem. Ibidem) ressalta que o fim das mobilizações 

populares, após a promulgação da Constituição, seguiu-se à frustração social, já 

que os problemas continuaram a existir, e muito pouco foi feito para que os 

direitos constitucionalmente previstos saíssem do papel. 

Bercovici e Massoneto (2006, p. 18) apresentam uma reflexão 

interessante acerca do sentido das críticas tecidas pelos diversos setores à 

Constituição de 1988, a saber: “os críticos entendem que são apenas os 

dispositivos constitucionais relativos às políticas públicas e direitos sociais que 

‘engessam’ a política, retirando a liberdade do legislador”.  
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As críticas, no plano simbólico, estenderam a batalha constituinte para o 

pós-constituinte, como fruto do consenso forjado à promulgação da Constituição 

cidadã. Os políticos mais experientes vislumbraram a possibilidade de conquista 

do texto correspondente à ordem desejada, de maneira mais fácil, no jogo das 

batalhas regulamentares, em que não há tanta pressão popular (FARIA, 1989).  

O Resultado é uma Constituição com 105 Emendas Constitucionais, além 

das alterações promovidas no escopo do chamado Bloco de constitucionalidade 

o qual confere normatividade aos princípios decorrentes da Constituição 

(inclusive os implícitos); os tratados internacionais de direitos humanos 

incorporados pelo Brasil, com força de norma constitucional; somando-se ao 

texto constitucional (MARTINS, 2019, P. 453). 

 

                       Figura 25. Constituição: texto integral 

 

Fonte: Charges do Angeli 
https://noticias.uol.com.br/humor/2009_al
bum.htm 

 

E foi justamente essa regulamentação que terminou de conferir uma nova 

e visível identidade à Constituição dirigente, batizada, por Bercovici e Massoneto 

(2006), de Constituição dirigente invertida.   

A Constituição dirigente das políticas públicas e dos direitos 
sociais é entendida como prejudicial aos interesses do país, 
causadora última das crises econômicas, do déficit público e da 
"ingovernabilidade"; a Constituição dirigente invertida, isto é, a 
Constituição dirigente das políticas neoliberais de ajuste fiscal é 
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vista como algo positivo para a credibilidade e a confiança do 
país junto ao sistema financeiro internacional. Esta, a 
Constituição dirigente invertida, é a verdadeira Constituição 
dirigente, que vincula toda a política do Estado brasileiro à tutela 
estatal da renda financeira do capital, à garantia da acumulação 
de riqueza privada (BERCOVICI, MASSONETO; op. cit., p. 19). 

 

Desse modo, seria necessário e interessante questionar a que cidadania 

e a que cidadãos se referia Ulysses. 

 

3.3. O poder desconstituinte: muito antes das jornadas de junho 

 

O rentismo é o coração do sistema capitalista no Brasil.  
O rentismo disputa corações e mentes para o sistema, e 

para a formação do pensamento brasileiro.  
O rentismo conta a nossa história.  

Falta sabermos como vamos escolher lidar com ele. 
(GUERRA, 2019) 

 
 

No início do séc. XX, o capitalismo ficou caracterizado pelo surgimento de 

uma classe média profissional ou tecnobrurocrata, que substituiu os proprietários 

na gestão das grandes empresas. Essa classe média profissional estava, 

diretamente, atrelada à burocracia desenvolvimentista. Já a partir da década de 

1980, após os choques do petróleo, os proprietários das empresas foram 

substituídos por seus herdeiros, os quais, até então, viviam dos rendimentos dos 

empresários, razão pela qual passaram a ser conhecidos como rentistas. Apesar 

da crise provocada pelos Choques do Petróleo, na década de 1970, as grandes 

empresas ainda mantinham fôlego em decorrência do acúmulo de capital obtido 

com a política de bem-estar social do desenvolvimentismo e do Keynesianismo.  

Entretanto, os rentistas, nessa época, não assumiram a gestão das 

grandes companhias e do respectivo capital, e sim contrataram financistas para 

tal. Os financias, tecnobrurocratas, passaram a ser os executivos dessas 

corporações, capitalistas por procuração, enquanto os verdadeiros capitalistas 

rentistas usufruíam do capital acumulado (BRESSER-PEREIRA, 2018, p. 17). 

Em outras palavras, durante o fim do séc. XX, no seio das crises capitalistas e 

de rearranjos entre as elites dominantes, surgiu uma nova formação social, a do 

capitalismo rentista-financeirista (Idem, ibidem).  
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Dessa maneira, se a classe média profissional ou tecnobrurocrata 

simbolizou o capitalismo do conhecimento (2018, p. 17) e a “sociedade do 

conhecimento” (DRUKER, 1968) - articulada na ideologia do fordismo e do 

capitalismo de massa – que correspondia a uma sociedade de bem-estar social 

gestada após a segunda guerra mundial; a ascensão da tecnoburocracia 

financeirista, em específico na década de 1980, após os choques do petróleo, 

reorganizou o capitalismo em sua forma rentista.  

No capitalismo rentista-financeirista, os detentores do capital, ou seja, os 

proprietários de grandes empresas transferiram seus negócios a seus herdeiros, 

os quais, por sua vez, optaram por profissionalizar a gestão e por continuar 

apenas  a se beneficiar das rendas dos seus negócios.  

Se o capital é do rentista, a empresa não é dos empresários, 

considerando-se que a sua gestão passou à mão de executivos profissionais 

contratados. Esses, por sua vez, em busca da otimização dos ganhos rentistas, 

seguiam a ideologia neoliberal93.  

 

Figura 26. Rentista 

 
Fonte: Correio da Cidadania. 

 

                                                           
93 “O termo neoliberalismo está em voga atualmente. Ao menos desde que David Harvey publicou 
Uma Breve História do Neoliberalismo (2007), há um crescente interesse acerca da natureza das 
práticas que constituem a última política econômica moderna. Ele explica que “os ganhos sociais 
serão maximizados pela maximização da riqueza e da amplitude das transações no mercado” 
(AMADAE, 2016, p. 5-6). Amadae (Idem, p. 8-9) define neoliberalismo como a ideia de que o 
mercado saiu dos departamentos econômicos para se tornar o novo padrão de pensar, 
financializando todos os valores da vida social, a partir da fixação da teoria dos jogos no senso 
comum. É, assim, uma forma de racionalidade estratégica, a qual modela todas as relações 
sociais a partir da barganha econômica. 
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Segundo o capitalismo dos rentistas e dos financeiristas, a lógica do lucro, 

da acumulação de capital produtivo e da dominação é substituída pela de lógica 

dos “rendimentos do capital (juros, dividendos e rendas imobiliárias elevadas)”, 

do controle da inflação e da dívida pública para que os rendimentos não percam 

valor e com o intuito de manter as dívidas sendo pagas no maior nível de juros 

possível (BRESSER-PEREIRA, 2018, p. 24). De acordo com Bercovici e 

Massoneto (2016, p. 22): 

Como conseqüência, o direito financeiro, antes voltado à 
organização do financiamento público da economia capitalista e 
à promoção de políticas de bem-estar social, teve seu conteúdo 
profundamente modificado. Mais especificamente, o direito 
financeiro, antes voltado à ordenação da expansão material do 
sistema mundial a partir do paradigma keynesiano, deu lugar a 
um complexo normativo voltado à organização da expansão 
financeira do processo sistêmico de acumulação, adaptando 
seus principais instrumentos para a realização da segunda etapa 
do circuito D-M-D' ou para o processo de acumulação em estado 
puro, D-D'. 

 

A elite empresarial, com isso, transformou-se, conforme as palavras de 

Bresser-Pereira (Idem, p. 21), em elite capitalista rentista, ou seja:  

um agente econômico capitalista que tem alguns paralelos com 
as aristocracias do Ancien Régime: seu desligamento em 
relação ao sistema produtivo e, portanto, seu caráter 
essencialmente supérfluo. 

 
O que se observa é que a financeirização do capitalismo rentista teve, 

como objetivo, a otimização dos lucros sem, contudo, investir em capital 

produtivo ou reduzir tal investimento. O capital dos negócios, nesse caso, era 

apropriado pelas corporações financeiras e empregado em especulação, para 

que se reproduzisse sem esforço, limitando-se ao lucro, drenando os recursos 

do sistema produtivo, que se tornou estéril e incapaz de investir na economia 

real (DOWBOR, 2017, p. 305).  Dito de outro modo, o capital rentista seria aquele 

que se reproduz com o mínimo de produção.  

Bresser-Pereira et al fornecem a explicação gráfica da atratividade desse 

processo, conforme ocorreu no período de 1970 a 2018 no Brasil94: 

                                                           
94 “A taxa de acumulação foi calculada a partir dos dados para estoque de capital fixo de Morandi 
(2015). Para a taxa de financeiriação, foram utilizados os dados do estoque total de ativos 
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Gráfico 1. A acumulação rentista-financeira versus acumulação de capital fixo (1970-2018). 

 

Fonte: BRESSER-PEREIRA, et al, 2019, p. 16 

 

Considerando que o aparelho de Estado é o alvo da disputa e da 

coalização entre classes sociais, Bresser-Pereira (Idem, p. 19) pontua que: 

a coalisão que respalda o capitalismo financeiro-rentista é 
exígua e formada por rentistas – principalmente os herdeiros de 
empresários – e de um tipo especial de profissional, o financista. 
As duas classes dominantes são a capitalista e a profissional ou 
tecnoburocrática, a primeira formada por empresários e rentistas 
e a segunda, por altos executivos e financistas. Embora as duas 
classes dominantes dividam entre si poder e privilégios, sofrem 
pressão permanente das classes populares, que, ao fim do 
século XIX, depois de acirrada luta, conquistaram o sufrágio 
universal e, assim, transformaram a democracia em realidade 
nos países mais desenvolvidos. 

 
Esse foi o cerne da disputa na Constituição de 1988, seja na sua 

confecção, seja na sua regulação ou interpretação. De um lado, havia a 

necessidade de reproduzir as relações de dominação e de reprodução do capital, 

                                                           
financeiros não-monetários, disponibilizados pelo Banco Central do Brasil, deflacionados pelo 
IGP-DI (BRESSER-PEREIRA, et al; 2019). 
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com o predomínio de uma nova classe social e, de outro, a precisão de se conter 

a agitação social e de permitir se a reprodução da subjetividade necessária ao 

novo modo de dominação95. 

É perceptível que, a partir da década de 1980, passou a existir um 

predomínio da elite rentista entre as classes dominantes do aparelho de Estado. 

Desde então, a lógica neoliberal tem delimitado preponderantemente às “opções 

da política democrática” (BELLUZO; GALÍPOLI; 2017, p. 183).  

Passou a haver um processo de captura do poder político, promovido pelo 

capitalismo rentista, que se vale dos mais diversos e poderosos instrumentos, 

tais como: lobbies – regulamentados em vários países - ;  financiamento de 

campanhas eleitorais e de eleitos; criação de um sistema jurídico paralelo, 

centrado em conciliações e em mediações, as quais afastam a apuração de 

responsabilidades; controle de informação por conglomerados, think tanks 

criadoras de conteúdo, esquemas de escuta telefônica e tráfico de dados de 

usuários da internet. Ainda, mais recentemente, existe o uso de redes de 

mensagens para divulgação, em massa, de fake News, que ajudam a manipular 

campanhas eleitorais; o controle do ensino e das produções acadêmicas pela 

oligopolização das instituições de ensino e do controle das publicações;  a 

erosão da privacidade, pelo controle direto das pessoas; e a apropriação do 

próprio governo pelo endividamento público, entre outros  (DOWBOR, op. cit., p. 

1655). 

No Brasil, a derrocada do ‘Milagre Econômico’, ao final dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, fez ganhar força a ortodoxia liberalizante, defensora das 

vantagens comparativas (CASTRO; SOUZA; 1985; p. 81). Com tais ideias, a 

classe rentista-financeirista encontrou o ambiente propício para seu crescimento 

durante a ditadura empresarial-militar, que: 

Abriu espaço para jogadas financeiras inescrupulosas – 

primeiro intermediando a dívida externa, depois operando 
o dinheiro dos ricos no “overnight”96 – a classe rentista 
ganhou demasiada importância, se apropriando dos 

                                                           
95 Sobre a criação de uma subjetividade neoliberal ver Dardot e Laval (2016) e Amadae (206). 
96 “Overnight” era um investimento em renda fixa que garantia o investimento, diariamente, contra 
a inflação galopante que marcou o final dos anos 1970 e o início dos anos 1980. O investimento 
garantia a remuneração do capital empregado, não com base em dividendos, mas com base nos 
juros auferidos diariamente. No contexto atual, apenas bancos podem efetuar essa operação, 
para cobertura de saldo negativo após o fechamento do dia e para pagamento em um dia útil.  
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aparatos estatais que conduzem a política econômica, das 
empresas de mídia que conformam a opinião pública e de 
boa parte da classe política que depende de sua ajuda 
financeira para se manter no poder (GUERRA, 2019).  

 
Besser-Prereira et al (2019), apresentam os índices de crescimento da 

financeirização da economia brasileira desde 1970: 

 
Tabela 2. Índice de financeirização brasileira de 1970 a 2018. 

 

Fonte: BRESSER-PEREIRA et al; 2019, p.16. 

 

Essa mesma classe atuou fortemente no processo constituinte, buscando 

o predomínio das ideias neoliberais na nova Carta a ser promulgada. Dreifuss 

(1985) resgata, em sua obra, a articulação do empresariado heterogêneo nos 

debates e nas votações constituintes. O autor (Idem, p. 191-192), entre outras 

passagens, destaca a fala do Presidente da Confederação das Associações 

Comerciais do Brasil, Amaury Temporal, segundo o qual os empresários não 

obtiveram o texto que queriam, pois “se continuava a juntar capitalismo de 

estado, intervenção estatal e clientelismo com alguns episódios de economia de 

mercado”. Dreifuss (Idem. Ibidem) também recorda o debate da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) que, na figura de seu Presidente, 

defendia, em plenário, os “Dez Mandamentos do Empresário”: 

Por sua vez, se concentrava na tentativa de incluir no texto 
constitucional a mais ampla liberdade de ação para o capital, 
sem distinção de sua procedência. Mário Amato, Presidente da 
entidade e do Fórum Informal, recordava aos constituintes que 
‘a nação fez, há muito tempo, a opção pelo sistema de economia 
capitalista’. E pressionava-os, com este ‘argumento’, a 
promulgar uma Constituição que adotasse ‘princípios baseados 
na liberdade de mercado, na propriedade privada dos meios de 
produção e na eliminação das distorções existentes no 
tratamento dispensado ao capital estrangeiro, além de 
recomendar a rejeição de limitações à jornada de trabalho e às 
demissões.  

 

Embora as votações constituintes tenham sido palco de embates 

profundos, de acordo com Dreifuss (op. cit., p. 221), “estranhamente a questão 
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financeira deu pouco trabalho” para o empresariado. Não obstante, a questão do 

rentismo não passou despercebida de seu relator, Deputado Fernando 

Gasparian – PMDB e ex-Ministro da Indústria do Governo João Goulart. 

Gasparian, em seu relatório, diagnosticou a “Síndrome da rentabilidade”, 

tecendo críticas às instituições financeiras (SILVA, 2007).  

Em parte, a aprovação do relatório contrário às instituições financeiras 

não foi exatamente complicada. Isso se deve: a) à abrangência e à vagueza da 

redação originária, relativa à ordem financeira e b) às reformas legislativas feitas 

em 1986, quanto à centralização do sistema financeiro, que, antes mesmo da 

nova Constituição, garantiram os interesses rentistas. Essas reformas são 

descritas, por Bercovici e Massonetto (2006, p. 10): 

 
Em 1986 é criada a Secretaria do Tesouro Nacional, que passa 
a administrar os fundos e programas de fomento até então 
gerenciados pelo Banco Central. Por meio do Voto n° 45/86, 
promulgado em 31 de janeiro de 1986 pelo CMN, é congelado o 
saldo da conta-movimento do Banco do Brasil, que, na prática, 
tem encerrada suas atividades, e, em 1987, com o "Plano 
Bresser" (Decretos n° 94.443 e n° 94.444, ambos de 12 de 
Junho de 1987), e o Decreto-Lei n° 2.376, de 25 de Novembro 
de 1987, a gestão da dívida pública sai da esfera de 
competências do Banco Central, passando para o Ministério da 
Fazenda. Além disto, o Banco Central também deixa de ser 
financiador do Tesouro Nacional e são extintas suas funções de 
fomento, medidas que, posteriormente, seriam consolidadas no 
artigo 164 da Constituição de 1988. 

 

Assim, foi no próprio regime militar que a identidade da Constituição de 

1988 começou a ser forjada. O novo sistema financeiro se consolidaria com a 

própria Carta, que, em seu art. 165, consagrou a unificação orçamentária, 

iniciada na transição e concluída na década de 199097, ainda que a Constituição 

previsse, em seu art. 192, dois grandes objetivos para o Sistema Financeiro 

Nacional, quais fossem: a) promover o desenvolvimento equilibrado do país e b) 

servir aos interesses da coletividade, sua eficácia ficou bloqueada. Isso porque 

o art. 192 demandava, em seu texto, a regulamentação por legislação 

                                                           
97 O único banco estadual que resistiu ao processo e que existe, até hoje, é o Banrisul, do Rio 
Grande do Sul, porém com outras feições. 
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infraconstitucional. Contudo, ocorre que, quando se deu a regulamentação do 

mencionado artigo, foi para tornar inexequíveis seus propósitos.  

