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"As duas imagens mais freqUentes nas quais se 
reconhece o governante autocrtたo d aqueた do 
Pai ou do mddico. os s屍或tos ndo S飢） cidados 
伽res e saudveis. So ou menores de idade que 
devem ser educados, ou doentes que devem ser 
curados・  LJma vez mαお  α ocuクα9尿フ de Poder 
encontra sua pr中riaノustfica9o na insuficincia, 
quando ndo na completa indignidade, do povo, O 
povo, ou ndo deve saber,Porque ndo d capaz de 
entender, ou deve ser enganado,Porque ndo 
suporta a luz da verdade"(Norberto Bobb回  
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RESUMO 

Partindo do fato de que as id6ias tecnocrticas se constituiram num dos elementos formadores 
das institui96es e da cultura poltica brasileira, analisa-se (1) o Plano Real sob o aspecto da 
continuidade com a tradi9ao tecnocrtica de racionaliza9o e legitima9ao das politicas estatais 
no Brasil, e (2) a elei9乞o presidencial de 1994 como evidencia da materializa9ao das id6ias 
tecnocrdticas no sistema de cren9as polticas da sociedade brasileira. Conclui-se que o 
tecnocratismo se constitui num arqu6tipo poltico ideol6gico no Brasil, que vem sendo usado 
constantemente para legitimar e racionalizar (a) as politicas estatais, (b) as reformas do Estado 
e (c) um modelo de homem pblico ideal. Indica-se tamb6m que tal arqutipo se encontra 
materializado no sistema de cren9as politicas da sociedade brasileira, o que possibilita que 
essas id6ias obtenham legitimidade ao longo da hist6ria. 

ABSTRACT 

Departing from the fact that the technocratic ideas have become one of the shapers of the 
institutions and of the Brazilian political culture, the Real Plan is (1) analysed under the 
aspect of continuity with the technocratic tradition of rationalization and legitimation of the 
state policies in Brazil, and (2) the presidential election of 1994, as evidence of the 
materialization of the technocratic ideas in the system of political creeds of the Brazilian 
society. It is concluded that the technocracy has become an ideological political archetype in 
Brazil, which has been constantly used to legitimize and rationalize (a) the state policies, (b) 
the reformation of the State and (c) a model of the ideal public man. It is also indicated that 
such an archetype is found materialized in the system of political creeds of the Brazilian 
society, enabling these ideas to gain legitimacy through history. 



INTRODUCAO 

Esta tese trata da ideologia e mais especificamente da ideologia tecnocrtica. O 

primeiro questionamento que deve surgir para o leitor diante de um trabalho dessa natureza6 

qual a importncia dessa discuss乞o quando, como nunca, se proclama o pr6prio fim ou a 

morte das ideologias. 

Alm disso, qual a importancia de um trabalho sobre a ideologia tecnocrtica, no 

momento em que uma das vozes mais influentes das ciencias sociais contemporaneas afirma 

que "diferentemente dos anos 60, teorias da tecnocracia n谷o tem mais qualquer importncia 

para as ciencias sociais e porque, diferentemente dos anos 70, tamb6m na poltica a euforia do 

planejamento e a cren9a na ciencia se diluiram" (Habermas, 1997: 90)? 

Buscar-se- nesta tese mostrar a importncia desses dois conceitos, mesmo 

reconhecendo o perigo de "remar contra a corrente" no que se refere a produ9o 

contempornea das ciencias sociais. Sera desenvolvida a argumenta9ao de que o conceito de 

ideologia ainda possui um grande potencial analitico para as ciencias sociais; e que a 

ideologia tecnocrtica, longe de nao ter mais qualquer importncia, esta cada vez mais 

presente no discurso e nas institui96es politicas contemporneas. O que se observa, na 

verdade, 6 a ausencia de uma teoriza9乞o sobre as novas formas assumidas pelo fen6meno 

tecnocrtico nas sociedades e nos Estados contemporneos. 

A crise do planejamento estatal e a ascensao do neoliberalismo nao podem ser vistas 

como o fim da ideologia tecnocrtica. Apesar de ter sido fortemente associada ao processo de 

expansao do Estado verificado no p6s-guerra, nao hd qualquer indicio de seu desaparecimento 

no contexto da globaliza9o da economia e do neoliberalismo. Tais fen6menos, como se 
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pretende desenvolver nesse trabalho, teriam a pr6pria atualiza9乞o dessa ideologia em seu 

discurso e institui96es. 