A redação original do art. 192, a qual introduzia o Sistema Financeiro 

Nacional, previa, sob sua tutela, a regulamentação dos bancos múltiplos, dos 

seguros e da previdência, das condições de participação do capital estrangeiro 

no mercado nacional, da estrutura do Banco Central, das cooperativas e da taxa 

de juros. Todavia, mais uma vez, o STF agiu como regulador do poder 

econômico, decidindo, em 1991, que o art. 192 não seria autoaplicável e que só 

entraria em vigor após a regulamentação por meio de Lei Complementar. Com 

isso, manteve-se hígida toda a legislação do regime anterior, a qual 

regulamentava a atividade bancária, o mercado de capitais e a criação da 

Comissão de Valores Mobiliários. São essas leis, respectivamente: Lei n° 

4.595/1964, Lei n° 4.728/1965 e Lei n° 6.385/1976. Em todas essas normativas, 

havia delegação, ao Executivo, de amplos podes para regular a matéria (SILVA, 

2007). 

 A regulamentação de interesse dos rentistas foi posta em ação na disputa 

pós-constituinte. A União Brasileira de Empresários (UB), criada, em 1985, para 

o lobby empresarial, na constituinte, lançou-se à disputa política nas eleições 

seguintes, não pela via partidária, mas pela cooptação de candidatos alinhados 

aos interesses da economia de mercado (DREIFUSS, op. cit., p. 247). 

No âmbito das eleições presidenciais de 1989, a ausência de uma classe 

dominante homogênea e suficientemente organizada, em torno de uma temática 

comum, revelou-se na multiplicidade de projetos políticos. As primeiras eleições 

diretas, após o regime militar, elegeram Fernando Collor de Mello, jovem político 

de Alagoas, como Presidente do Brasil.  

Collor, que, em seus discursos, referia-se ao povo como “descamisados”, 

chegou ao poder com o apoio da ala neoliberal radical das elites.  

Conhecido como o jovem enérgico que não participava das 
jogadas dos jaquetões da política. Seu estandarte de 
autodivulgação, fincado mais no solo da indignação moral que 
no da racionalidade política, era o do combate aos servidores 
públicos com proventos faustosos. Prometia acabar com os 
salários robustecidos por manhas burocráticas. Acabar com o 
nepotismo que pendurava apaniguados de políticos na máquina 
do Estado. Com os carros pretos das autoridades bem 
assentadas nos bancos de trás, com suas poucas horas de 
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batente e aposentadorias precoces. Ele ia botar relógio de ponto 
e fazer todo mundo trabalhar (CONTI, 2012, p. 13).  

 

O discurso de Collor representava, também, “o dos setores insatisfeitos 

com a Carta constitucional e que já preconizavam, após o Plano Cruzado, a 

guinada rumo ao ajuste neoliberal” (BEHRING; BOSCHETTI; op. cit. p. 140). O 

início da década de 1990, contrariando a previsão de intelectuais progressistas 

(SAES, op. cit., p, 71), indicava que os presságios de Faria (1989) estavam 

corretos, pois se acentuava a tensão entre as conquistas sociais parcialmente 

asseguradas pela Constituição e a agenda de contrarreforma neoliberal.  

Figura 27. O Caçador de marajás 

 
Fonte: Revista Veja. 

 

O Brasil entrou, nos anos 1990, com a economia corroída pela inflação de 

quase 300% ao ano, fruto dos efeitos da chamada “década perdida”, sob a 

fragilidade dos arranjos econômicos internos (Idem, p. 140). Era o cenário 

adequado às reformas na ordem jurídica e no próprio texto constitucional.  

Collor assumiu a Presidência e pôs em ação o chamado Plano Collor I, 

que tinha, como propósitos, conter a inflação, por intermédio da redução da 

liquidez; liberar a taxa de câmbio e das importações, bem como operar a 

privatização das empresas estatais, por meio do denominado Plano Nacional de 

Desestatização (MACIEL, 2011, p. 102). A redução da liquidez se deu, 

basicamente, pelo confisco dos ativos de contas correntes e de aplicações 

financeiras, como a poupança.  

Na verdade, o Plano Collor I anunciou a aurora da era neoliberal 
como aspecto inicial de um ambicioso processo de redefinição 
do padrão de acumulação capitalista e da ofensiva contra os 
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direitos sociais e trabalhistas. Esta ofensiva tornava-se crucial 
para os interesses do grande capital monopolista, seja em 
função da perspectiva de aumento da taxa de mais-valia como 
forma de reversão da tendência de queda na taxa de lucro 
motivada pela recessão econômica, seja pela imperiosa 
necessidade de desencadear o processo de reestruturação 
produtiva, com a incorporação de novas tecnologias e novas 
formas de gerenciamento do processo produtivo, baseadas na 
desregulamentação do mercado de trabalho (MACIEL, op. cit., 
p. 102). 
 

 Os resultados de tal plano não foram conforme o esperado, sobretudo 

por intervir no dogma do capitalismo liberal, a propriedade privada de capitais. 

Em menos de um ano de governo, foi, então, lançado o Plano Collor II, seguido 

de mudança da equipe econômica. O governo passou a adotar uma orientação 

mais ortodoxa, centrada na alta de juros, na restrição ao crédito, no corte de 

gastos públicos, com vistas à renegociação da dívida externa e à atração do 

capital financeiro internacional (MACIEL, op. cit., p. 103). No entanto, os 

resultados, mais uma vez, não foram os esperados, e a recessão econômica, 

atrelada a escândalos de corrupção alardeados pela imprensa - a qual havia 

lançado a candidatura Collor - resultaram na perda de legitimidade do governo e 

em uma profunda crise política, que culminou com o impeachment do Presidente 

em 1992. 

Cabe lembrar que o governo Collor, ainda assim, instituiu a Comissão de 

Modernização da Legislação do Trabalho, a partir do Decreto de 22 de junho de 

1992. Em novembro daquele mesmo ano, a Comissão divulgou dois projetos de 

lei, pautados no diagnóstico de que a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT 

– havia perdido a razão de ser. A Comissão propunha, basicamente, a alteração 

das normas de regulamentação do trabalho por um conjunto de medidas 

dispositivas que fizesse prevalecer o negociado coletivamente sobre o legislado. 

O projeto, todavia, foi abortado com a saída prematura de Collor (DELGADO, 

2017, P. 129).   

Foi dada a continuidade ao mandato presidencial por Itamar Franco, que 

havia sido eleito vice-Presidente na chapa de Collor. Itamar nomeou Fernando 

Henrique Cardoso (FHC) como Ministro da Fazenda. Cardoso conduziu a 

implantação do Plano Real, que operou significativas reformas nos âmbitos 
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jurídico, econômico e social, a partir de 1993, e se aprofundou após a eleição do 

próprio ministro à Presidência em 1994.  

Tanto as medidas de Collor, quanto o Pano Real, alinhavam-se ao modelo 

traçado pelo Consenso de Washington98, à medida em que apontavam para uma 

reorganização liberal, com base em medidas ortodoxas de ajuste fiscal, como o 

corte de gastos e o aumento das receitas do setor público, atrelados a uma 

reforma monetária (PEREIRA, 2016).  

As medidas afetavam, de modo significativo, a concretização dos ideais 

sociais da Constituição recém gestada, inviabilizando-os. Isso ocorreu porque 

operacionalizavam a revisão do arcabouço jurídico ou a regulamentação de 

dispositivos constitucionais, segundo a ótica rentista do Estado mínimo.  

A reforma do Estado, promovida por Cardoso, indicava que, realmente, 

cumpriria a promessa feita em sua despedida do Senado, desmontando as 

bases do desenvolvimentismo nacional criadas no governo Vargas (NOBRE, 

2013, p. 369). 

O marco da série de reformas do capítulo econômico da 
Constituição foi a quebra do monopólio da Petrobrás, no início 
do governo, em junho de 1995. Mas, do ponto de vista da 
continuidade do projeto do Real, a reforma constitucional mais 
significativa foi a que permitiu a reeleição para os cargos 
executivos em todos os níveis, ocorrida em 1997.  
Mesmo com a série de denúncias de compra de votos para a 
reeleição a emenda foi promulgada e nenhum questionamento 
junto ao STF prosperou (Idem, p. 369-362). 

 
O Plano Real se revelava, dessa maneira, como a emergência dos 

interesses liberais não contemplados, hegemonicamente, pela Constituição de 

1988, mas tendo, na amplitude e na polissemia de seu texto, a conservação de 

espaços importantes de manobra. Tal característica corresponde às condições 

históricas e sociais que, segundo Saes (op. cit., p. 82), impediam a concretização 

de uma revolução neoliberal e determinavam que as políticas neoliberais fossem 

                                                           
98 Expressão adotada, na década de 1990, para se referir ao conjunto de medidas 
macroeconômicas formulado por instituições, como o Fundo Monetário Internacional – FMI -e o 
Banco Mundial, em 1989, para estabilizar as economias dos países periféricos. Basicamente, as 
medidas propostas, para o ajuste neoliberal, resumiam-se a três pontos: a) estabilização da 
economia (combate à inflação); realização de reformas estruturais, como a privatização e a 
liberação dos mercados; e a retomada dos investimentos estrangeiros (ALCOFORADO, 1997).  
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implantadas de forma gradual e progressiva, a partir de reformas no sentido de 

desmonte da política estatal precedente.  

Para Nobre (2013, p. 369), mais que uma contrarreforma, o Plano Real 

significava a aliança conservadora/liberal em torno de um novo pacto político, 

que reconstituiria o Estado brasileiro. A transformação liberal da base de 

sustentação do Estado seguiu o tripé determinado pelo Consenso de 

Washington, consistindo em medidas de privatização de atividades estatais, 

inclusive as de cunho administrativo, como o Banco Central, por exemplo; a 

desregulamentação da economia e das relações do trabalho, com a redução das 

proteções e dos limites legais; e, finalmente, a abertura ao mercado internacional 

(Idem.Ibidem).  

Figura 28. O atrelamento ao FMI 

 
Fonte: Jack Cartoon – Jornal Amazonas em Tempo. 

 

Paralelamente à implantação desse tripé, o governo de Cardoso criou o 

Ministério da Reforma do Estado (MARE), com a incumbência de orientar os 

processos, as legislações e a Emenda Constitucional, em específico a de nº 19, 

que tratou da reforma da administração pública através do Plano Bresser e, 

assim, deu andamento à reformulação do Estado (BEHRING, 2008, p. 177). 

Parte significativa desse desmonte foi pautada no discurso da (in)eficiência do 

Estado, o qual justificaria a sua diminuição. 

Desse modo, a partir da década de 1990, o pretenso Estado Social da 

Constituição de 1988 assumiu as feições de Estado gerencial, seguindo a 

cartilha neoliberal globalizada da governança mundial (COSTA, 2002, p. 9). Na 

concepção de Deneault (2013, p. 13), o termo governança, aparentemente 
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inofensivo, produz consequências nefastas de perversão do patrimônio político 

pelas noções empresariais de eficiência patrimonial no contexto da globalização 

(Idem, p. 15).  

Dentre essas noções de governança, está a transparência dos gastos 

públicos. Nessa perspectiva, a unificação orçamentária, prevista no texto 

constitucional, permitiu a ampliação da “participação do Poder Legislativo na 

elaboração, aprovação e execução do orçamento e de aumentar a transparência 

dos gastos públicos” (BERCOVICI; MASSONETO; 2006, p. 11). Na prática, 

aumentou o poder de barganha do legislativo no presidencialismo de coalizão 

(LIMONGI; CHEIBUB; 1998). 

De acordo com Behring e Boschetti (Idem, p. 150): 

No Brasil, do ponto de vista da reforma democrática anunciada 
na Constituição de 1988, em alguns aspectos, embebida na 
estratégia social-democrata e do espírito welfariano – em 
especial no capítulo da ordem social -, pode-se falar de uma 
contra-reforma em curso entre nós, solapando a possibilidade 
política, ainda que limitada de reformas sociais mais profundas 
no país, que muito possivelmente poderiam ultrapassar os 
próprios limites da social-democracia, realizando tarefas 
democrático-burguesas inacabadas em combinação com outras 
de natureza socialista. 
 

A lógica implementada pelo Plano Real se traduziu numa acentuada 

redução da destinação de recursos públicos para a implementação de políticas 

sociais compensatórias e de indução de crescimento. Com isso, a destinação de 

recursos, destinados ao social, cedeu lugar à política de juros e contribuiu para 

a preservação da renda dos mais ricos, baseada no padrão desigual da 

distribuição de renda (NOBRE, op. cit., p. 391). Não obstante, é necessário 

lembrar que isso foi possível dentro da permeabilidade da ordem constitucional.  

A ordem econômica intervencionista e dirigente da Constituição 
de 1988 é isolada de seus instrumentos financeiros, cuja 
efetividade é medida em si mesma, sem qualquer relação com 
os objetivos da política econômica estatal ou da ordem 
econômica constitucional. A Lei de Responsabilidade Fiscal e a 
insana proposta de emenda constitucional instituindo o déficit 
nominal zero são meios de excluir o orçamento da deliberação 
pública, garantindo metas de política monetária muitas vezes 
impostas de fora e em favor de interesses econômicos privados, 
que desejam uma garantia sem risco para seus investimentos 
ou para sua especulação financeira. A implementação da ordem 
econômica e da ordem social da Constituição de 1988 ficaram 
restritas, assim, às sobras orçamentárias e financeiras do 
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Estado. A Constituição financeira de 1988 foi, deste modo, 
"blindada".  

 

Também, na década de 1990, a privatização de bancos, especialmente 

estaduais, a regulamentação infraconstitucional do Sistema Financeiro e, 

posteriormente, a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 

- LC n°101/2000) provocaram o esgotamento da capacidade de intervenção 

pública, sob a justificativa de controle de gastos pelo governo. Em 1996, foi 

aprovada a Lei nº 9.069/1995, a qual ampliou a competência normativa do 

Conselho Monetário Nacional e retirou-o da incidência do controle de 

constitucionalidade. Na prática, o Estado abriu mão da possibilidade de emitir 

moeda para fazer frente às suas despesas, esgotando sua capacidade de 

recomposição financeira.  

Em 2003, foi promulgada a Emenda Constitucional (EC) n° 40, que 

tramitou por 15 anos, alterando o art. 192 da Constituição de 1988. A referida 

emenda acentuou a distância entre ordem social e ordem econômica, ampliando 

o espaço de reprodução da ordem rentista no Brasil. Assim, a redação do art. 

192 passou a ser a seguinte:  

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a 
promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir 
aos interesses da coletividade, em todas as partes que o 
compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será 
regulado por leis complementares, que disporão, inclusive, 
sobre a participação do capital estrangeiro nas instituições 
que o integram. 

 

Bercovici (2017a) explica que o orçamento tinha, como função, garantir a 

reprodução do antivalor, ou salário indireto, já que, na reprodução da mão de 

obra, estavam previstos alguns direitos, tais como: ao transporte, à saúde, à 

educação, dentre outros. Esses demandavam a implantação de políticas 

públicas e eram formas de garantia, que complementavam o salário, fora da 

lógica de mercado, mas delas o mercado se beneficiava.  

Entretanto, na década de 1970, muito em razão do desenvolvimento 

tecnológico, oriundo dos esforços bélicos da segunda guerra mundial, deu-se a 

chamada “transformação crítica”. Essa mudança correspondeu à quarta 

revolução tecnológica, na qual o trabalho não seria mais necessário. Uma vez 
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dispensada a reprodução da força de trabalho, o mercado passou a exercer 

pressão para o desinvestimento do Estado no antivalor e com o intuito de que 

houvesse o redirecionamento desses recursos para a valorização do próprio 

capital.  

A respeito da desconstrução dos direitos sociais, em especial dos direitos 

trabalhistas, Delgado (2017, p. 130) aponta que, no período de 1995 a 2002, 

durante o governo FHC, foi gestado o discurso em favor da modernização do 

direito do trabalho, o qual, na prática, consistia na desregulamentação das 

relações entre capital e trabalho. Dentre as modificações normativas concretas, 

nesse sentido, o autor (Idem., p. 131) indica um conjunto de medidas tendentes 

à precarização das condições dos trabalhadores, tais como a permissão de 

extensão de estágio profissional a estudantes de ensino médio, a despeito da 

inexistência da formação acadêmica justificadora (Medida Provisória nº 

21.641/2001); a criação da lei do contrato provisório de trabalho e da 

compensação anual de horas extras – banco de horas, que, na prática, permite 

a violação continuada do limite constitucional de jornada semanal (Lei nº 

9.601/1998).  

Delgado destaca, ainda, a generalização da terceirização trabalhista sem 

qualquer amparo legal, iniciada no próprio serviço público e que contou com a 

chancela do Tribunal Superior do Trabalho – TST (vide enunciado 331), o que 

revela uma outra face da desregulamentação, aquela implementada pelo Poder 

Judiciário (Idem, p.132).  

A flexibilização interpretativa realizada na década de 1990 foi 
muito além de certos naturais ajustes e adequações da ordem  
jurídica à mudança social: é que ela contribuiu para construir, 
naquela década, verdadeira nova cultura em torno do Direito 
Individual e Coletivo do Trabalho, reduzindo, em muito, a 
efetividade de suas regras e princípios jurídicos (Idem. Ibidem).  
 

Logo, a flexibilização trabalhista, ocorrida na década de 1990, contribuiu 

para inviabilizar a inserção de uma camada maior de trabalhares na economia e 

na cidadania. Somada às demais políticas do projeto neoliberal, a flexibilização 

dos direitos dos trabalhadores provocou uma piora nas condições sociais no 

início dos anos 2000 (MOURA; PINTO, 2003, p. 15). O impacto dessas políticas 

se tornou 
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observável por meio de uma inefável inflexão nos indicadores 
sociais, especialmente a partir da primeira década do século 
XXI. Isso pode ser constatado, por exemplo, na evolução tanto 
na desigualdade na repartição da renda, quanto na pobreza 
(GUERRA et ll. 2015, p. 22-23) 
 

Na ocasião, o país contava com quase 50% de excluídos de uma 

população de 170 milhões de pessoas (MOURA; PINTO; op. cit., p.15). No 

mesmo sentido, Faria (2004, p. 191) ressaltou os efeitos sombrios da 

reestruturação industrial, que gerou o aumento do desemprego e da ocupação 

informal, a partir da flexibilização da legislação trabalhista. Segundo esse autor, 

“não apenas o emprego deixou de crescer, como a qualidade dos postos de 

trabalho, no que diz respeito tanto à remuneração quanto às condições de 

trabalho, declinou (IBGE, 2003)”, agravando a crise social. Para ele,  

a nova modalidade de inserção internacional do Brasil e a 
política macroeconômica que lhe dá suporte são as 
maiores responsáveis por esse resultado de estagnação 
econômica e crise social (Idem, p. 192). 

 
O cenário de crise, ampliado pela desigualdade decorrente da 

implantação das reformas neoliberais da década de 1990, compõe o sentido da 

governança global ao qual o Brasil se alinhou. Desde essa época, o Poder 

Judiciário, em especial o STF, tem funcionado como um braço do capital, 

mantendo hígidas as medidas liberalizantes, como, por exemplo, a 

inconstitucionalidade da liberação dos juros (Súmula n° 596) e as flexibilizações 

na legislação do trabalho. 

Desse modo, a desconstitucionalização do sistema financeiro, 

desvinculando-o dos objetivos constitucionais, permitiu a concomitância de duas 

ordens jurídicas, uma mítica de ampliação da cidadania e a outra real de 

reprodução do capital não produtivo. Essa técnica, convém recordar, assemelha-

se ao tratamento dado pela Constituição de 1824 à escravidão.  

Nesse sentido, muito antes das jornadas de junho de 2013, que marcaram 

a derrocada do governo de Dilma Rousseff, a Constituição de 1988 já não era 

mais cidadã. A nova ordem instaurada deu-se ao arrepio das normas de revisão 

constitucional e sem o escrutínio de um poder constituinte originário, 

demonstrado que, no pacto conciliatório, as camadas populares seguem o 
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encanto da retórica, dos mitos e dos heróis, acreditando, de alguma maneira, 

terem feito parte da tomada de decisão. 

 

 

3.3.1. O “ensaio desenvolvimentista” 

 

Bruno e Caffe (2017), analisando o processo de transformação no 

desenvolvimento brasileiro, identificaram, no período de 1990 a 2003, o que 

denominaram de primeira fase do “modelo neoliberal dependente com inserção 

internacional subordinada aos mercados globais”. Já os governos Lula e 

Rousseff, de acordo com os autores, de 2004 a 2014, conduziram à segunda 

fase desse modelo. Se, na primeira fase, que correspondeu aos governos de 

Collor e FHC, houve um esvaziamento de qualquer projeto desenvolvimentista e 

a adoção acrítica das políticas neoliberais, por intermédio de profundas 

mudanças no “plano político institucional” (Idem, p. 1045); nos governos Lula e 

Rousseff ocorreu uma tentativa de retomar a ordem jurídica dúplice, 

representante de interesses contraditórios: 

Os da acumulação rentista-financeira e do setor exportador de 
commodities com aqueles da acumulação produtiva industrial, 
ao mesmo tempo em que implementa as políticas sociais, 
redistributivas e de inclusão social via consumo (o programa 
Bolsa Família, aumentos reais do salário mínimo, expansão do 
consumo popular via crédito, etc.) 
 

Lula, ainda no embalo das mobilizações populares da Constituinte de 

1988, havia disputado todas as eleições presenciais pós-constituintes. Em 1990, 

chegou a disputar o segundo turno com Collor, mas saiu derrotado. Foi somente 

nas eleições de 2002 que ele conseguiu ser eleito pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT).  

Nas eleições de 2002, Lula buscou uma nova estratégia, que ampliasse 

sua base de apoio para além das camadas populares, incapazes, por si, de 

elegê-lo à Presidência. Assim, meses antes das eleições, o então candidato fez 

publicar sua “Carta aos Brasileiros”, em que se compromete com os diversos 

setores do capital e cujo excerto ora se transcreve: 

O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do 
governo, tal como ocorre hoje, nem será implementado por decreto, de 
modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional, que 
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deve conduzir a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato 
social, capaz de assegurar o crescimento com estabilidade.  
Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos 
e obrigações do país. As recentes turbulências do mercado financeiro 
devem ser compreendidas nesse contexto de fragilidade do atual 
modelo e de clamor popular pela sua superação (Folha de São Paulo, 
2002). 

 

Na prática, a carta selou o compromisso de Lula em realizar os lucros dos 

detentores de títulos, em um prolongado esforço de mudança para um modelo 

de desenvolvimento social sem confrontos com o rentismo (GUERRA, 2019, p. 

14). A carta surtiu os efeitos esperados, e ele foi eleito Presidente.  

Na mesma linha de Bruno e Caffe (2017, p. 1037), Singer (2015, p. 54) 

esclarece que “ao longo dos mandatos de Lula se estruturaram duas coalizões 

contrapostas, as que denominamos ‘rentista’ e ‘produtivista’”. A coalizão rentista 

aglutinaria a classe média tradicional e o capital financeiro, enquanto, na 

coalização produtivista, estariam alinhados os interesses dos empresários 

industriais e de parte organizada da classe dos trabalhadores (Idem. Ibidem). No 

eixo produtivista, basicamente, encontrava-se a reação à desindustrialização em 

curso desde a década de 1990, muito em decorrência da abertura econômica 

iniciada por Collor e do predomínio rentista-financeirista. Conforme Singer (2015, 

p. 55), a pauta do setor foi, em grande parte, atendida pelo governo Rousseff.  

Tais interesses, irreconciliáveis, parecem reproduzir a lógica das batalhas 

constituintes de 1987, demonstrando que o consenso constitucional apenas 

sufocou a disputa.  

 

Figura 29. As alianças do lulismo 

 
Fonte: Jornal o Estado de São Paulo (2012). 
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Nos governos Lula e Rousseff, a financeirização usurária ganhou volume, 

uma vez que a política adotada pelo governo substituiu o endividamento público 

pelo endividamento privado das famílias, estimulado pelas políticas de 

financiamento social, transferência de renda e elevação do salário-mínimo 

(GUERRA, 2019, p. 188).  A política de ambos se sustentava com características 

populistas em um ambiente externo e interno que lhes era favorável. Com isso, 

Os fluxos de juros apropriados pelos grandes bancos e 
detentores de capital são drasticamente amplificados pelo 
elevado custo dos financiamentos e empréstimos concedidos 
pelo mercado financeiro às famílias e empresas brasileiras. Em 
consequência, a lógica da financeirização amplia seu circuito de 
acumulação, reproduzindo-se agora através do grande varejo e 
distribuidores, do tradicional de vendas ou do e-commerce, 
expandindo seus níveis de rentabilidade não-operacional, 
graças à ampliação da oferta de crédito, tanto para as classes 
médias quanto para os estratos de renda mais baixa da 
população brasileira sistema (Idem, p. 1037-1038). 

 
Não houve, no período de 2004 a 2014, nenhuma significativa mudança 

na estrutura produtiva ou financeira do país, mas apenas alterações que 

buscavam viabilizar o desenvolvimento e o pacto lulista com as duas faces da 

moeda. Dentre essas alterações, destaco a criação do Microempreendedor 

Individual (MEI), a aprovação da nova lei de Recuperação Judicial e Falências, 

entre outras. Essas alterações, de um modo ou de outro, atendiam a ambos os 

setores da coalizão e se relacionam à análise de Miguel (2013): 

O reformismo diluído lulista evita a todo custo o confronto com a 
burguesia, optando por políticas que, na aparência, não afetam 
quaisquer interesses estabelecidos. Tal opção não se deve, ou 
não se deve principalmente, ao jeito matreiro e ao pendor 
acomodatício do ex-Presidente, como a imprensa gosta de 
afirmar. É fruto, por um lado, da chantagem que os proprietários 
fizeram nas campanhas presidenciais do pt, desde a ameaça 
aberta de desinvestimento em 1989 até a elevação exagerada 
do câmbio em 2002. Lula aprendeu que não deve mexer com o 
capital. Por outro lado, a diluição do reformismo reflete a 
compreensão de que o maior contingente do eleitorado brasileiro 
- o "subproletariado", segundo o conceito que o livro busca na 
obra de Paul Singer - deseja um Estado ativo no combate à 
pobreza, mas que não ponha em risco a manutenção da 
"ordem". 
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Não há dúvida, entretanto, que os governos Lula e Rousseff obtiveram 

resultados importantes, tanto na economia quanto no aspecto político social99, 

como atestam os principais indicadores, incluindo-se o Índice de 

Desenvolvimento Humano da Organização das Nações Unidas (GINI/ONU), em 

que a nota do Brasil subiu de 0,649, no ano 2000, para 0, 755 no fim do mandato. 

O índice de desigualdade também caiu de 58,6, em 2002, para 28,9, em 2014.O 

relatório da ONU também adotou o Programa Bolsa Família como modelo social: 

"Desde que o programa foi lançado, 5 milhões de brasileiros deixaram a extrema 

pobreza. E por volta de 2009 o programa havia reduzido a taxa de pobreza em 

8 pontos percentuais." (COSTAS, 2016). 

De 2001 a 2015, o percentual da população, em situação de extrema 

pobreza, caiu de 13,6% para 4,9 % da população nacional. O analfabetismo, 

igualmente, teve suas taxas reduzidas de 11,6% da população, em 2003, para 

8,1% em 2015. A expectativa de vida, a qual, em 2003, alcançava 71,1 anos, 

subiu para 75,2 anos em 2015, vinte anos a mais que a média dos países 

desenvolvidos (CAPUTO, 2016).   

No que se refere à economia, os índices dos dois primeiros governos do 

Partido dos Trabalhadores foram importantes diante do cenário de crise mundial. 

No ano de 2010, o Brasil chegou a crescer 7,5%. Em 2002, nosso país ocupava 

a 11ª posição entre as maiores economias do mundo e, em 2011, chegou à 6ª 

posição, passando à frente da Inglaterra, conforme dados do FMI. Nos 13 anos 

de governo do PT , o Produto Interno Bruto (PIB)- cresceu, em média, 2,9%, 

contra 2,5% do período Cardoso (COSTAS, 2016).  

 
No último biênio dos governos Lula, em 2009 e 2010, a política 
econômica brasileira logrou êxito ao adotar medidas anticíclicas 
e expansionistas nos âmbitos monetário, fiscal e creditício, como 
forma de proteção contra os efeitos da crise financeira 
internacional no país, (i) a redução da taxa de juros e o aumento 
da liquidez interna, (ii) a ampliação dos programas de 
transferência de renda, da rede de proteção social e do 
investimento público, (iii) as desonerações tributárias, (iv) o 
aumento da oferta de crédito via bancos públicos e (v) o 
crescimento do investimento público em habitação, resultaram 
em uma rápida recuperação da economia brasileira, em 2010 o 
crescimento do PIB foi de 7,5% (GUERRA, 2019, p. 188). 

                                                           
99 Ver também Vozes do Bolsa Família, de Leão Rego e Pinzani (2013). 
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O final do segundo mandato de Lula dava sinais, no entanto, de 

esgotamento e dos primeiros efeitos colaterais das medidas anticíclicas tomadas 

diante da crise de mundial de 2008. Ainda assim e mesmo com o “escândalo do 

mensalão”, Lula deixou o governo com aprovação recorde de 83,4%, de acordo 

com o DATAFOLHA (GUERRA, 2017, p. 12-13).  

 
Figura 30. The Economist e o Brazil 

 
Fonte: The Economist. 

 

Rousseff foi sua sucessora, eleita com cerca de 55 milhões de votos, que 

corresponderam a 56% dos votos válidos naquela eleição de 2011. Foi a primeira 

mulher eleita Presidente na história do Brasil, prometendo combater a corrupção 

e manter a política econômica de Lula (Idem. Ibidem). Para a eleição de 

Rousseff, foi ampliado o espectro partidário de coalização governativa, o que, já 

no início de seu mandato, trouxe inúmeras dificuldades ante à falta de 

compromisso programático e à política de barganha inerente ao 

presidencialismo de coalização100.   

Singer (2015) apresentou importante retrospecto da derrocada do 

governo Rousseff. Em síntese, ao anunciar o plano de governo de seu primeiro 

                                                           
100 Termo cunhado por Abranches (1988) para se referir à necessidade de construção de uma 

ampla maioria em favor do Executivo a fim de que esse consiga governar, tendo em vista a 
composição multipartidária do Congresso. Com o intuito de obter essa coalização, o Executivo 
deve lançar mão de uma política de troca de cargos e destinação de recursos. Não obstante, 
muitas vezes, o apoio político angariado é de siglas, que são, ideologicamente, opostas àquela 
do Executivo, causando uma série de conflitos. 
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mandato, na mensagem aos trabalhadores no dia 01 de maio de 2012, a 

Presidente apontou para uma aceleração do desenvolvimentismo e para o 

abandono da política de conciliação implementada por Lula: 

É inadmissível que o Brasil, que tem um dos sistemas 
financeiros mais sólidos e lucrativos, continue com um dos juros 
mais altos do mundo”, asseverou em rede nacional de rádio e 
TV. Do alto dos 64% de aprovação de que então dispunha, 
concluiu confiante: “Não vamos abrir mão de cobrar com firmeza 
de quem quer que seja que cumpra o seu dever (Idem, p. 39). 

 
O discurso anunciou aquilo que Singer (Idem. Ibidem) denominou de 

ensaio desenvolvimentista a partir da “batalha do Spread101” (Idem. Ibidem). Até 

dezembro daquele ano, Rousseff conseguia manter um índice de aprovação de 

seu governo. Os percentuais de aprovação superavam os de FHC e Lula 

(GUERRA, 2017, p. 19) no mesmo período do mandato. No entanto, ainda em 

2012, o STF deu início aos julgamentos da Ação Penal 470 (Mensalão), que 

agora contava com transmissão televisionada ao vivo. Durante esses, alguns 

dos principais líderes do PT foram condenados (GUERRA, 2017, p. 19). 

Nesse mesmo período, a nova matriz econômica anunciada por Rousseff 

destacava os seguintes pontos: a) redução dos juros, com o uso dos bancos 

públicos como mecanismos indutores e de alteração das regras da caderneta de 

poupança, b) uso intensivo do BNDES para subsidiar as empresas, por meio de 

repasses de recursos do Tesouro Nacional; c) aposta na reindustrialização, por 

intermédio do MEI e da redução do Imposto sobre Produtos Industrializados – 

IPI; d) desonerações sobre a folha de pagamento e outros impostos para fins de 

reinvestimento, em especial, para exportadores, além de regime especial de 

tributação para a cadeia automotiva; e) plano de infraestrutura focado em 

ferrovias; f) reforma do setor elétrico, o que acarretou a redução de tarifa para o 

consumidor; g) desvalorização do Real, favorecendo as exportações; h) controle 

da entrada de capitais, por intermédio do aumento de tarifas; i) proteção do 

produto nacional nas compras pelo Estado.  

O foco principal de Rousseff era a redução do spread bancário. Assim, a 

Presidente usou os bancos públicos como ferramentas de indução do mercado: 

                                                           
101 Spread é a taxa adicional de risco cobrada no mercado financeiro ou a diferença entre o custo 
de captação do dinheiro pelos bancos no mercado e os juros cobrados pelos bancos nos 
empréstimos aos clientes (Sandroni, 1989, p. 298). 
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‘O Banco do Brasil fez uma redução agressiva nos juros e elevou 
os limites de várias linhas de crédito para empresas e 
consumidores com o objetivo de acirrar concorrência com Itaú, 
Bradesco e Santander e estimular a economia’, informava a 
Folha de S.Paulo. Em menos de uma semana, a Caixa 
Econômica Federal adotava procedimento similar (SINGER, 
2015, p.48). 

 É preciso observar que o Brasil é o país com o maior spread bancário do 

mundo, conforme aponta estudo da FIESP (2017): 

O Brasil possui a mais alta taxa de spread bancário do mundo. 
Em 2015, o spread médio brasileiro foi de 31,3 p.p., enquanto o 
spread médio de países comparáveis foi de 1,9 p.p. Ou seja, o 
spread brasileiro foi 16,4 vezes maior. 

 

 Gráfico 2 

 

Fonte: BCB e FMI (International Financial Statistics). 

 

Rousseff encontrou, em 2012, um ambiente que parecia que favorável às 

suas medidas, as quais logo começaram a apresentar os primeiros resultados:  

 

Em outubro, com apenas 4,6% de desemprego e a renda 
dos trabalhadores em alta, o PT ganha a eleição na cidade 
de São Paulo, com Fernando Haddad — jovem político cujo 
perfil lembrava o da própria Dilma. A vitória petista no pleito 
municipal — sempre desequilibrada pelo resultado 
paulistano — fazia crer que a aceleração do lulismo ia de 
vento em popa. Dilma preparou-se, então, para encerrar o 
ano com chave de ouro. Reduzir o preço da eletricidade 
atendia campanha lançada pela Fiesp em 2011 e fazia 
gesto à população pobre, para a qual o peso relativo da 
energia é relevante (SINGER, 2015, p. 49). 
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Seria, contudo, o passo fatal da Presidente. As medidas isolaram o 

governo, que foi acusado de intervencionismo, causando uma perda de quase 

50% no valor das ações do setor de energia. Nesse contexto, a inflação começou 

a aumentar, e o setor rentista passou a pressionar o governo pelo aumento da 

taxa de juros e ao solicitar a saída do Ministro da Fazenda. Em 2013, a FIESP 

rompeu com o governo, unindo-se, ao capital rentista, sob a alegação de que: “a 

redução de juros e a desoneração da folha de pagamento não causaram os 

efeitos desejados e passaram a pressionar por cortes nos gastos públicos, 

diminuição dos salários e aumento da taxa de juros” (GUERRA, 2017, p. 21). Os 

industriais queriam mais e iniciaram a pressão pela retirada dos direitos 

trabalhistas. 