Assim, esta pesquisa pretende delimitar uma pequena parte desse universo e analisar 

como uma politica de estabiliza9ao econ6mica elaborada no Brasil (Plano Real), no contexto 

da ascensao da globalizaao da economia e do predominio das id6ias neoliberais, estava 

profundamente marcada pela ideologia tecnocrtica, e como essa ideologia se materializou 

nas institui96es e na cultura politica brasileira. 

1. Defini頭o do problema de pesquisa 

Na defini9ao do problema de pesquisa, iniciar-se-a com uma discussao sobre o modelo 

dos "arqu6tipos e gramticas" politicas formadoras da tradi9ao tecnocrtica brasileira, para 

posteriormente entrar-se na defini9ao do tema desta tese. 

Arqu6tipos e gramticas polticas na sociedade brasileira 

Quando se faz referencia a "arqu6tipos e gramticas da politica brasileira" se estd 

pautando por uma reflexao que busca analisar elementos ideolgicos, institucionais e 

culturais, de longo prazo, constituintes de determinadas sociedades. Tais elementos, apesar de 

passarem por muta96es ao longo do tempo, constituem-se em tra9os estruturais ou 

permanentes de algumas forma96es sociais. 

Com rela o ao caso brasileiro, vrios autores buscaram analisar alguns destes tra9os e 

sua forma de reprodu9ao. Raymundo Faoro (1991), por exemplo, em os Donos do Poder, 

descreveu a dominaao patrimonial no Brasil por meio de um estamento burocrtico como a 

caracteristica permanente da politica brasileira. 

Da mesma forma, Schwartzman (1988) utilizou o conceito de neopatrimonialismo 

para analisar a configura9乞o de uma rela9ao de longo prazo entre Estado x Sociedade no 

Brasil. O elemento central de tal rela9ao seria a coopta9ao, uma forma de rela9ao Estado x 
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Sociedade organizada de maneira inversa a quela assumida pelos pases organizados sob. 

inspiraao do modelo anglo-saxao, onde predominariam as rela6es de representa9乞o. 

Num trabalho ja clssico de nossa ciencia politica, Edson Nunes (1997) afirma que a 

politica no Brasil se estruturou historicamente a partir de quatro "gramdticas": o clientelismo, 

o coi7フorativおmo, o insulamento burocrtico e o universa!おmo de Procedimentos. 

O clientelismo, objeto de vrios estudos, estaria relacionado a forma como foi 

constituida a sociedade brasileira, sendo tao antigo quanto nossa pr6pria hist6ria. As outras 

tres gramticas emergiram principalmente a partir dos anos de 1930, e foi no entrela9amento 

dessas gramticas que se desenvolveu o processo de constru9ao do Estado (e do capitalismo) 

no Brasil. 

Enquanto o clientelismo e o corporativismo podem ser considerados instjmentos que 

foram utilizados como forma de garantir o apoio das massas e, de erta forma, obter-se a 

legitimidade dos governos; o insulamento burocrtico foi a maneira?omo as elites estatais 

buscaram o desenvolvimento econ6mico no Brasil. Jao universalismo de pr cedimentos Dode 

ser entenaiao como a tentativa hist6rica de se construir uma ordem raciona1ー]ga1 no Pais. 

Essas quatro gramticas, segundo Nunes (1997), seriam traos permanentes da politica 

brasileira do s6culo XX, em que cada grupo no poder tendeu a privilegiar uma ou outra em 

sua aao poltica. Da anlise de Nunes, pode-se concluir que "os grandes manobristas do 

passado, Getlio e Juscelino, mantiveram o sistema em certo equilibrio" (Nunes, 1997: 128) 

Na mesma linha de anlise, Michel Debrun (1983) tamb6m tratou da possibilidade de 

se identificarem traos permanentes na politica brasileira, ou, como o pr6prio autor denomina, 

os "arqu6tipos politico e ideol6gicos" brasileiros: 

Face a grande diversidade de conjunturas, as for9as dominantes reagiram lan9ando mao de um 
nmero limitado de estrat6gias politicas, sempre as mesmas. Situa9乞o essa que permanece ainda 
hoje, em que pesem os arranh6es que vem sofrendo de modo crescente. Dai a repeti9ao, 
cansativa de certos temas: essa monotonia temtica procura ser a imagem temtica de uma 
realidade politica vista, sen乞o como estagnada, como capaz de uma reprodu9ao indefinida, 
mediante o uso de alguns mecanismos seculares de domina9ao que, atd o momento, se 
revezaram no palco do poder (Debrun, 1983: 13). 