A crise estava instalada e ganhou as ruas, com o aumento do número de 

greves. O cenário era equiparável somente ao do de 1996 (GUERRA, 2017, p. 

21). Além disso, em junho de 2013, a Prefeitura e o Estado de São Paulo 

determinaram o aumento de R$0,20 (vinte centavos) na tarifa de transporte 

público, para ônibus, metrô e trem, desencadeando uma série de protestos. A 

primeira manifestação contra o aumento foi convocada pelo Movimento Passe 

Livre, para o dia 6 de junho102, e foi duramente reprimida.  

Se, no primeiro protesto, a mídia tradicional desqualificou a manifestação, 

acusando os participantes de vandalismo, a partir do dia 13 de junho, a cobertura 

da imprensa começou a mudar de sentido. A partir dessa manifestação, os 

protestos se estenderam a outras cidades do país, no entanto, a pauta já havia 

sido ampliada, “com ênfase no direito de se manifestar” e, logo, contra o PT. 

Convém observar que, embora a magnitude da cobertura pelas mídias tenha 

promovido ampla repercussão às ‘Jornadas de Junho’, mesmo no dia de maior 

intensidade, que foi em 13 de julho, o número de manifestantes não chegou nem 

à metade da mobilização pelas ‘Diretas Já’.  

                                                           
102 Na ocasião, eu ocupava o cargo de Assistente Parlamentar no gabinete de um vereador na 
capital paulista. Pude acompanhar de perto as manifestações e a repressão sobre elas. As 
manifestações contra os aumentos de tarifas e a dura repressão da polícia eram rotina, seja qual 
fosse o governo. No entanto, o que causava espanto, em junho de 2013, era o súbito interesse 
dos veículos de comunicação de massa. Vários repórteres, de diversas emissoras e jornais, 
passaram a acompanhar de dentro os protestos, e alguns foram seriamente atingidos. No Rio de 
Janeiro, um cinegrafista faleceu, atingido durante a cobertura das manifestações.  
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Figura 31. Não são só R$ 0,20 

 
Fonte: 

https://www.coladaweb.com/historia-
do-brasil/protestos-contra-o-aumento-
do-transporte-publico. 

 

Mesmo com a reconsideração do aumento por parte das prefeituras de 

várias cidades, inclusive de São Paulo, a onda de protestos continuou, a ponto 

de a Presidente formular uma proposta para atender “às vozes das ruas”. As 

medidas, que inclusive previam a vinculação de receitas ao atendimento das 

áreas de mobilidade urbana, educação e saúde, tinham caráter ainda mais 

intervencionista. Uma de suas propostas era a destinação do total de recursos 

do petróleo para a educação (GUERRA, 2017).  

Rousseff ainda conseguiu se reeleger em 2014, com uma margem 

reduzidíssima de vantagem em relação ao então candidato do PSDB, Aécio 

Neves, no segundo turno. Todavia, Rousseff não chegou ao final do segundo 

mandato, sofrendo processo de impeachment, que a afastou do cargo em 2016. 

No comando desse processo, estava o PMDB, partido o vice-Presidente, Michael 

Temer, e do Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.  

Entendo não ser necessária a retomada dos fatos e meandros desse 

período, ante à farta literatura e cobertura. A digressão até aqui desenhada 

busca situar o leitor à compreensão de um outro efeito de sentido do fracasso do 

ensaio desenvolvimentista de Rousseff: o espaço de manobra que a Presidente 

obteve, para implantar sua matriz econômica do primeiro mandato, e, apesar de 

toda a política de crise que se instalou em seguida, não se conseguiu impedir  

sua candidatura, tampouco sua eleição para o segundo mandato. Diante disso, 
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ficou perceptível que as reformas da década de 1990 e do início dos anos 2000 

não foram suficientes para sepultar os ideais desenvolvimentistas. Assim, seria 

preciso acentuar a inflexão na ordem jurídica, política e financeira.  

Em seguida, em outubro de 2015, o PMDB, seguindo a tradição da ‘Carta 

de Recife’, publicou o programa intitulado “Uma Ponte Para o Futuro”. O 

documento é, ao mesmo tempo, um programa de metas de governo e uma 

convocação/imposição. 
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IV – A CONSTITUIÇÃO E(M) (DIS)CURSO  

 
O desentendimento não é o conflito entre 
aquele que diz branco e aquele que diz preto. 
É o conflito entre aquele que diz branco e 
aquele que diz branco, mas não entende a 
mesma coisa... (RANCIÉRE, 1996, p. 11). 

 

De acordo com Ranciére (Idem. Ibidem), para que o convite a se pensar 

produza algum efeito, é preciso que se encontre o seu ponto de 

desentendimento. Há, dessa maneira, uma disputa sobre o que falar, e essa 

competição constitui a própria racionalidade da situação da palavra e dos seus 

interlocutores “que entendem e não entendem aí a mesma coisa nas mesmas 

palavras” (Idem; p. 12-13). Essa disputa está presente quando se fala de 

Constituição.  

 

4.1. A “Constituição Cidadã”: um mito 

 

Tanto maior será o grau de eficácia da legitimação e da 
auto-repressão capitalista quanto mais convincentes 

forem os mitos da Constituição formal.  
(GRAU, 2008) 

 

O discurso fundador de um poder original isento estava, ideologicamente, 

posto a respaldar a ordem democrática, que o é apenas no nome, haja vista a 

manutenção de dispositivos autoritários. Gestava-se, por meio de discursos, a 

legitimidade na “nova ordem”. 

Um fragmento do discurso do Ex-Deputado Ulysses Guimarães é digno 

de análise: 

Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o 
estatuto do homem, da liberdade e da democracia, bradamos 
por imposição de sua honra: temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. 
Amaldiçoamos a tirania onde quer que ela desgrace homens e 
nações, principalmente na América Latina. ...Chegamos! 
Esperamos a Constituição como o vigia espera a aurora! (Idem. 
Ibidem)  

O discurso posto em funcionamento, novamente, reforça o sentido de 

ruptura total com o regime anterior, em que a censura e a violência impunham 

tempos sombrios às camadas populares e aos opositores. Marcou-se, então, o 
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início de um novo regime, em que, em tese, a violência de Estado e a censura 

não teriam mais lugar. Fez-se uso do antagonismo religioso cristão, entre trevas 

e luz, reacendendo a dicotomia entre bem e mal, ocultando o acerto de 

impunidade aos crimes cometidos pelo regime, acordado pela Lei de Anistia e 

pelos termos da nova Carta. 

 
Figura 32. Ulysses, o Senhor Constituinte 

 
Fonte: 
https://www.poder360.com.br/opiniao/brasil/nossa-
quizomba-constitucional-completa-30-anos-lembra-
edney-cielici-dias/ 

 

 

Ao mesmo tempo, o discurso do cidadão fiscal, a seguir transcrito, cria o 

imaginário da participação ativa dos cidadãos, à frente do Estado, de forma 

direta. A participação direta do cidadão, ainda que não passasse de retórica 

vazia, acentuava o individualismo exacerbado pelos direitos e liberdades 

individuais, a par e passo à contenção dos mecanismos de representação 

coletiva. O cidadão da Constituição de 1988 teria, com isso, sido posto em 

condição de igualdade às entidades representativas. Com efeito, o discurso do 

cidadão fiscal cooptou os indivíduos a manterem o próprio Estado, já que agora, 

em tese, eles fariam parte dele: 

Pela Constituição, os cidadãos são poderosos e vigilantes 
agentes da fiscalização, através do mandado de segurança 
coletivo; (...) isento de custas judiciais; da fiscalização das 
contas dos Municípios por parte do contribuinte; podem 
peticionar, reclamar, representar ou apresentar queixas junto às 
comissões das Casas do Congresso Nacional; qualquer 
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cidadão, partido político, associação ou sindicato são partes 
legítimas e poderão denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da União, do Estado ou do 
Município (Idem. Ibidem). 

Segundo Grau (1985, p. 19), “a formalização de normas constitucionais 

definidas ilegitimamente transforma a Constituição em um mito”. Essa mítica 

instaurada na Constituição Cidadã operou, assim, como um “mecanismo 

ideológico de construção imaginária da realidade com seus efeitos de evidência” 

(ORLANDI, 2003; p. 17), alterando os sentidos, até então postos, sobre o Estado, 

a respeito do próprio texto constitucional e acerca da “democracia” que se 

inaugurava. E é justamente nesse efeito de sentidos que reside “a marca – 

discursiva, não conteudística – do discurso fundador: a construção do imaginário 

necessário para dar uma ‘cara’ a um país em formação, para constituí-lo em sua 

especificidade como um objeto simbólico” (ORLANDI, 2003; p. 17). 

É certo que, tanto o Mito da Outorga, quanto o Mito da Constituição 

Cidadã, cada qual ao seu tempo, fundaram sentidos “oficiais” sobre a história 

jurídico-política do país. Nesse ponto, a noção de discurso fundador da AD 

conduz a análise: “em relação à história de um país, os discursos fundadores 

são discursos que funcionam como referência básica no imaginário constitutivo 

desse país” (ORLANDI, 2003; p. 7), sobre a qual se constrói a memória nacional, 

institucionalizando um sentido.  

Em regra, o discurso fundador reflete a versão, ou o sentido, dos 

dominantes (Foucault, 2003), o que é característica do discurso autoritário, o 

qual “absolutiza o parcial” (ORLANDI, 2008, p. 22). Em outras palavras, o 

discurso dominante é aquele que tenta silenciar outras possibilidades de sentido 

e institucionalizar um sentido oficial.  

Retomo, nesse momento, as noções de discurso de e discurso sobre, 

propostas, originalmente, por Orlandi (1990). O discurso de, para Costa (2014, 

p. 34), é um discurso-origem, já o discurso sobre, situado entre o discurso-origem 

e o interlocutor, é a interpretação que atua na institucionalização de sentidos. 

Para Orlandi (1990), o discurso sobre institucionaliza os sentidos, normatizando-

os e pode se tornar um discurso de. O discurso jurídico, como discurso de 

autoridade que é e como discurso sobre os direitos sociais é, ele próprio realiza 

a interpretação que intervém na interpretação do outro. Em outras palavras, é 
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um espaço de “arregimentação interpretação) dos sentidos dos” discursos da 

Constituição, da sociedade, dos trabalhadores. (Idem. Ibidem). 

  O discurso oficial, o discurso de autoridade, opera, assim, no dizer e no 

não dizer. Nesse último caso, para não dar voz ao outro, para tentar 

institucionalizar um sentido. No Brasil, os discursos sobre os direitos sociais 

operaram como ferramenta de apagamento e de deslocamento de sentido sobre 

os movimentos insurgentes das classes subalternas.   

Ainda quanto ao caráter fundador do discurso, Orlandi (2003) aponta a 

importância da ideologia já significante para a instauração do novo sentido. Essa 

ideologia, que constitui o discurso dominante, a ele concede efeitos que se 

tendem permanentes e irrevogáveis, ou seja, efeitos de evidência. 

É talvez esse efeito que o identifica como fundador: a eficácia 
em produzir o efeito do novo que se arraiga no entanto na 
memória permanente (sem limite). Produz desse modo o efeito 
do familiar, do evidente, que só pode ser assim (ORLANDI, 
2003; p. 14). 

Quanto ao discurso político a respeito dos direitos sociais, trago, ainda, a 

noção de Língua de Estado, também proposta por Orlandi, retomando Pêucheux 

(apud ORLANDI, 2012, p. 107). A Língua de Estado atua como forma de 

autodeterminação de sentido, especialmente pela propaganda política103, que 

tem a mídia de massa como meio de circulação da própria política. Nesse jogo, 

a propaganda tem papel estratégico e indispensável como difusora do discurso 

fundador e seria, então, um instrumento de defesa da ordem (ORLANDI, 2012, 

p. 107).  

Considerando que “a fala é silenciadora, em vários níveis” 

(ORLANDI,1987, p. 263), pergunto-me: quais sentidos foram interditados pelo 

Mito da Outorga e pela Constituição Cidadã? Quanto ao primeiro, ao dizer que 

Estado “concedeu” direitos, não se diz das reinvindicações dos movimentos 

sociais, alguns com conotação radical e revolucionária, que poderiam ameaçar 

a ordem vigente. Ao não dizer da importância da luta dos operários, 

marginalizam-se os movimentos contra a ordem, retira-se qualquer possibilidade 

de apoio popular e criam-se movimentos de cooperação com o Estado. Ao dizer 

                                                           
103 Como visto na construção do Mito da Outorga.  
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do Estado provedor, não se menciona a capacidade de ação política dos 

trabalhadores.  

De modo semelhante, ao dizer A Constituição Cidadã “o que se cria com 

este nome (Orlandi, op. cit. 271)?” Ao se considerá-la como ruptura, não se diz 

da transição pactuada e tutelada, não se explicita o processo constituinte limitado 

pela ordem do regime militar anterior. Não se diz, ainda, da inexistência de uma 

Assembleia Nacional Constituinte. Também, não se menciona a ilegitimidade do 

seu processo constituinte. Ao dizer do ódio à ditadura, não se cita a impunidade 

dos agentes do regime militar e do continuísmo dos agentes políticos, garantidos 

pela leniência dos dispositivos constitucionais e pela persistência de boa parte 

da estrutura jurídica do regime anterior, entre elas o Supremo Tribunal Federal, 

a quem compete interpretar a Constituição e resguardá-la. Não se diz que, ao 

não dizer tanta coisa, revela-se, ela própria, autoritária.  

Nesse jogo do dizer e não dizer, o discurso sobre a Constituição 

institucionaliza um sentido de evidência, no que reside o caráter mítico da 

Constituição, apontado por Grau. Em consequência disso: 

Desnuda-se como instrumento de dominação ideológica. É mito 
que acalentamos, dotado de valor referencial exemplar, na 
medida em que contribui eficazmente para a preservação da 
ordem, que não se pretendia instaurar, mas simplesmente 
manter (1985, p. 22). 
 

Os mitos, como “formas de manifestação do ideológico no plano do 

discurso” (1979, p. 127), como fonte de produção de sentido, de “valores-

verdades que se auto-referenciam” (GRAU, 1985 p. 20) ou, ainda, como técnica 

de controle social, consolidam “determinado padrão de dominação, revestindo-o 

de uma auréola inquestionável” (Faria, 1989, p.10). E foi essa auréola que se 

criou em torno do Mito da Outorga e da Constituição Cidadã. Os episódios 

analisados nesse capítulo, ao serem apresentados de um modo, silenciaram os 

discursos polêmicos de disputa, marginalizando-os. Vale ressaltar que, como 

ensina Orlandi (1997, p. 12), o silêncio também significa, pois “todo dizer é uma 

relação fundamental com o não dizer”. Nesse sentido, com a marginalização dos 

movimentos sociais e com a glorificação do Estado, mascaravam-se as 

estratégias de dominação e de subordinação de classes, alinhadas à construção 
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da subjetividade necessária à ordem social do capitalismo tardio (MANDEL, 

1982) e do neoliberalismo.  

Com isso, as formas constitucionais de participação direta da população, 

nas decisões do governo, foram limitadas em detrimento de um sistema 

fortemente centralizado no monopólio dos partidos sobre o exercício 

democrático da representação e do próprio governo, como demonstraram 

Benevides (1991), Figueiredo e Limongi (2001). Ainda assim, a Constituição de 

1998, elaborada, votada e promulgada pelo Congresso Nacional, eleito de forma 

indireta, sob a estrutura jurídica do Regime Militar, foi celebrada como a 

“Constituição Cidadã”.  

 

Figura 33.    Cuidado Frágil 

 

Fonte: https://alemdeeconomia.eco.br/2019/07/29/fragil/ 

 

Tal designação operou a construção de um sentido dominante de ruptura 

com o regime autoritário dos militares, em que os direitos e as garantias 

individuais não eram respeitados. Observo o discurso do Ex-Deputado Ulysses 

Guimarães, Presidente do Congresso Nacional Constituinte que gestou a 

Constituição de 1988, por ocasião da promulgação da Constituição: 

A Assembléia Nacional Constituinte rompeu contra o 
establishment, investiu contra a inércia, desafiou tabus. Não 
ouviu o refrão saudosista do velho do Restelo, no genial canto 
de Camões. Suportou a ira e perigosa campanha mercenária 
dos que se atreveram na tentativa de aviltar legisladores em 
guardas de suas burras abarrotadas com o ouro de seus 
privilégios e especulações (1998). 
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A sedimentação desse sentido de ruptura afastou, das camadas 

populares, o questionamento acerca da identidade de atores entre os regimes e 

a Constituição, fruto derradeiro do regime anterior. Por outro lado, tratando-se 

de uma Constituição autoaplicável em grande parte, instrumento jurídico com 

normas obrigatórias, não meramente potestativas, a seus aplicadores foi dado o 

poder de realizar as desejadas modificações profundas.  

 

 

4.2. Uma Ponte Para o Futuro 

 

Nossa promessa é reconstituir um estado 
moderno, próspero, democrático e justo. 

(PMDB, 2015). 
 

O excerto em epígrafe foi transcrito do documento chamado “Uma Ponte 

Para O Futuro”, produzido e publicado pelo PMDB, no auge da crise do segundo 

mandato de Dilma Rousseff, em 2015, tal qual um sinal de agouro do 

impeachment, que encerraria, precocemente, o governo da Presidente em 2016. 

De acordo com Guerra (2019, p. 91), a derrota de Dilma significou a consagração 

de Uma Ponte Para O Futuro.  

No entanto, tomando Uma Ponte Para O Futuro como um objeto 

simbólico, ou seja, que produz sentidos, e considerando que “um discurso não 

existe de forma isolada, ele estabelece relações com outros discursos” 

(INDURSKY, 2003, p. 102), é necessário trilhar seu percurso e os efeitos de 

sentido que ele produz para apreender o seu movimento na história. 