Debrun relaciona os seguintes arqu6tipos: a concilia9do, o autoritarismo 

desmobilizador, o autoritarismo mobilizador, o liberalismo"d brasileira"e o messianismo 

Entre essas estrat6gias, a concilia9ao seria o arqu6tipo dominante e mais recorrente na pratica 

politica das elites. Segundo o autor, a concilia9do "no corresponde ao que geralmente se 
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entende por concilia9ao politica, a qual esta concebida como um acordo entre atores - grupos 

ou individuos - de um peso mais ou menos igual. Ou, pelo menos, nenhum dos dois poderia 

esmagar o outro". A id6ia de concilia9ao no Brasil "sempre pressup6s o desequilibrio, a 

dessimetria dos parceiros, e nao seu equilibrio". Ela serviu sempre para "formalizar e regular 

a rela9ao entre atores desiguais, uns ja dominantes e os outros ja dominados. E para permitir 

que os primeiros explorassem em seu proveito a transforma9ao dos segundos em s6cios 

caudat自rios" (Debrun, 1983: 15). 

Ja o autoritarismo mobilizador foi caracterizado pelo empenho das classes dominantes 

em promover a mobiliza 乞o das massas populares com o objetivo de apoio aos seus projetos 

politicos'. Assim, teve-se o integralismo nos anos 30, ou nos anos 50 e 60 o mobilizacionismo 

nacionalista do ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros) e dos CPCs (Centros 

Populares de Cultura). Apesar das diferen9as entre esses movimentos "o 'mobilizacionismo' 

encampa o postulado fundamental dos outros autoritarismos: a sociedade brasileira, ou parte 

dela,6 'fraca' e deve ser redimida" (Debrun, 1983: 58) 

O liberalismo a brasileira (v. Costa, 1985, Bosi, 1992) foi o arqu6tipo dominante at 

ser substituido pela concilia9乞o no reinado de D. Pedro II. Apesar de ser autentico, esse 

liberalismo era vdlido para poucos, ou seja, para a aristocracia que podia dedicar-se 

puramente a problemas politicos. No mais, o liberalismo, mesmo sendo substituido por outras 

frmulas politicas, continuou subsistindo no discurso dos atores dominantes, preenchendo 

uma fun9ao no espa9o politico verbal. Aquilo que posteriormente H6lgio Trindade (1985) 

veio identificar como um dos tra9os marcantes da politica brasileira: uma l6gica liberal 

conjugada com uma prixis autoritria. 

O messianismo, por sua vez, foi o "arqu6tipo dos oprimidos", os quais, diante da 

estrutura vertical de poder presente na sociedade brasileira, estiveram sempre marginalizados 

do poder: "nao admira que esses grupos quando nao adotam religi6es de resigna9ao, tenham 

escolhido a revolta incondicional e/ou sonhos milenaristas" (Debrun, 1983: 19) 

Por u ltimo, o autoritarismo desmobilizador2 que, juntamente com a concilia9ao, 

segundo Debrun, teria dividido o papel de ideologia dominante na politica brasileira, pois o 

1 Sobre o mobilizacionismo, vide Toledo (1978) e P6caut (1990). 

2 Conv6m destacar que o "autoritarismo desmobilizador" foi analisado por uma s6rie de estudiosos do 
pensamento poltico brasileiro, que formularam diferentes denomina96es para caracterizar esta tradi9乞o. W. G. 
dos Santos (1978), por exemplo, cunhou o conceito de "autoritarismo instrumental", enquanto Bolivar 
Lamounier (1985) usou a denomina9ao de "ideologia de Estado". Num estudo mais recente, Ricardo Silva 
(1998) formulou o conceito de "ideologia do Estado autoritario" para caracterizar este pensamento. O uso de tais 
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populismo "nunca passou de uma modalidade de concilia9o". De acordo com Debrun, o 

autoritarismo desmobilizador teria caracterizado tanto o Estado Novo como o regime militar 

de 1964. 0 principio articulador deste arqu6tipo seria a id6ia do suposto amorfismo da 

sociedade brasileira, al6m da irracionalidade do comportamento coletivo dos grupos 

dominados. Para evitar a desagrega9ao da ordem, o Estado deve surgir como institui車o 

redentora da sociedade. 