Assim, lembrando que a estratégia eleitoral das elites dominantes não 

conseguiu, pela via democrática em 2014, interromper a longeva sequência de 

mandatos do PT na Presidência da República, tal continuidade poderia significar 

o risco de reversão de predominância nas elites políticas brasileiras e o 

redirecionamento na ordem/forma jurídica de reprodução do capital.  

Considerando, ainda, que a história política brasileira demonstra que a 

“democracia” da escolha nas urnas é bem-vinda somente quando resulta em 

consenso engendrado pelas elites no poder e que, no referido pacto, a 

participação das camadas pobres é bloqueada, a reeleição de Rousseff 



221 
 

  

demonstrou uma falha na estratégia de conciliação política, que precisava ser 

corrigida ou contornada. Aqui, cabe a observação de Rancière (1996) sobre o 

consenso104 democrático como esvaziamento da escolha política em função do 

bloqueio de outros sentidos possíveis. As reeleições do PT mostraram a falha no 

consenso da “alternância” partidária, situação que demandava correção, dados 

os riscos ao status quo. 

Entretanto, Faria (1989, p. 37) explica que essa correção, na América-

Latina, tende a ser pela via antidemocrática: 

Nos momentos em que essas estratégias de conciliação e 
cooptação falham nos países com um perfil socioeconômico e 
político institucional como os da América Latina, em razão da 
polarização ideológica, da ruptura de laços de arraigamento 
social, da erosão das identidades coletivas, da coletivização dos 
conflitos, do fracionamento do espectro partidário e da 
progressiva ruptura da matriz organizacional das instituições 
políticas, inevitavelmente surge o risco de golpes e movimentos 
autoritários em nome dos velhos argumentos de sempre: a 
disciplina, a ordem  e o progresso.  
 

Curiosamente, ao assumir a Presidência, em razão do impeachment de 

Dilma Rousseff, em 2016, Temer (PMDB) adotou, como slogan de seu governo, 

o lema: “Governo Federal: ordem e progresso”. Segundo o Jornal O Estadão 

(2016), o marqueteiro do Presidente afirmou que o objetivo do slogan seria 

transmitir uma mensagem “forte, concisa e atual”. 

Para avançar na reflexão, retomo Uma Ponte Para O Futuro. Orlandi 

(2012, p. 203) defende que “a mesma palavra não significa a mesma coisa para 

o patrão e para o empregado”, pois a linguagem e a história não são 

transparentes. Portanto, como entender a reconstrução de um estado moderno, 

então pretendida, e atribuir sentido ao futuro proposto? Seria esse futuro uma 

ruptura com o passado? Seria esse futuro uma nova ordem das coisas a velha 

ordem de sempre? 

 
 
 
 

                                                           
104 Rancière (1996) critica o discurso atualmente dominante, que identifica a racionalidade 
política ao consenso, e o consenso ao princípio mesmo da democracia. O autor propõe, então, 
o dissenso como a divisão no núcleo mesmo do mundo sensível, que institui a política e a sua 
racionalidade própria, baseado na hipótese de que a racionalidade da política é a de um mundo 
comum, instituído e tornado comum pela própria divisão. 
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Figura 34. Uma Ponte Para O Futuro 

 
 

 
Fonte: www.portaldomovimentopopular.com.br. 

 

Considerando que “o discurso não é independente das redes de memória 

e dos trajetos sociais nos quais irrompe” (2008, p. 56), para responder a tais 

questionamentos, é necessário retomar, na história, qual(is) o(s) sentido(s) de 

reconstruir “um Estado moderno”.  

Ora, a noção de Estado moderno é, historicamente, atrelada ao 

surgimento do capitalismo liberal, guiado pela ideologia do laissez-faire. 

O século XX iniciou-se sob a égide do liberalismo econômico, o 
chamado laissez-faire (deixar fazer), em que a única regulamentação 
aceitável era a defesa do direito de propriedade. A esta altura já havia 
várias grandes indústrias que, ao eliminar seus concorrentes, 
formaram monopólios, os chamados trusts, que, desta forma, podiam 
impor as condições de produção e preços ao seu bel prazer, obrigando 
alguns países, como os Estados Unidos, a introduzir leis antitruste para 
coibir abusos praticados em conluio com o capital financeiro. As 
corporações industriais, embora em expansão, não reinvestiam todos 
os seus lucros na criação de novas empresas. Parte significativa 
destes recursos já era dirigida para aplicações no mercado financeiro 
em busca de retornos rentistas rápidos e seguros, como acontece hoje 
(GUERRA, 2019, p. 31). 

 
A formulação “reconstrução de um Estado moderno”, como posta, conduz 

os sentidos de “próspero, democrático e justo”, atrelando tal adjetivação à 

memória do Estado liberal. Assim como dispostos, democracia, prosperidade e 

justiça parecem corolários inerentes ao Estado moderno, o que repete a tradição 

dos ideólogos liberais, como Bobbio (2006a, p. 43). Dito de outro modo, essa 

http://www.portaldomovimentopopular.com.br/
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articulação produz o sentido de que apenas o Estado moderno (liberal) 

conseguiria promover a prosperidade, a democracia e a justiça.  

Com efeito, Vitullo e Cavo (2014) explicam que, ainda que a democracia 

liberal seja procedimental, esvaziada de um conteúdo de igualdade, de 

participação direta e de transformação social, 

Nesse contexto, que o pensamento liberal se arroga um lugar 

de privilégio no âmbito da defesa das liberdades, empurrando 

as demais correntes para o campo autoritário, não resta muito 

espaço para a luta por uma democracia pós-liberal ou não 

liberal. 

 

Historicamente, a democracia no Estado moderno era restrita à própria 

elite dominante. Em função disso, às mulheres, aos pobres, aos analfabetos e 

aos negros (vide capítulos I e II) não era reconhecido o direito de votar ou de se 

candidatar. Logo, a participação, na vida do Estado moderno, era para poucos. 

A prosperidade e a justiça são outros dois temas caros ao liberalismo. 

Hayek (1976, p. 31-32), um dos principais teóricos do liberalismo, situa o Estado 

liberal com a verdadeira medida de valor, e o mercado é a medida do justo, pois 

os resultados desiguais que ele engendra são resultados da lei natural das 

coisas – lei da livre concorrência: 

O governo é uma tal organização, mas a sociedade não. E, 
embora a ordem social seja afetada pelas ações do governo, e 
desde que ela remanesça uma ordem espontânea, os resultados 
particulares do processo social não podem ser justos ou injustos. 

 
Desse mesmo modo, a prosperidade, no Estado moderno, também é 

centrada no mercado, traduzindo-se na máxima smithiana, a qual destaca que 

“quanto mais extenso o mercado, maior a vantagem para o maior número” 

(Smith, 1994, p. 320). Dada essa perspectiva, Uma Ponte Para O Futuro se 

inscreve como proposta de reconstrução do Estado liberal e, ao mesmo tempo, 

em uma proposta de ruptura e de destruição da estrutura de Estado então 

vigente, não pela via democrática. A ideia de ponte para o futuro também pode 

ser compreendida, como atalho, como contorno às vias democráticas, isto é, 

uma manobra para encurtar o caminho ao poder que deixasse de lado que 

suplantasse a escolha eleitoral: o impeachment da Presidente. O sentido de 

ruptura é reforçado em outra passagem do texto: 
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No entanto, a parte mais importante dos desequilíbrios é de 
natureza estrutural e está relacionada à forma como funciona o 
Estado brasileiro. Ainda que mudássemos completamente o 
modo de governar o dia a dia mesmo assim o problema fiscal 
persistiria. Para enfrentá-lo teremos que mudar leis e até mesmo 
normas constitucionais (PMDB, op. cit., p. 5-6). 

 
O sentido de ruptura da própria estrutura do Estado, por sua vez, situa-se  

além de uma mera disputa eleitoral e de projeto de governo. O sentido de ruptura 

faz parte do não dito, que está inscrito na ideia de reforma estrutural do Estado 

e em sua forma de organizar a reprodução do capital. Além disso, a ruptura se 

inscreve no diagnóstico da necessidade de mudança das normas 

constitucionais. A partir disso, é possível entender Uma Ponte Para O Futuro 

como uma convocatória ao poder constituinte, o que consistiria no gesto de 

desconstituir o arranjo em vigor, negando-lhe a filiação de sentidos à 

democracia, à prosperidade e ao justo, de modo a (re)construir o consenso. 

Vale lembrar que, antes de Uma Ponte Para o Futuro, a Presidente 

Rousseff conseguiu sua reeleição tendo implementado, em seu primeiro 

mandato, uma matriz econômica de caráter intervencionista, denominada, por 

Singer (2015), de ensaio desenvolvimentista. Ela, valendo-se de instrumentos 

semelhantes aos que construíram a Constituição dirigente invertida, interviu, 

severamente, na dinâmica rentista, reorientando o Estado para o 

intervencionismo e para o social. 

Dessa maneira, a “construção de um estado moderno, próspero, 

democrático e justo”, em ruptura com a estrutura, naquele momento, vigente, 

mobiliza os sentidos e joga, na memória social, sobre o Estado 

desenvolvimentista que, por muito tempo, no Brasil, foi arquitetado no 

autoritarismo ditatorial.  

Uma Ponte Para o Futuro reinstaura, assim, uma discursividade sobre o 

Estado social, a qual faz trabalhar a memória sobre a esquerda, identificada com 

o comunismo, cuja digressão é explicitada por Indursky (2003, p. 104): 

Esta rede de formulações está inscrita em uma memória social, 
de longa duração, a qual reúne enunciados sobre o comunismo. 
Trata-se de uma rede de formulações que antecede mesmo a 
circulação dos discursos sobre o comunismo no Brasil, pois nela 
identificamos enunciados que vêm de um discurso-outro, que 
circularam fora do Brasil. Mais especificamente, tomo, como 
efeito de origem desta rede de formulações, um recorte do 
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pronunciamento do Papa Leão XII , em que o Sumo Pontífice 
afirma que “o comunismo é intrinsecamente perverso”. 

 
No entanto, a pretexto de eliminar o autoritarismo do Estado 

desenvolvimentista, Uma Ponte Para O Futuro, arroga para si, ou seja, para os 

parlamentares do Congresso Nacional (cuja maioria é do PMDB), a titularidade 

soberana do Poder Constituinte Originário, na qualidade de representante da 

sociedade brasileira. Arroga-se, também, o poder de destruir a esquerda, de 

eliminar a oposição do jogo democrático. Esses sentidos são reforçados na 

passagem: 

Nesta hora da verdade, em que o que está em jogo é nada 
menos que o futuro da nação, impõe-se a formação de uma 
maioria política, mesmo que transitória ou circunstancial, capaz, 
de num prazo curto, produzir todas estas decisões na sociedade 
e no Congresso Nacional (PMDB, op. cit., 2015, p. 2). 

 
Desse modo, o poder constituinte do Congresso se manifestou, em um 

primeiro plano, como poder desconstituinte, na destituição de Rousseff do cargo 

de Presidente, por intermédio de um processo de impeachment, com 

fundamento não previsto no rol art. 52 da Constituição de 1988, tampouco nos 

limites da lei n° 1.079/1950. Em seguida, o poder desconstituinte se manifestou 

na inviabilização da campanha de Lula à Presidência da República, de modo a 

esvaziar a arena política e as possibilidades de escolha, por intermédio de uma 

condenação judicial arbitrária, além de uma intensa campanha de demonização 

da esquerda105.  

Ainda em relação à passagem “formação de uma maioria política, mesmo 

que transitória ou circunstancial”, para compreender os sentidos, é necessário 

encontrar a formação discursiva em que se inscreve o PMDB. A formação 

discursiva é aquilo que delimita o que pode e deve ser dito por um sujeito dada 

a sua posição em momento e conjuntura determinados (ORLANDI, 2007, p. 62). 

Identificada a formação discursiva, é possível responder aos questionamentos 

lançados anteriormente e saber: que futuro e para quem? 

O PMDB, como boa parte dos partidos com assentos no Congresso 

Nacional, inscreve-se na posição de elite dominante rentista, seja diretamente, 

                                                           
105 Sobre a demonização da esquerda, ver Indursky (2003). 
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seja por cooptação. Logo, a ponte é para o futuro do rentismo, o Estado a 

reconstruir é o Estado neoliberal, com estreitos laços com o passado e 

igualmente autoritário, na medida em que bloqueia o dissenso.  

Arrogando-se a soberania constituinte, o parlamento que depôs Rousseff 

deu continuidade à reconstrução do estado moderno, por intermédio de intensa 

atividade legislativa. Na perspectiva de forma jurídica da reprodução do capital, 

ainda no mandato “tampão” de Temer, foram aprovadas a Lei n° 13.429/2017 – 

Lei da terceirização e a Lei nº 13.467/2017 - Reforma Trabalhista, que 

desmontaram a arquitetura de regulação das relações laborais e de proteção do 

trabalhador.  

Além disso, a consolidação da nova discursividade e a instauração do 

novo consenso, o consenso neoliberal, consagraram-se com a aprovação da 

Emenda Constitucional n° 95. Tal emenda constitucional determina o 

congelamento dos gatos sociais do Estado por 20 anos. Ao bloquear o 

orçamento do Estado com gastos sociais, retira-se, inclusive do escrutínio 

eleitoral, a opção de escolha por uma ou outra proposta de governo. A EC n° 95, 

como acontecimento discursivo, rompe com uma ordem pré-existente e instaura 

um novo sentido para a ordem e para o Estado, bloqueando sentidos outros. Nas 

palavras de Bercovici (2017), a EC n° 95 configura-se como a nova Constituição. 

O futuro chegou. 

 

4.3. As teorias da Constituição e seus discursos 

 

O conceito, o conteúdo e a forma ideais de Constituição foram, e ainda o 

são, alvos de litígio e de variados debates teóricos. Lassalle (2016, p. 37), por 

exemplo, apresentou a ideia de Constituição formal e real. O segundo tipo 

independeria de qualquer papel, texto ou documento jurídico, mas dependeria 

do que chamou de fatores reais de poder. Laband e Kelsen descreveram uma 

Constituição com conteúdo exclusivamente normativo, afastado de qualquer viés 

sociológico e político, de modo que o Estado não poderia ser mais que o 

ordenamento jurídico. Em direta oposição, Smend e Schmitt a reconheceram 

como “lei global da vida política do Estado e da sociedade” (BERCOVICI, 2003, 

p. 85-89).  
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Jellinek, por sua vez, entende a Constituição como um instrumento de 

governo que legitima procedimentalmente o poder (Idem. Ibidem). Marcelo 

Neves (1996), mais recentemente, tratou da Constituição Simbólica e da 

Desconstitucionalização Fática, identificando, na primeira, a ideia de 

Constituição álibi em face da Constituição normativa e, para tanto, retomou a 

noção de sentidos manifesto e latente das normas jurídicas, a partir da sociologia 

jurídica. (SABADELL, 2017, p. 150)  

Canotilho apresenta a ideia de dirigismo Constitucional e da vinculação 

do legislador (1982), posteriormente desenvolvida no Brasil por Bonavides e 

outros constitucionalistas ao se referirem ao estudo da eficácia das normas 

constitucionais, dividindo-as em programáticas e preceptivas (1980, p. 183). 

Canotilho, mais tarde, fez uma revisão de sua própria formulação teórica (2002, 

p. 42). Fernandes (1987), ao comentar a transição brasileira para a democracia, 

descreveu a Constituição como projeto político. 

Quanto ao texto ou à forma ideal, as disputas podem ser agrupadas em 

duas vertentes gerais (OLIVEIRA, 2006, p. 10): de um lado, há quem defenda 

um texto curto e conciso, que contenha apenas o que é essencial quanto à 

organização do Estado. Esse texto curto evitaria o envelhecimento e a 

necessidade constante de reformas da Constituição. Os adeptos dessa corrente 

tomam, como exemplo ideal, a Constituição dos Estados Unidos, a qual entrou 

em vigor no ano de 1789, com apenas 7 artigos, e que, até hoje, sofreu apenas 

27 emendas. De outro lado, estão os que defendem a necessidade de uma 

Constituição abrangente, com a previsão de garantias aos direitos nela 

expressos, de modo que a as palavras nela contidas determinem, sem dúvidas, 

a abrangência, o significado e o tamanho de uma Constituição.  

As jovens Repúblicas e a monarquia da América Latina seguem 
a segunda orientação, responsável pelas mudanças tão 
frequentes em suas leis básicas. A instabilidade comum no 
continente explica a multiplicidade de Constituições. O 
desrespeito à lei, bastante frequente nos novos países, é uma 
das causas de sua legislação ampla (IGLÉSIAS, 1986, p. 12). 
 

As duas vertentes são expressões de tradições jurídicas diametralmente 

opostas; de um lado, a chamada common law - em que se baseia o direito dos 

Estados Unidos, Inglaterra e outros – e, de outro lado, a tradição do Direito 
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Positivado - em que se insere o direito brasileiro, cuja Constituição, que ora 

discutimos, com 250 artigos, sofreu 99 emendas em 30 anos. 

Todos esses debates teóricos sobre o termo “Constituição”, por vezes, 

redundam em falsas dicotomias: 

O termo “Constituição” não poderia ser mais receptivo à 
formação de pares conceituais. Forma-matéria, permanência-
mudança, rígida-flexível, sintética-analítica, as expressões 
poderiam se multiplicar. Há alguma influência da prática jurídica 
– e de sua história – nessa receptividade: na vigência do direito, 
outros pares se apresentam: regra-exceção, ser-dever-ser, 
norma-fato, e muitos outros (PAIXÃO, 2012). 