Qual a semelhan9a entre as anlises de Nunes (1997) e Debrun (1983)? Parece que a 

seme訪an9a princ加ai est em, por caminhos diferentes, apontar para traぐos cristalizados ou 

at mesmo permanentes da poltica brasileira. Enquanto Nunes destaca os elementos 

institucionais da "gramtica politica" brasileira, Debrun privilegia os aspectos ideol6gicos de 

nossa tradi9o. Num ponto especifico, poder-se-ia dizer que as duas analises se cruzam: 

Nunes identifica no "insulamento burocrtico"3 a forma como se conseguiu a "moderniza9ao" 

e o "desenvolvimento" brasileiro ap6s 1930, e Debrun afirma que um dos elementos 

ideol6gicos mais marcantes de modernizaao brasileira foi o "autoritarismo desmobilizador". 

皿is qual a seme灰αn9a entre esses conceitos? O que o autoritarismo desmobilizador tem α 
ver com o insulamen切  burocrtico? 

Entende-se que quando Debrun trata de "autoritarismo desmobilizador" esta se 

referindo a uma "ideologia de Estado" que buscou racionalizar e legitimar os dois grandes 

periodos ditatoriais da hist6ria republicana brasileira. Trata-se das id6ias formuladas nas 

d6cadas de 1920 e 1930 por autores como Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Francisco 

Campos e Alberto Torres (1a gera9ao), e, posteriormente, atualizada para o contexto dos anos 

de 1960, principalmente por um conjunto de economistas articulados em torno de Roberto 

Campos e Eugenio Gudim (2a geraao). 

O programa politico dos pensadores da primeira gera9ao estava assentado na id6ia de 

uma crise iminente na sociedade brasileira, caracterizada basicamente pela dissocia9ao entre o 

pais real a o pais legal, representado pelo constitucionalismo liberal da Republica. Para esses 

autores, as id6ias liberais no vingariam no Brasil por v白rios motivos, entre os principais, o 

fato de que os brasileiros nao teriam frequentado as escolas prticas da democracia, como os 

conceitos tem implica96es te6ricas importantes, o que acabou gerando grandes polmicas sobre a melhor forma 
de caracterizar esta tradi9ao. N乞o se tem a inten9ao aqui de entrar neste debate, pois fugiria dos objetivos de 
pesquisa. Assim, usar-se-ao os conceitos referidos acima, de uma forma um tanto quanto indiscriminada, por6m 
com a necessaria qualifica9乞o, que sera feita ao longo do texto. 

3 Atrav6s do conceito de insulamento burocratico, Nunes (1997) quer se referir a existencia de "ilhas de 
racionalidade" e especializa9ao t6cnica, que aparecem entendidas como um antidoto a hist6rica tendencia 
clientelista brasileira e como um meio eficaz de controle das press6es da sociedade. 
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cidadaos dos pases anglo-sax6es. Diante desse diagn6stico, esses pensadores formularam 

uma terapia que estaria assentada na id6ia de "Estado autoritrio" (Silva, 1998; 2000). Os 

principais elementos dessa terapia autoritria seriam: em primeiro lugar, o "tecnocratismo", 

ou seja, para a constru9ao da na9ao no Brasil deveria se utilizar de uma elite de "notdveis nos 

vrios dominios do conhecimento, especialmente nas ciencias morais e politicas" (Oliveira 

Vianna); em segundo lugar, como destaca Debrun, aparece o "desmobilizacionismo", o qual 

seria utilizado para demonstrar a incapacidade (politica e cultural) do povo brasileiro viver 

num regime democrtico e a necessidade de que a organiza9乞o politica estivesse fundada na 

passividade absoluta dos cidadaos; e em terceiro lugar, e ai se encontra o fundamento do 
projeto politico dessa ideologia, esta o "estatismo", o qual se revela na imagem do Estado 
como agente tutelar da sociedade. 