 
No tocante às teorias e às práticas constitucionais, também é interessante 

observar a reiterada preocupação de regimes autoritários e ditatoriais em buscar 

um esteio constitucional que os legitime, a exemplo do que ocorreu no Brasil, na 

Alemanha e em tantos outros países. Rollemberg (2006, p. 143), ao tratar da 

Ditadura Militar brasileira, aponta a preocupação dos militares em “legalizar” o 

regime, institucionalizando as arbitrariedades cometidas, na tentativa de negar o 

caráter ditatorial. De fato, houve a preocupação expressa dos militares em 

romper com a ordem até então vigente, arrogando, para eles, o poder 

constituinte - reivindicado permanente – com vistas à institucionalização e à 

manutenção da “revolução” (FROTA, 2006, p. 75).  

Destacou-se, portanto, um constitucionalismo autoritário, cujo autor foi 

Francisco Campos (ROCHA, 2017). Durante o regime, os militares produziram 

duas constituições, a de 1967 e a de 1969.  Aliás, essa é uma característica 

importante da história jurídica brasileira: as modificações no regime político, até 

então, sempre ensejaram processos de elaboração constitucional (PAIXÃO, 

2012, p. 147). No plano internacional, Hitler também encontrou, na interpretação 

schmittiana acerca da Constituição de Weimer, a fonte de legitimação do Regime 

Nazista (BERCOVICI, 2003, pp. 82-83). Esse funcionamento semelhante 

repousa a ideia de legitimidade pautada, exclusivamente, na existência de um 

instrumento formal, pouco importando o caráter apenas aparentemente 

democrático de sua feitura ou de sua aplicação. 

A disputa teórica, em torno das Constituições, tem, como peculiaridade, 

ciclos da história que envolvem a precedência de momentos de crise e, em 

seguida, de ruptura. Assim, as teorias se sucedem conforme as experiências 
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traumáticas vividas, de acordo com as ideologias/condições vigentes em cada 

momento histórico. Essas experiências acabam por demonstrar a insuficiência 

do modelo constitucional adotado em determinada época, conforme se alterem 

as condições de produção.  

Superada a crise, buscam-se alternativas constitucionais que neutralizem 

os fatores de risco ou que corrijam a falha anterior, marcando a ruptura e a 

institucionalização de uma nova racionalidade. Isso foi o que ocorreu com a 

Constituição de 1988 e com outras tantas do pós-guerra. Essa característica 

explica o caráter situacional, ideológico e histórico da disputa, bem como a 

mutabilidade e a multiplicidade das teorias da Constituição e dos matizes 

constitucionais. 

A história, entretanto, com suas coincidências, acaba por 
evidenciar com certas opções institucionais, principalmente após 
experiências traumáticas, acabam por servir de base para o 
estabelecimento de instituições políticas estáveis, de forma a se 
evitar equívocos feitos e como consequência destes, a ruptura 
do sistema democrático, com o estabelecimento de períodos de 
exceção, que, como aconteceu na Alemanha, foi estabelecido 
dentro da legalidade vigente, porém esta não foi o suficiente para 
impedir a sua quebra (SICHEL, 2013, p. 100). 

 
A dizer da Constituição se estar a dizer da situação de quem diz e em que 

se diz. Essas situações são distintas entre os teóricos e para um mesmo teórico, 

como é o caso do constitucionalista português Canotilho. A obra desse autor é 

um bom exemplo dessa historicidade e da dialeticidade das teorias 

constitucionais, ou seja, dos discursos sobre a Constituição. Canotilho elaborou 

a teoria do dirigismo constitucional, fruto de sua tese de doutorado, defendida 

em 1974 e publicada em 1982, seis anos após a promulgação da Constituição 

da República Portuguesa, decorrente da Revolução dos Cravos.  

A Constituição Portuguesa de 1976 foi o marco da profunda ruptura com 

o regime ditatorial anterior. Nesse caso, destaca-se que os art. 1º e 2º de tal texto 

projetavam um modelo socioeconômico sem classes sociais e em transição para 

o socialismo, revelando sua base marxista. Notadamente, a ideia de Constituição 

dirigente respaldava o chamado Estado Social de Direito, o qual se contrapunha 

ao Estado ditatorial antecedente. O livro do jurista português foi intitulado 

Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador e teve, como pano de fundo, 
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a construção da ordem pós-ruptura, em que se buscava o resgate à valoração e 

o respeito à dignidade humana. A preocupação do autor era superar o caráter 

meramente procedimental, até então, atribuído às constituições, devolvendo-

lhes o conteúdo normativo-material e, assim, objetivava vincular os três poderes 

às imposições constitucionais. Dessa maneira, o Estado não poderia ser mínimo, 

tampouco arbitrariedades ilegítimas poderiam ser colmatadas pela legalidade 

procedimental.  

Esse Novo Estado Constitucional Português não estaria assentado em 

direitos individuais, mas seria um Estado Social, criador de bens coletivos, um 

Estado prestacional, no qual o programa do governo seria um programa 

constitucional (OLIVEIRA, 2003, p. 203). Nesse sentido, destaca Oliveira (2013, 

p. 199): 

Texto e contexto são indissociáveis, sendo, portanto, a edição 
de 1982 ilustrativa das suas concepções na época, mas que hoje 
se encontram, ainda segundo o que informa o próprio autor, 
relativamente modificadas. O contexto apelava para o esforço de 
conferir juridicidade ao programa constitucionalmente projetado, 
apesar do reconhecimento de pontos de tensão entre a 
plataforma normativa e a dinamicidade do processo político.  
 

Ocorre que, quatorze anos após essa obra, Canotilho publicou o artigo 

Rever ou Romper com a Constituição Dirigente? Defesa de Um 

Constitucionalismo Moralmente Reflexivo, em que fez uma revisão de sua 

posição quanto ao dirigismo constitucional, não para revogá-la, porém com o 

propósito de relativizar sua proposição. O texto causou enorme polêmica, 

inclusive entre os constitucionalistas brasileiros. Segundo o autor, a teoria da 

Constituição dirigente padecia de alguns pecados, um deles atribuído ao que 

chamou de “má utopia do sujeito projectante” (1996, p.9), referindo-se ao projeto 

de caminhada para um socialismo utópico. Outro problema foi atribuir, ao Estado, 

a força exclusiva, ou quase exclusiva, da sociedade e, ainda, o excesso de 

nacionalismo e de patriotismo, centrado no dogma do Estado-soberano, 

insuflado pela vitória revolucionária.  

A revisão de Canotilho não decorreu de uma nova Constituição em 

Portugal, mas das circunstâncias em que o texto da mesma Constituição foi 

reinterpretado, o que resultou em algumas alterações, de modo que: 



231 
 

  

No prolongamento do tempo, a perestroika da União Soviética, 
a queda de padrões de socialismo, o desmoronamento do muro 
de Berlim, a globalização econômica e o neoliberalismo, as 
intituladas pós-modernidade, ao lado do aprofundamento e da 
consolidação dos laços da União Européia, vieram a estabelecer 
e acentuar críticas e impasses quanto a certas pretensões 
programáticas legalmente incutidas como direção para o Estado, 
o Governo e a sociedade (OLIVEIRA, 2013, p. 199-200). 
 

Atualmente, Canotilho tende a voltar à tese da Constituição dirigente, 

conforme já mencionei no capítulo terceiro. O revisionismo de Canotilho e a 

justificativa do autor dão conta do caráter situacional das constituições e suas 

respectivas teorias. Em outras palavras, a mudança de posição de Canotilho 

deixa claro que os sentidos do texto constitucional e da sua interpretação são 

condicionados pelo contexto em que são inscritos e interpretados, são históricos, 

mutáveis, provisórios, ideológicos. Logo, não são transparentes.  

Ao propor a existência de uma nova ordem constitucional brasileira ou, 

ainda, ao tomar a compreensão da Constituição como discurso, busco não uma 

leitura dogmática do texto constitucional e da sua relação com as demais normas 

do Ordenamento Jurídico, mas o reconhecimento de que o Direito é, sobretudo, 

linguagem e discurso.  

O presente estudo compreende o funcionamento da Constituição 

brasileira na sua relação com a sociedade, a partir da linguagem e da história, 

apreendendo o seu funcionamento discursivo. Assim, busquei, no entremeio 

analítico do jurídico com o discursivo, investigar e compreender os processos de 

significação postos em funcionamento pela Constituição de 1988.   

Desse modo, para a consecução dos objetivos dessa pesquisa, mobilizei 

os conceitos e princípios da Análise de Discurso (AD), tendo, como referência, 

os estudos de Eni P. Orlandi no Brasil. Por isso, essa a breve retomada do 

percurso do estado da arte da teoria da Constituição e o deslocamento dos seus 

conceitos e ideias no devir das formações constitucionais, sem, contudo, ter a 

pretensão de esgotar tais assuntos, tampouco de elaborar uma espécie de 

História das Ideias Constitucionais. Objetivei, ao resgatar desse percurso, a 

organização do dispositivo analítico e, assim, apresentar a noção de 

Constituição para o real da história, compreendendo-a como discurso e não 

como palavra transparente ou texto fechado em si mesmo.  
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A Análise de Discurso, enquanto ciência, possui objeto e metodologia 

próprios. Conforme ensina Orlandi (2003), o objeto de interesse dessa disciplina 

é o discurso. Ele pode ser descrito como efeito de sentidos entre os 

interlocutores (ORLANDI, 2002; PÊCHEUX, 2010 [1969], p. 81). Isso significa 

afirmar que discurso não é redutível à fala, pois implica em movimento, em 

prática da linguagem. De acordo com Pechêux (Idem. Ibidem) e Orlandi (2006, 

p. 13-14), o discurso vai além da mensagem, da mera transmissão de informação 

que pressupõe uma linha reta, objetiva e transparente entre os interlocutores. 

Essa, aliás, é a ideia que, justamente, a Análise de Discurso busca desconstruir.  

Para a Análise de Discurso, não existe esse processo encadeado: alguém 

fala, refere-se a alguma coisa, baseando-se em um código que é a língua, e o 

receptor capta a mensagem, decodificando-a. Na Análise de Discurso, mais do 

que um processo linear, existem processos que envolvem a identificação do 

sujeito, a argumentação, a subjetivação, a construção do real, entre outros, que 

constituem os sentidos (ORLANDI, 2002, p. 21).  

Em função disso, o que é dito por um interlocutor pode fazer um sentido 

para si e outro sentido, completamente distinto, para o outro interlocutor. Essa 

multiplicidade de sentidos decorre das circunstâncias da enunciação, ou seja, 

das condições de produção em que estão inscritos os interlocutores: “na análise 

de discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da 

sua história” (ORLANDI, 2012, p. 15). Assim, a Análise de Discurso trabalha com 

as formas de significar, de produzir sentidos com a língua no mundo. Interessa, 

a essa área de estudo, não “o que significa?”, mas “como significa?”.  

Em relação ao objetivo, Orlandi (2002, p. 16) destaca que os estudos 

discursivos visam pensar o “sentido dimensionado no tempo e no espaço das 

práticas do homem, descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia 

do objeto da linguística”. A dizer, a AD “visa a compreensão de como um objeto 

simbólico produz sentidos” (Idem. Ibidem.). Com isso, a AD mobiliza três regiões 

de conhecimento, que são: a linguística, a psicanálise e o marxismo. Da 

linguística, a AD extrai a língua e, consequentemente, a opacidade da 

linguagem. Do marxismo, ela herdou o materialismo histórico para articular a 

língua e a história na produção de sentidos, na denominada forma material e 
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histórica. Já da psicanálise, a AD se apropriou da noção de sujeito descentrado, 

o qual, na configuração discursiva, é afetado pelo real da língua e da história, o 

que significa dizer que “o sujeito discursivo funciona pelo inconsciente e pela 

ideologia” (ORLANDI, 2002, p. 20).  

Ao articular essa tríade elementar, a AD não se reduz a nenhuma de suas 

heranças, possuindo, como vimos, um objeto próprio, que é o discurso. Nesse 

sentido, ela: 

Interroga a Linguística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e demarca 
da Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, 
trabalha a ideologia como materialmente relacionada ao 
inconsciente sem ser absorvida por ele (Idem). 
 

A análise de Discurso desenvolvida no Brasil, como ciência, também 

apresenta princípios específicos, a saber: a) o reconhecimento de que os sujeitos 

são seres simbólicos e, como tais, significam e são significados pela linguagem 

inscrita na história; b) o fato de que não há discurso sem sujeito  nem sujeito sem 

ideologia, essa  observada nos falsos efeitos e evidências; c) a certeza de que  

sujeito e sentido se constituem simultaneamente e, ao produzir sentidos, o 

sujeito se significa; d) a existência de uma memória discursiva, um já-dito e 

esquecido, o inconsciente, que produz sentido às palavras como se 

naturalmente já estivessem lá; e) o fato de não termos acesso ao modo como os 

sentidos se constituem em nós; f) o reconhecimento de que a interpretação é 

parte da vida, uma vez que não há sentido sem interpretação; e , por fim, g) o 

ato político estar presente na partilha de sentidos, o que significa dizer que os 

sentidos são divididos, ainda que pareçam os mesmos para todos.  

A sociedade é estruturada por essa divisão e pelas relações de poder que 

significam essas divisões (ORLANDI, 2013, p. 12). O elenco não exaustivo de 

princípios da AD, desenvolvido por Orlandi, a partir dos estudos de Michel 

Pechêux, indica o modo como se entende a relação do sujeito com os sentidos. 

Tal sujeito é marcado pela historicidade, pelas condições de produção e pela 

ideologia constituinte da relação com a língua (ORLANDI, 2010, p. 12). Para a 

AD, a língua se constitui em “um real específico formando o espaço contraditório 

do desdobramento das discursividades” (PÊCHEUX, 2011 [1984], p. 228). 
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Conforme Pêcheux (1969), o sentido de uma palavra não existe em si 

mesmo. Isso acontece porque, segundo o autor, ele é determinado e afetado 

pelas posições ideológicas que estão em funcionamento no processo sócio-

histórico de produção da linguagem. Ou seja, o sentido também tem história, já 

que é produzido e enunciado a partir de certas posições, que são sustentadas 

por aquele que fala, a partir do lugar de onde fala, afinal, como destaca Orlandi, 

“o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz” (ORLANDI, 

2002, p. 39).Essas seriam as formações discursivas106, que projetam, na 

linguagem, as formações ideológicas: “as palavras, expressões, proposições 

adquirem seu sentido em referência às posições dos que as empregam, ou seja, 

em referência às formações ideológicas nas quais essas posições se inscrevem” 

(ORLANDI, 2006, p. 17). 

Essa a memória discursiva (ou interdiscurso) constitui, dessa maneira, 

“todo o conjunto de formulações feitas e já esquecidas que determinam o que 

dizemos” (ORLANDI, 2002; p. 33). As palavras de Orlandi conduzem a pensar 

que há um já-dito que permeia todo o processo de produção da linguagem e se 

coloca como componente fundamental para a compreensão do funcionamento 

discursivo, de sua relação com os sujeitos e com a ideologia. À medida que a 

significação se produz, é possível relacionar os dizeres de e sobre a moradia a 

toda uma rede de filiação de sentidos, que remete a uma memória e, assim, em 

sua historicidade, podem ser identificados sítios de significância, os quais, no 

discurso jurídico, inscrevem posições políticas e ideológicas. 

Essa relação paradoxal demonstra o funcionamento da memória 

discursiva e nele entram em cena sentidos que já estão estabilizados em nossa 

sociedade e, também, sentidos em conflito. A estabilização de sentidos remete 

ao fato de que, “em todo dizer há algo que se mantém” (ORLANDI, 2002, p. 36). 

Quando estabilizados, os sentidos funcionam para naturalizar significações. 

Entretanto, nem sempre é assim. A significação que está estabilizada pode 

sempre ser rompida, deslocada ou (re)significada,  em função das condições de 

produção, as quais podem estabelecer uma tensão no discurso e, assim, 

                                                           
106 De acordo com Orlandi (2006, p. 17), “chamamos então de formação discursiva aquilo que, 
numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 
determina o que pode e deve ser dito”.  
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produzirem rupturas e equívocos de significação ou, em outras palavras, podem 

colocar, em funcionamento, novos e outros sentidos, nesse exemplo para 

moradia.  

De fato, conhecer como a linguagem funciona é pois, segundo Orlandi 

(2002, p. 10), “colocar-se na encruzilhada de um duplo jogo da memória: da 

memória institucional que estabiliza, cristaliza, e, ao mesmo tempo, o da 

memória constituída pelo esquecimento que é o que torna possível o diferente, 

a ruptura, o outro”. Assim, a relação que se estabelece entre língua, sujeito e 

história se configura como um processo dinâmico.  

Esses três componentes estão na base do processo significação e, 

consequentemente, também naquele da interpretação que, segundo Pêcheux 

(2014, p. 59), pode se dar de “maneiras diferentes ou mesmo contraditórias”. É 

justamente no entremeio do sentido estabilizado e do discurso sujeito ao 

equívoco (sentidos em conflito) que pode se dar a tensão do/no discurso e o 

efeito da polissemia, que resulta no trabalho de interpretação. Ou, ainda, como 

destaca Orlandi (2014, p. 2),  

trabalho da memória em perpétuo confronto consigo mesma. E 
é neste confronto da memória com a memória – [dos sentidos 
em conflitos/sujeito a interpretação e dos sentidos estabilizados] 
- que se aloja o vai e vem da interpretação, dos gestos de leitura 
e da força do imaginário.  
 

Tem-se, assim, que sentidos em litígio são produzidos pela relação de 

interpretação e apontam para o funcionamento do político na linguagem, da 

contradição, da divisão dos efeitos de sentido. Esses exemplos dão a medida 

inicial do dispositivo que mobilizamos. É juntamente essa multiplicidade de 

sentidos do discurso que compõe o objeto da Análise de Discurso, bem como 

que permitem a compreensão do objeto de estudo, que é a Constituição 

brasileira, na sua relação com a história, produzindo sentidos e considerando 

que: 

A partir da entrada da norma no sistema até suas constantes 
aplicações, há um processo de construção de sentido que é 
incessante e que redefine, a todo momento, o próprio 
ordenamento (PAIXÃO, 2012). 