Enquanto os pensadores autoritrios dos anos 20 e 30 se utilizavam da sociologia 

como instrumental bsico para demonstrar a inviabilidade do liberalismo politico e da 
democracia no Brasil, derivando dai a necessidade do Estado autoritrio, na atualiza9ao da 

estrutura argumentativa desta ideologia, feita pelos ide6logos da segunda gera9ao, a ret6rica 

sociol6gica contra o liberalismo foi substituIda por uma ret6rica economicista contra a 

democracia populista (Silva, 1998). 

Pensadores como Gudim e Campos deram nova vida ao "autoritarismo 

desmobilizador" no Brasil, a partir de nova base: a ci6ncia econ6mica. Seria eia que deveria 

promover a reorganiza9ao nacional, propor a politica "correta" e "necessria" para se alcan9ar 

o desenvolvimento com estabilidade. Por6m, para que os t6cnicos tivessem autonomia, seria 

necessrio promover uma readequa o do marco institucional brasileiro. A decisao correta s6 

poderia ocorrer numa forma de organizaao do Estado que limitasse a atuaao dos politicos 
"populistas" e desse total espao s elites tecnocrticas, ou seja, o Estado autoritrio 

Respondendo a quest乞o anteriormente formulada, poder-se-ia dizer que o 

"insulamento burocrtico"pi uma dasprmas de materializaぐdo institucional do projeto 
do‘勿utoritarismo desmobiizador", pois o "tecnocratismo"desse arqutipo poltico se 

baseava, sobretudo, na idia de que a organたaぐdo institucional do regime democrtico 
tenderia a atribuか demasiada importncia ao papel do legislativo e da classe p0危たano 
processo decむ‘jrio estatal, um papd caracterたado como 加compa功,d com as 
transform a戸es econづmicas e sociais experimentadas pelas sociedades modernas. Surge da 

α proposido de que asルn戸es legislativas, princ加almente nos campos econ6mico e social, 
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se desルcassem dos parlamentos加dependentes para o seio do Poder Executivo centr叫e no 

interior deste, para as elites tecnocrticas (Silva, 200の． Dessa prma, pode-se perceber que 

α derivafdo lgica do diagnづstico desses autores se encont,・a na idia do "insulamento 

burocrtico"como α melhorprma para a tomada de decisうes estatais. 

E nessa conjun9乞o entre um "arqu6tipo politico-ideol6gico" (Debrun) e uma 

"gramatica politica" (Nunes) que se encontra o principal desafio dessa tese. Pretende-se 

analisar a continuidade da longa tradido do tecnocratismo na sociedade brasileira, e como 

essa tradido se materializou em institui6es e na cultura poltica nacional. Para fins 

anal iticos, isolar-se- o elemento tecnocrtico, mesmo reconhecendo a importncia que as 

outras "gramticas" e "arqu 6tipos" possuem no Brasil. 

No decorrer deste trabalho, ora se estara utilizando o conceito de "autoritarismo 

desmobilizador", ora o de "insulamento burocrtico". Dependendo do contexto em que forem 

utilizados, sera feita uma defini9ao mais precisa deles. Cabe ainda destacar que a uniao destes 

dois conceitos forma o que se esta denominando por "TRADICAO TECNOCR TICA 

BRASILEIRA". 

Tema e quest6es de pesquisa 

A construao institucional do Estado brasileiro pode ser vista de diferentes 

perspectivas: desde an自lises que se preocupam com o papel do Estado na industrializa9o 

brasileira, passando por perspectivas que privilegiam as rela6es entre o Estado e as diferentes 

classes sociais, chegando at6 os estudos sobre tomada de decis6es no processo de constru9o 

das institui96es estatais4. 

A preocupa 乞o aqui gira em torno do papel das id6ias tecnocrticas na constru9ao do 

Estado brasileiro. Neste sentido, pode-se visualizar, por exemplo, o impacto que id6ias com 

inspiraao tecnocrtica5, como as formuladas por autores como Oliveira Vianna, Azevedo 

Amaral e outros, nos anos 20 e 30, tiveram nas institui96es do Estado Novo6 

4 Para uma revis谷o da literatura sobre o Estado no Brasil, vide Diniz & Boschi (1977), Wolkmer (1990), e 
principalmente Mello (1999). 