 
Dessa maneira, retomando o percurso do Direito Constitucional, quando 

Oliveira (2013), parafraseando Canotilho, afirma que “texto e contexto são 
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indissociáveis”, ele diz, justamente, das condições de produção, do percurso 

histórico e das formações ideológicas que interagem a cada momento, seja na 

feitura de uma Constituição, seja em sua aplicação, em sua interpretação ou em 

sua reforma ou revogação, pois, conforme afirmou Canotilho: “a Constituição em 

si não diz nada” (CANOTILHO, 2002, p. 43). A Constituição é, assim, um 

discurso sujeito à estabilizações e derivas (Idem. Ibidem), o duplo jogo 

significante na sua relação com a sociedade, com os sujeitos, com a história e 

com a ideologia. 

É tendo a AD como dispositivo analítico que busco uma nova forma de ler 

a Constituição, tomando seu texto original e as respectivas alterações como 

materialidades, para compreender sua discursividade, seus sentidos, suas 

derivas e suas rupturas. Ao fazê-lo, ultrapasso as fronteiras dos efeitos de 

evidência construídos sobre o texto constitucional, reconhecendo que não há 

senão versões (ORLANDI, 2008). 

A interpretação a que me refiro, neste estudo, extrapola a técnica jurídica 

de hermenêutica para atingir outros sentidos, que apontem ao funcionamento 

político do texto constitucional no real da história. No direito, interpretar é produzir 

norma jurídica a partir do texto e aqui me valho da ilustração de Grau (2012), 

que coloca o texto jurídico como uma partitura da quinta sinfonia de Beethoven, 

a qual precisa de um intérprete e de uma orquestra para sair do papel e se 

transformar em música. Indo além, defendo que, para cada orquestra e cada 

maestro, a interpretação da sinfonia será diferente.  

O intérprete do direito, que trabalha os textos jurídicos e seu 

funcionamento na realidade social, depara-se com situações em que o mesmo 

texto dá origem a uma norma e, depois, dá origem à outra norma, completamente 

diferente, porque a realidade mudou.  Assim, a interpretação da Constituição não 

é apenas a interpretação do texto da Constituição formal, mas da Constituição 

real proposta por Lassalle (2016) ou, ainda, da Constituição no real, baseada 

nas práticas sociais. 

A dicotomia entre Constituição formal e Constituição real foi proposta por 

Lassalle (2016). Para o autor, o texto, a Constituição formal, exprime um dever 

ser que reflete as aspirações culturais de sua confecção. Por outro lado, a 

Constituição material ou real surge como manifestação de uma estrutura político 
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social concreta, a qual afeta os sentidos produzidos de e sobre o texto 

constitucional. Essa concepção material proposta coloca a Constituição em seu 

funcionamento real, estando relacionada a fatores reais que regem a nação. 

Desse modo, a interpretação não é apenas da Constituição formal, mas também, 

da Constituição real. Em outras palavras, deve-se compreender o dever ser e o 

movimento dos fatores reais de poder, incluindo-se o momento histórico em que 

as normas foram escritas e aquele em que são interpretadas para se 

compreender os sentidos de e sobre a Constituição, sobre o ser, acerca da 

Constituição no real da história.  

Com isso, o conteúdo constitucional que se busca surge no dinamismo da 

vida político e social, incessantemente reescrito. Dito de outra maneira, a 

Constituição, enquanto norma, é reescrita cotidianamente, é contemporânea à 

realidade (GRAU, 2012). De acordo com o que aponta Guimarães, não existe 

texto sem processo de reescrituração, em que toma lugar a deriva de sentidos, 

já que “o procedimento de reescrituração no texto faz com que algo do texto seja 

interpretado como diferente de si” (2002, p. 28). Para Orlandi (1995, p. 114-115), 

“na perspectiva do discurso, o texto é lugar de jogo de sentidos, de trabalho da 

linguagem, de funcionamento da discursividade. Como toda peça de linguagem, 

como todo objeto simbólico, o texto é objeto de interpretação”. 

Conforme a AD, compreender como o texto produz sentido implica o duplo 

jogo de análise, que busca compreender tanto como os sentidos estão nele (no 

texto) quanto como ele pode ser lido (do texto). Para tanto, é preciso reconhecer 

a bidimencionalidade que joga com a historicidade e com a exterioridade do 

texto. Em outras palavras, o texto não é o único responsável pelo processo de 

significação que se atinge na AD.  

O texto não é, assim, nem o ponto de partida nem o ponto de chegada 

absoluto para a interpretação. O que busca o analista é o discurso que faz o 

texto significar e, nesse aspecto, entram e jogo dispositivos distintos, como a 

formação discursiva e as condições de produção, entre outros. 

Desse modo, não só não existe relação termo-a-termo entre a 
linguagem e o mundo como também não existe relação termo-
a-termo entre os textos que são os materiais de análise e os 
resultados dela. A mediação da própria análise, da teoria e dos 
objetivos do analista são parte da construção do texto como 
unidade da análise. Isto é também parte da historicidade. E é 
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nesse sentido que dizemos que o corpus não é nunca inaugural 
em AD. Ele já é uma construção (fato). Esta talvez seja a melhor 
maneira de argumentar contra as posições positivistas. Não pela 
referência à ilusão da evidência das marcas, mas pela 
lembrança de que esses objetos que são nossos materiais de 
análise só o são em sua provisoriedade (ORLANDI, 1995, p. 
113). 

Por essa razão, na concepção de Grau (2012), não existe a Constituição 

de 1988, mas a Constituição do Brasil como ela está sendo aplicada agora. Há 

uma constante reescrituração, uma deriva nos sentidos originalmente 

apreendidos de e sobre o texto constitucional. Essa reescrituração é feita pelo 

intérprete, sem que esse, no entanto, perceba que o está fazendo, mas 

resultando dessa deriva de sentidos, na Constituição do agora, do real. 

No acontecimento enunciativo, a reescrituração, como sabemos, 
faz mover a significação de uma palavra desestabilizando já-
ditos e alterando fronteiras semânticas. Para nós, a 
reescrituração traz consigo um poder constitutivo de ruptura, de 
(re)divisão e, consequentemente, (re)significação. Tem-se 
assim que a reescrituração é política. ... 

De nossa parte, podemos dizer que a reescrituração, ao ser 
posta em funcionamento, pode embaralhar, misturar os 
sentidos.  Trata-se do movimento de ir e vir da significação que 
se produz no acontecimento de linguagem numa perpétua 
relação com a língua e com a história. Nesse movimento 
incessante da história das enunciações, o sentido se rompe e 
conduz à efervescência de outros/novos sentidos (MASSMANN, 
2017, s.n).   

Logo, a Constituição, enquanto texto, é reescritura, isto é, a Constituição 

brasileira vai sendo ressignificada na medida em que é interpretada e aplicada.  

“Mas interpretação não é tradução de imagens em palavras: é transferência de 

sentidos” (ORLANDI, 2018). Essa deriva de sentidos do texto constitucional se 

dá pelo funcionamento político e histórico, ou seja, pelas condições históricas, 

políticas, sociais e ideológicas em que o texto é interpretado e, com base nisso, 

reescrito, produzindo novas significações. Nesse aspecto, tomando a 

Constituição como discurso, sujeito à reescrituração, e parafraseando Orlandi, 

(2008), seus sentidos sempre podem ser outros.  
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4.4. Para além da Hermenêutica Crítica 

 

A compreensão do Direito como linguagem não é novidade na academia 

jurídica, conforme pode ser observado nos estudos de Warat (1984), Ferraz 

Júnior (2013), Eros Grau (1996) e, mais recentemente, de Lênio Streck (2014). 

Para Ferraz Júnior, “ao disciplinar a conduta humana, as normas jurídicas usam 

palavras, signos linguísticos que devem expressar o sentido daquilo que deve 

ser”, de tal sorte que “o que se busca na interpretação jurídica é, pois, alcançar 

um sentido válido para todos os envolvidos no processo comunicativo normativo” 

(op. cit., p. 220-221). Dessa maneira, para o autor, a interpretação consiste na 

atividade de “captar a mensagem normativa” na comunicação, uma mensagem 

que vincula o sujeito submetido a uma relação de autoridade, justificando, assim, 

a existência de regras para a determinação do sentido das palavras (op. cit., p. 

22).  

Já segundo Grau, “o direito não apenas possui uma linguagem, mas é 

uma linguagem, na medida em que instrumenta uma modalidade de 

comunicação entre os homens” (1996, p. 40). Ainda, para o mesmo autor, “os 

juristas, em geral, usam determinadas palavras e expressões jurídicas para 

trabalhar em suas respectivas disciplinas, supondo serem conhecidos e 

assentes os sentidos que nela discernem” (2002, p. 207). De ambos os autores, 

extrai-se a percepção da linguagem como instrumento e a existência de regras 

fechadas para sua interpretação no Direito, segundo técnicas de hermenêutica 

jurídica.  

Num percurso teórico de aproximação entre Direito e Filosofia da 

linguagem, Streck (1998) propõe aquilo que denomina de Crítica Hermenêutica 

do Direito (CHD)107, fundamentado na viragem da filosofia da linguagem. Ele, 

porém, opõe-se ao predomínio da filosofia da consciência108 no Direito Brasileiro. 

Para o autor, “o universo jurídico deve ser compreendido como um universo 

                                                           
107 “Em largas linhas, a CHD caracteriza-se pela exploração do elemento hermenêutico que se 
apresenta no cerne do fenômeno jurídico colocando enfoque, como objeto privilegiado de 
análise, nos problemas relativos à decisão jurídica. É por isso que a CHD pode também como 
uma teoria da decisão” (STRECK, 2017, p .33). 
108 De acordo com a filosofia da consciência, a razão humana põe o direito a partir da sua 
consciência, de modo que a relação de análise é sempre uma relação sujeito-objeto, 
desconsiderando o assujeitamento discursivo ou o habitus. 
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linguístico”, de tal sorte que o pensamento jurídico, em especial o brasileiro, 

deveria assumir a análise da linguagem legal como método hermenêutico 

específico (1998). Isso se daria porque o “direito é linguagem e terá de ser 

considerado em tudo e por tudo como linguagem” (op. cit., p. 57). Segundo 

Streck, a adoção dessa metódica possibilita uma análise adequada das crises 

do Estado e do Direito (1998), a partir da compreensão do funcionamento do 

discurso jurídico na sociedade, promovendo-se, assim, um processo 

heteropoiético109 de legitimação do Direito. Com isso, é atribuída uma 

característica de exterioridade para a interpretação. 

De acordo com Streck, o Direito brasileiro vive uma crise de paradigmas 

de dupla dimensão. De um lado, existe a crise do próprio Direito, que, pensado 

para conflitos individuais, não consegue atender às “demandas de uma 

sociedade repleta de conflitos transindividuais” (2017, p. 51) e, de outro, há uma 

crise dos paradigmas filosóficos do individualismo liberal, incompatíveis com o 

Estado Democrático de Direito, que foi inaugurado pela Constituição de 1988. 

Nesse aspecto, o autor enfatiza a dificuldade da dogmática jurídica em superar 

a lógica do sujeito cognoscente, que marca a filosofia da consciência e segundo 

a qual o Direito é posto pela razão humana, sustentando o juspositivismo ou 

mesmo a jurisprudência dos valores110, muito embora tal entendimento já tenha 

sido ultrapassado pela viragem linguística.  

Para a chamada filosofia da consciência, a linguagem é tida um veículo 

de expressão de ideias de sujeitos autocentrados, autônomos e racionais, 

pautando-se na relação sujeito-objeto. A linguagem, então, seria apenas um 

instrumento para a “designação de entidades independentes desta ou para a 

transmissão de pensamentos pré-linguísticos” (STRECK, 1999, p. 119).  

                                                           
109 No texto, o autor se refere a heteropoiése como processo de produção e de reprodução 
permeado pelo externo, dependente de elementos que provêm de lugares diversos. 
110 “A jurisprudência de valores é o movimento que foi impulsionado pela atividade exercida pelo 
Tribunal Constitucional, cujo objetivo era romper com o modelo legal em vigor durante o período 
nazista e, em paralelo, legitimar as decisões tomadas com base na Constituição promulgada em 
1949. Nesse contexto, rompendo com o positivismo legalista, a jurisprudência de valores recorre 
a alternativas metodológicas capazes de evitar o formalismo que caracterizou a tradição jurídica 
alemã. Ao estabelecer suas decisões, o tribunal constitucional alemão passou a construir 
argumentos baseados em princípios axiológicos, tentando estabelecer um direito que excedeu 
os limites da lei (SIQUEIRA NETO, 2019, p. 128). 
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O giro ou viragem linguístico-ontológica da filosofia, de Heiddeger-

Gadamer, ocorrida no final Século XX e início do Século XXI, a partir dos estudos 

de Von Humboldt, foi um movimento intelectual que provocou uma mudança de 

paradigma nos campos da linguística, da filosofia e demais ciências humanas e 

ainda, nas ciências sociais. Esse movimento associou diversos outros 

movimentos intelectuais e se tornou conhecido a partir da publicação da obra 

The Linguistic Turn: Essays in Phiosophical Method, de Richard Rorty, em 1967. 

Com efeito, o giro linguístico propiciou a superação, pelas ciências humanas, 

dos paradigmas metafísicos objetivistas arissotélico-tomista e, em seguida, 

subjetivistas, pautados na filosofia da consciência, os quais, até hoje, 

predominam na hermenêutica jurídica (1999, p. 126). Para Rorty, o giro filosófico 

linguístico se deu quando os filósofos deixaram de lado o tema da experiência e 

passaram à temática da linguagem, o que, nos Estados Unidos, consolidou-se 

por volta de 1945 (Idem. Ibidem). 

O giro linguístico promoveu a superação da concepção da linguagem 

como instrumento para reconhecer sua dimensão constitutiva, tanto do 

pensamento quanto do conhecimento. Nesse aspecto, destacam-se os estudos 

de Saussure (1919) e Peirce (1930), cujas obras simbolizam o rompimento com 

a filosofia da consciência. O primeiro ficou conhecido como pai do estruturalismo. 

Desse modo, a mudança de terreno, promovida por esse momento, consistiu no 

desvencilhar da problemática subjetivista centrada no indivíduo. Segundo os 

pressupostos estruturalistas, a linguagem era tida como um sistema fechado, tal 

qual a compreensão do sistema jurídico no pensamento positivista, em que os 

sujeitos são apenas usuários. 

No terceiro estágio do linguistic turn, a filosofia tomou a linguagem como 

constitutiva da realidade permeada pela historicidade e pelas condições de 

produção. Assim, do materialismo histórico, tomou-se a noção de relações 

sociais de produção para compreender as características de dada formação 

social em que a linguagem se produz.  

Ancorado nesse terceiro estágio, Streck desenvolveu sua “Crítica 

Hermenêutica”. O autor destaca, no entanto, que, embora o terceiro estágio 

tenha encontrado barreiras à adesão pelo Direito, permitiu avanços notáveis em 

outras áreas do saber científico fora do Direito, como é o caso da Análise de 
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Discurso, a partir dos trabalhos de Michel Pêcheux, na França, e com destaque 

para o estudos de Eni Puccinelli Orlandi no Brasil (STRECK; 1999, p. 69).    

Tomando por base o giro linguístico-filosófico, Streck colocou a validade 

do Direito no mundo concreto e social, devolvendo, à análise jurídica, o caráter 

sócio-histórico e, consequentemente, político, sob o qual se consolida o sistema 

jurídico em funcionamento, pautado na relação sujeito-sujeito.  

A proposição basilar em jogo é a insuficiência das técnicas hermenêuticas 

autopoiéticas111. Dito de outro modo, o autor questiona a falibilidade de um 

exercício de interpretação encapsulado no próprio sistema, que busca 

estabelecer uma transparência discursiva. Essa transparência desloca os 

problemas sociais do centro da interpretação do direito, num jogo que ele 

denomina de fetichização do discurso jurídico (STRECK, 1999, p. 71). Então, em 

um universo de sentido e de significado, o Direito se estabelece, na historicidade, 

como acontecimento, essa é a marca da hermenêutica filosófica proposta por 

Streck (2014, p. 56).  

Na proposição da CHD, o autor aponta a problemática de analisar uma 

nova Constituição (a de 1988, no caso), com olhar direcionado para os 

paradigmas do passado. A lembrar, a Constituição de 1988 conviveu, até 2002, 

com um Código Civil, em boa parte, incompatível com seus preceitos, de tal 

modo que era comum o choque entre legalidade e constitucionalidade. De certo 

modo, em síntese bastante rasa, Streck buscou a fixação de um novo paradigma 

hermenêutico, compatível com a Constituição de 1988, o qual se adequasse à 

ótica do Estado Democrático de Direito, segundo o qual “o direito deve ser visto 

como um instrumento de transformação social” (STRECK 2014, p.35).    

                                                           
111 Autopoiese deriva do grego (autopoiesis). A origem etimológica do vocábulo é autós (por si 
próprio) e poiesis (criação, produção). Seu significado literal é autoprodução. Os subsistemas 
produzem, e reproduzem, a sua própria organização circular por meio de seus próprios 
componentes. Na comunicação luhmanniana, autopoiesis se refere a um sistema autopoiético, 
definido como rede de produção de componentes e estruturas. Como emissor da própria 
comunicação, opera, por isso mesmo, de forma autorreferencial. Implica autorganização: 
elementos produzidos no mesmo sistema. Decorre da auto-organização da natureza e da sua 
comunicação com o seu ambiente, como se fossem células do corpo autorregenerado.  Em 
suma, o direito, como organismo vivo, é capaz de produzir-se e de sobreviver mudando a si 
mesmo de modo autônomo para ser sempre mais adaptado a desenvolver a própria tarefa numa 
sociedade que muda (FEBRAJJO; LIMA, 2017). 
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Com efeito, os fundamentos da República, expressos pela Constituição 

de 1988 e que lhe renderam a alcunha de “Constituição Cidadã”, revelam sua 

preocupação para além do individualismo, sustentando a existência de um 

Estado Democrático e Social de Direito. Segundo Streck (2014), a identidade da 

Constituição de 1988 a inscreve na consagração do tríptico fundamental da 

cidadania plena traçado por Marshall (1981, p. 35), em que convivem, lado a 

lado, direitos civis, políticos e sociais. A articulação de amplo espectro de 

direitos, como pilares da cidadania, volta-se à redução das desigualdades 

sociais produzidas pelo sistema capitalista, buscando garantir um patamar 

mínimo de bem-estar, de justiça social (CARVALHO, 2002, p. 10/11). Esse 

Direito, conforme posto, teria a feição de vetor de transformações sociais, de 

concretizador de princípios e de objetivos, distanciando-se de ser um mero 

instrumento de manutenção ou de conservação da desigualdade existente. 