5 Define-se aqui ideologia como a mobiliza9ao de sentido (id6ias, argumentos, sImbolos) com o objetivo de criar 
ou manter rela96es de domina9ao (Thompsom, 1995). Por ideologia tecnocrtica entende-se toda mobiliza9ao de 
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O prprio desenvolvimentismo como ideologia7 que guiou a a9ao e o discurso de boa 

parte das elites estatais, a partir dos anos 30, e principalmente a partir dos anos 50, pode ser 

visto como uma ideologia que possui uma forte inspira9ao tecnocratica. Como destaca Silva: 

em sua forma mais pura, o desenvolvimentismo pode ser concebido como uma ideologia cuja 
proposi9ao politica bsica 6 a industrializa9ao capitalista planejada e coordenada pelo Estado. 
(...) Isso decorre principalmente da constata9ao de que a livre movimenta9ao dos mecanismos 
de mercado n含o possuia a virtuosidade de desencadear um processo vigoroso de 
industrializa9ao, ainda mais nos paises pertencentes a periferia do capitalismo mundial. Ao 
Estado (ou, mais precisamente a s suas elites) caberia a tarefa de encontrar e seguir o caminho 
da industrializa9ao. Para isso, seriam indispens dveis as tcnicas e conhecimentos produzidos 
pela cidncia econ6mica, o princ加α！ manancial de i‘だias para os planos de desenvoんimento 
(Silva, 2000b: 78). 

O carter tecnocrtico do desenvolvimentismo estaria principalmente no fato de ter 

como pressuposto bsico o principio de que, atrav6s dos conhecimentos e t6cnicas produzidas 

pela ci6ncia econ6mica, chegar-se-ia ao reconhecimento das necessidades do 

desenvolvimento e dos meios pelos quais o atingir8 

Uma das formas de materializa9乞o da ideologia tecnocrtica no Brasil foi a criaao de 

conselhos t6cnicos, encarregados de formular e gerir politicas p丘blicas. Tais conselhos, foram 

espaos "insulados" das press6es polticas e responsaveis por pensar e executar o 

desenvolvimento brasileiro. Foram tamb6m materializa96es de id6ias que visualizavam a 

a9ao estatal como um espao de competncia exclusiva do conhecimento t6cnico-cientifico, o 

qual deveria indicar o "verdadeiro" caminho que a sociedade brasileira deveria seguir9 

O regime militar implantado no Brasil, a partir de 1964, nao fez mais do que ampliar o 

espa9o de poder da tecnocracia na gestao estatal, al6m do que, utilizou fortemente essa 

ideologia como forma de legitimaao de suas decis6es (Covre, 1993). Se forem visualizadas, 

por exemplo, as formula6es de grandes ide6logos desse regime, como fez Ricardo Silva 

(1998; 2000) atrav6s da anlise do pensamento de Roberto Campos e Eugenio Gudin, ver-se-a 

como esses autores recriaram o pensamento dos ide6logos do Estado Novo, como Oliveira 

sentido que visa a induzir a aceita9ao passiva do monop6lio do poder exercido pelo saber t6cnico e cientifico. 
Estes conceitos sao desenvolvidos de maneira detalhada no capitulo primeiro. 

6 Sobre o impacto destas id6ias nas institui96es do Estado Novo, vide Fonseca (1989) e Silva (1998; 2000), entre 
outros. 

7 Sobre a ideologia desenvolvimentista, vide Cardoso (1978), Bielschowsky (1993), Sola (1998) 

8 Bielschowsky (1996), em sua anlise da ideologia desenvolvimentista no Brasil, percebe tres momentos na sua 
evolu9ao: de 1930 a 1944, a origem do desenvolvimentismo; de 1945 a 1955, o periodo de amadurecimento da 
ideologia; de 1956 a 1964, o auge e a crise do desenvolvimentismo. 
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Vianna, Azevedo Amaral e Francisco Campos, a partir de novas bases, por6m mantendo a 

dimens谷o tecnocrtica do pensamento. Como j se afirmou, Campos e Gudin se utilizaram 

basicamente da cincia econ6mica para tamb6m demonstrar a inviabilidade da democracia no 