No pensamento de Streck (2014, p. 38), a Constituição de 1988 aponta 

para um Estado forte, regulador”, configurado no modelo Estado Democrático de 

Direito, em que ordem econômica, social e financeira são interdependentes e 

direcionadas à realização dos fundamentos do Estado brasileiro. Essa 

compreensão, de acordo com a HC, seria a que deve nortear o sistema jurídico 

e as interpretações constitucionais. No entanto, como indica Mello (2001, p. 35), 

em menos de 10 anos, o texto promulgado, em 1988, já havia passado por 

diversos funerais.  

A proposta de Streck reconhece o caráter político do Direito, propondo a 

superação da dicotomia jurídico/político, além de situar a Constituição de 1988 

como um norte interpretativo, dentro da articulação das noções de corpus e de 

habitus jurídicos que empresta de Bourdieu (Idem. Ibidem). 

A análise que propus segue, em parte, o caminho trilhado por Streck ao 

considerar o Direito como linguagem e se colocar em posição crítica à 

hermenêutica jurídica clássica, reconhecendo não apenas a sua insuficiência, 

mas também as dificuldades por ela causadas ao universo jurídico, diante de sua 

inadequação. Porém, apropriando-me do apontamento de Streck (2014, p. 69), 

quanto à importância dos avanços decorrentes do giro linguístico-filosófico em 

campos externos ao direito, propus um deslocamento teórico-metodológico da 

Filosofia da Linguagem para a Análise de Discurso.   
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Esse movimento foi feito destacando a observação do próprio Streck no 

que se refere à relevância da disciplina para o Direito. Na concepção desse autor 

(Idem. Ibidem), a importância da AD para o “direito reside também pela ênfase 

que dá à historicidade, ou seja, na produção simbólica ininterrupta que na 

linguagem organiza sentidos para as relações de poder”, de tal sorte que a AD 

pode se tornar uma contribuição importante para a interpretação dos textos 

legais.  

Nesse sentido, tomei a proposta de Streck e, a partir dela, segui adiante 

para compreender o Direito e a própria Constituição como discurso. Em outras 

palavras, tendo como base as críticas propostas por esse estudioso, mas 

adotando a Análise de Discurso como fundamento analítico, distancio-me da 

noção de hermenêutica jurídica, “isto é, daquela disciplina que compõe a grade 

curricular dos cursos de Direito e trata das técnicas de compreensão e 

interpretação dos textos jurídicos (normas)” (SANTOS; MASSMANN; BRASIL; 

2017, p. 98) em um sistema fechado. Na perspectiva discursiva, a linguagem é 

compreendida como não transparente, “enquanto na hermenêutica a 

interpretação é concebida como uma técnica em que se atribui sentidos pré-

estabelecidos às palavras em condições específicas” (Idem. Ibidem). 

Guiei-me, nesta caminhada, reconhecendo que o Direito é um 

acontecimento histórico e ideológico que se produz nas, pelas e para as relações 

sociais (REALE, 2002), as quais se configuram, também, como relações de 

poder (WARAT, 1984). Assim, filio-me à ideia de que o Direito decorre das 

relações sociais de produção e visa à conservação do capitalismo. Em tal 

perspectiva, o Direito tanto atua para impedir mudanças, quanto é capaz de 

promovê-las, em prol da preservação do próprio sistema de poder e de 

dominação, salvo quando resultado de uma ruptura na ordem político-social e 

econômica.  

Nesse duplo papel, o Direito seria interpelado por grupos de interesses, 

pela disputa ideológica de dominação (SABADELL, 2017, p.93-94), o que resulta 

em sua feição conservadora. Ponto fulcral a esse papel conservador do Direito 

seria a forma fechada de interpretá-lo, a partir de estruturas pré-estabelecidas, 

pautadas em uma neutralidade ideal, que não se materializa, aproximando-o à 

mera crença (NOVAES, 2011, p. 17). É, justamente, nesse ponto, que a 
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interpretação do Direito rompe a ideia de igualdade material e atrai a proposta 

de olhar crítico que aqui apresento, um olhar de resistência à desigualdade 

engendrada nas técnicas da hermenêutica jurídica. 

Logo, ao contrário do que propõe Streck, não tomo a Constituição como 

paradigma ou enquanto centro para a construção de uma nova técnica 

hermenêutica, ao contrário, adoto-a como discurso e, assim, como objeto de 

“interminável reconstrução interpretativa”, tomada de “sentidos distintos para 

pessoas distintas, em momentos também diversos ao longo do tempo” 

(OLIVEIRA, 2006, p. 10).   

Com isso, parti da análise endógena do Direito, com base nas suas teorias 

de sistema fechado, para a construção de uma análise heteropoiética, ao 

considerar a historicidade e a exterioridade que constituem a atual identidade do 

ordenamento jurídico brasileiro. Nesse sentido, na pesquisa que apresentei, foi 

analisado o percurso de construção, ataque e destruição da identidade 

constitucional brasileira, que sugerem, senão o fim, a fratura estrutural do Estado 

Democrático de Direito erguido pela Constituição de 1988 e a vigência de uma 

nova Constituição, de feições neoliberais, desde 2017.  
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CONCLUSÃO 

 

Como explicar que a Constituição de 1988 seja reivindicada por 

interpretações tão contraditórias se, ao menos em tese, ela se inscreve na 

tradição constitucional dirigente e social? Essa foi a dúvida fundamental que, 

diante de uma série de acontecimentos político-jurídicos recentes, no Brasil, 

norteou o desenvolvimento da tese que apresentei.  

Ao longo do caminho da escrita, percebi algo fundamental, ou seja, o fato 

de que a teoria constitucional não oferecia respostas à minha indagação. A 

dogmática constitucional e seu foco no dever ser constitucional se esvazia do 

político; a hermenêutica jurídica se afasta do movimento da sociedade. O 

estudo do direito constitucional não lida bem com o poder. Foi preciso, então, 

diante de meus propósitos, desbravar outras disciplinas. 

Foi assim que, numa perspectiva de entremeio entre o Direito e a análise 

de discurso, propus-me a refletir sobre uma tríplice relação, a saber: Direito, 

história e linguagem. Desse modo, pude compreender que a dúvida 

fundamental se aplica a qualquer Constituição. Afirmo isso porque toda 

Constituição é um acontecimento discursivo e, como tal, instaura uma nova 

ordem. Assim, toda Constituição é linguagem e demanda interpretação, porém 

essa interpretação nunca será a mesma para cada intérprete, e isso acontece 

em função de que o ato de interpretação mobiliza as condições de produção 

não apenas do texto constitucional por ocasião de sua escrita - como prevê a 

hermenêutica jurídica, em sua interpretação histórica – mas abarca as 

condições do próprio intérprete, sua formação discursiva.  

Relacionei, então, à interpretação da Constituição de 1988 e dos 

acontecimentos recentes, as noções de ideologia e de condições de produção 

desenvolvidas na Análise de Discurso, que permitem a compreensão do político 

no Direito e defendem a impossibilidade da neutralidade. Consequentemente, 

passei a compreender que a minha dúvida fundamental residia na vida das 

próprias constituições, como objetos discursivos, que reclamam sentidos e 

cujos sentidos são disputados pelo poder na sociedade capitalista.  

  A sociedade capitalista é, essencialmente, jurídica e, nela, a 

Constituição exerce papel dos mais relevantes, na medida em que lhe dá forma 
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(GRAU, 2008, p. 3). Toda Constituição é um acontecimento discursivo, uma vez 

que sua razão de ser é, justamente, instaurar uma nova ordem.  

No estado capitalista, a ordem constitucional deve ser adequada a 

permitir a reprodução do capital e das formas de dominação que decorrem das 

relações de produção. Qualquer profunda alteração, a qual desalinhe essa 

adequação, ensejará uma nova ordem, uma nova Constituição. Na tradição 

brasileira, esse desajuste decorre de pressões internacionais ou do 

desalinhamento da elite interna dominante. Nunca houve uma Constituição, no 

Brasil, que fosse fruto de um levante popular, de uma tomada de poder ou de 

uma real ameaça ao capitalismo. E, na história brasileira, as alterações de 

Constituição, até o regime militar, deram-se pela instauração de um novo 

instrumento, um novo texto Constitucional. 

O regime militar, no entanto, paralelamente à Constituição formal, passou 

a se utilizar de outros instrumentos jurídicos, oriundos do Poder Executivo, para 

a transformação frequente da ordem, arrogando-se a condição de Poder 

Constituinte Permanente da Revolução. Assim, foram editados os diversos atos 

constitucionais e a emenda constitucional de 1969, a qual muitos teóricos 

consideram como uma outra Constituição. A título de lembrança, o regime 

militar foi uma ditadura longa e violenta, iniciada com um Golpe de Estado, em 

1964, que tirou João Goulart, oriundo do trabalhismo varguista do poder.  

Essa história, ao que tudo indica, repete-se, visto que a ordem jurídica 

instaurada pela Constituição cidadã vem sofrendo significativa alteração de 

sentido desde sua promulgação, culminando com o que entendo ser a face de 

uma nova Constituição, a Emenda Constitucional n° 95/2017, que congelou o 

orçamento público para a área social por 20 anos. Considero isso em 

decorrência de a referida emenda, ao proceder o congelamento orçamentário, 

engessou por completo a possibilidade de ação do Estado, comprometendo o 

programa dos governos vindouros, independentemente da corrente ideológica 

a que se filiem. 

Em ambos os casos, a EC 95/2017 e a EC n° 1/1969 alteraram a forma 

jurídica de reprodução do capital, que é, por excelência, a Constituição. É 

notório que tais medidas não foram limitadas ou consideradas inconstitucionais, 

cada uma ao seu tempo.  
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A Constituição, dessa maneira, enquanto linguagem da forma jurídica do 

capital, é um espaço de poder. Logo, ela é um lugar de disputa por sentidos. A 

Constituição não tem um sentido fechado, ou seja, ela faz sentido conforme a 

formação discursiva do seu intérprete. No Estado capitalista, há intérpretes 

oficiais para a Constituição que, a partir de suas interpretações, criam normas 

jurídicas outras. As Cartas são, assim, apropriadas pela interpretação.  

Na medida em que a interpretação depende da formação discursiva do 

intérprete, está instalado o conflito, o dissenso constituído na possibilidade de 

escolhas. No entanto, a disputa é pela estabilização de um sentido dominante, 

pois a Constituição deve garantir a reprodução do capital e das relações de 

dominação e subordinação a ele inerentes. Portanto, a interpretação dela, a 

compreensão de seus sentidos, sempre estará permeável à exterioridade, à 

historicidade, à ideologia, ou seja, às condições de produção. Na história do 

Brasil, as Constituições sempre foram produto e ferramenta, objetos de disputa 

e meios de disputa das elites dominantes.  

Ao povo, essa entidade metafísica, na posição subalterna, nunca foi  

dado o poder de interpretar, restando-lhe apenas a possibilidade de aderir ao 

sentido comum dominante estabelecido pelas elites. A luta é travada em torno 

de definir quem terá o poder de fixar o sentido dominante, a “verdade”.  

Em um Estado capitalista que atingiu o padrão burguês precocemente, 

são as alterações da estrutura de produção que resultam nas alterações 

constitucionais e no estabelecimento da classe que terá o poder de impor o 

sentido dominante da Constituição. No entanto, em um estado que não 

conseguiu operar a revolução burguesa nos padrões europeus, a classe 

dominante se apropria do Estado e das constituições, fixando o sentido 

dominante necessário para a reprodução das relações de dominação as quais, 

nem sempre, corresponderão ao estágio da estrutura interna, mas sempre aos 

anseios da sua subordinação internacional. Há, assim, nesses estados, um 

predomínio do político sobre a estrutura de produção. A ordem jurídica 

instaurada é que terá o poder de determinar a estrutura.  

No caso do Brasil, o predomínio do político decorre da sua inserção tardia 

no capitalismo, que o conformou como um estado capitalista autoritário, o qual, 

pela via da Constituição, tem de induzir o mercado interno aos ditames do 
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mercado internacional. 

Justamente partindo de tal compreensão, busquei retomar o político e, 

consequentemente, o ideológico, para compreender não apenas a Constituição 

de 1988 e a multiplicidade de sentidos que ela comporta, mas também com o 

intuito de compreender a tradição autoritária brasileira, que não ficou de fora da 

Constituição de 1988 e, no contexto atual, apresenta-se em nova face. Esse 

gesto se inscreve como uma nova maneira de ler a Constituição.  

Dessa maneira, relacionei as recentes alterações constitucionais e 

legislativas com os diferentes sentidos que compõem a memória discursiva de 

e sobre a Constituição brasileira de 1988, bem como seus reflexos na ordem 

jurídico-social. Para isso, utilizei-me do resgate do percurso de transformação 

ou do movimento de sentidos da ordem constitucional desde o surgimento do 

Estado nacional brasileiro, até o estabelecimento de uma nova ordem, gerada 

pelas mudanças operadas em nosso ordenamento jurídico e pela forma de 

organização da sociedade nos últimos 30 anos.  

Essa trilha, desenhada sob documentos oficiais, publicações 

especializadas e instrumentos normativos, atravessou as condições históricas 

de produção do texto Constitucional de 1988 até a chegada do momento atual, 

em que o Brasil “aderiu” a um sistema normativo global de ideologia neoliberal. 

Esse momento teve, como marco, o impeachment da Presidente Rousseff e a 

ascensão do PMDB ao poder, dando início à implantação do programa de 

retirada do Estado do domínio social por ele mesmo, intitulado Uma Ponte Para 

o Futuro, que tende a ser aprofundado pelo governo eleito em 2018. Tal sistema 

trabalha na criação de uma normatividade prática e ideológica, a qual 

constitucionaliza a concorrência como princípio de organização da vida social e 

jurídica em todas as suas esferas (DARDOT; LAVAL, 2016), a ponto de alimentar 

uma subjetividade própria e caótica, cujos efeitos têm se mostrado preocupantes 

e incontroláveis. Para ilustrar isso, tem-se o recrudescimento do individualismo, 

claramente exacerbado nos discursos de ódio (SAFATLE, 2016), que são 

absolutamente contrários ao reconhecimento e à garantia de direitos humanos.  

Tem-se, assim, que, nos textos que compõem o corpus desta tese, os 

sentidos postos em funcionamento se constituem em diferentes condições de 

produção e fazem circular formações discursivas diversas, as quais revelam a 
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existência de uma Nova Ordem Constitucional Brasileira. Segundo essa ordem 

constitucional, os sentidos do Estado Social e Democrático de Direito cederam 

lugar ao Estado de Emergência e Concorrência Econômica (BERCOVICI, 2004; 

DARDOT; LAVAL; 2016), de cunho neoliberal e autoritário (AMADAE, 2016). 

Essa nova ordem, por outro lado, instalou-se na polissemia do próprio texto da 

Constituição de 1988, permitindo que aquilo que, um dia, foi considerado como 

uma “Constituição Cidadã”, hoje, fundamente o retorno à “Ordem e Progresso” 

ao colocar em silêncio os sentidos expressos em 1988.  

Os referidos fatos culminaram com a eleição, em 2018, de militares para 

os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, bem como para 72 

cargos no legislativo em todo o país, sendo 22 na Câmara dos Deputados. 

Dentre esses, estão alguns nomes que defendem abertamente o golpe militar de 

1964, como é o caso de Sebastião Roberto Peternelli (PSC), eleito deputado 

federal, em São Paulo, com 74.190 votos112.  

A estabilidade discursiva que se instaura revela a persistência e a 

conveniência do discurso autoritário, absoluto, que apresenta novas feições e 

cuja única perspectiva de rompimento, a permitir a instauração do discurso 

polêmico, é aquela que depende da transformação por ruptura incisiva das 

próprias bases do poder político-jurídico no Estado brasileiro. Revela, ainda, a 

incompatibilidade das elites brasileiras com a democracia real, com o dissenso, 

ou seja, com a pluralidade, de modo que, ao longo da história, sempre que seus 

sentidos dominantes foram confrontados, ameaçando a estabilidade de sua 

dominância, optou-se por um golpe de Estado e pela instalação de ditaduras, 

as quais impõem um mecanismo de silenciamento de outros sentidos que não 

o oficial.  

Uma Ponte Para O Futuro, então, indica um retorno ao passado, ao 

sentido único de um estado Neoliberal, em que o povo não tem escolha. 

Entretanto, como declamou Brecht, “em tempos de confusão organizada, de 

                                                           
112 GONÇALVES,  Carolina. Mais de 70 Candidatos com Patente Militar Foram Eleitos em Todo 
o País. Repórter Agência Brasil, Política, Brasília, 08/10/2018. Disponível em:  
http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2018-10/mais-de-70-candidatos-com-patente-
militar-foram-eleitos-em-todo-o-pais. Acesso em: 31 dez. 2018. 
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arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer 

natural, nada deve parecer impossível de mudar”113.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Poema escrito por Bertold Brecht (1858-1956), Nada é Impossível de Mudar, sem data 
precisa. 
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