Brasil. Caberia a esta mesma ciencia produzir a "receita" para uma nova ordem, onde fossem 

garantidas as metas do "desenvolvimento com estabilidade". 
' 
E facilmente perceptivel, em qualquer anlise do discurso politico brasileiro, durante o 

regime militar, como esses dois conceitos foram instrumentalizados pelas elites estatais. Eles, 

juntamente com a ideologia da Seguran9a Nacional, praticamente atingiram uma categoria de 

"razao de Estado" no discurso das elites (Ferreira, 1986). Nesse processo, aconteceu a 

transforma9ao do economista, um profissional com um determinado conhecimento cientifico 

de um "campo" da realidade, em "elite dirigente". A partir do regime militar, verificou-se a 

emergencia daquilo que Sola (1998) veio denominar de "economista-rei" (Sola, 1998: 45), 

que teve sua possibilidade de emergencia no processo de ampliaao da "despolitiza9ao da 

sociedade brasileira" (idem)'. 

A transi9ao democrtica foi marcada pela crise terminal do modelo econ6mico 

nacional desenvolvimentista, juntamente com o esfacelamento do pacto de domina9乞o que 

sustentou esse modelo at6 o h ltimo governo militar (Sallum Jr, 1996). 

Para o problema de pesquisa deste trabalho interessa destacar que a transi9ao brasileira 

para a democracia, no momento em que privilegiou a reincorpora o da prtica eleitoral e o 

retomo de alguns direitos civis fundamentais, acabou deixando praticamente intacta a 

estrutura de poder herdada do regime autoritrio (Arturi, 2000). Al6m disso, por mais que o 

discurso politico tenha passado a privilegiar novos temas, como a "divida social", a 

democratiza9ao e a participa9o, a ideologia tednocrtica permaneceu fortemente presente no 

discurso e nas prticas das elites estatais no Brasil. O maior exemplo disso foi o Plano 

Cruzado e o seu carter autoritrio e tecnocrtico, desde a formula9 ao at6 sua implementa o 

(Sola, 1988; Mincato, 1992; Lisboa, 1989). 

9 Sobre os Conselhos T6cnicos como materializa9ao institucional de uma ideologia tecnocratica, vide Silva 
(2001: 93-114). Sobre os Conselhos T6cnicos e sua importancia na estrutura9o do Estado brasileiro, vide 
Martins (1976), Draibe (1985), Gouvea (1994) e Sola (1998). 

10 Isto nao significa que o funcionamento "real" das institui96es estatais tenha se dado exatamente na forma 
como pensado pelos seus ide6logos. Como demonstram analises como as de Codato (1997) e Acco (1996), a 
l6gica de funcionamento das institui96es estatais, mesmo num processo de "despolitiza9ao da sociedade"6 
permeada pela presen9a de uma s6rie de interesses politicos que lutam pelo reconhecimento de suas demandas 
pelo Estado. 
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O primeiro governo eleito diretamente pelo voto popular, ap6s a ditadura militar (gov. 

Collor), acabou reproduzindo, ou at6 mesmo ampliando, o carter tecnocrtico da organiza9o 

do poder no Brasil. Seu piano de estabilizaao econ6mica, marcado pelo desrespeito aos mais 

fundamentais dos direitos liberais, tamb6m buscava se justificar pela via tecnocrtica da 

"necessidade" e da "razao objetiva", que, atrav6s da anlise imparcial dos fatos, deriva uma 

politica correta, verdadeira, objetiva. Assim era justificado o Plano Collor I (Diniz, 1997, 

Werneck Vianna, 1992). 

Este governo, al6m de nao ter resolvido os problemas econ6micos da sociedade 

brasileira, ainda acabou envolvido em vrios casos de corrup9乞o, que levaram ao afastamento 

do presidente em 1992. Em seu lugar, assumiu Itamar Franco, seu vice, com duas tarefas 

urgentes a serem resolvidas: (1) estabilizar a democracia, atrav6s principalmente da 

recomposi9ao de uma base parlamentar minimamente s6lida e (2) p6r fim a crise econ6mica 

que continuava assolando a sociedade brasileira. 

Acima de tudo, tratava-se de recompor uma coalizao politica em torno de um novo 

pacto de dominaぐdo que substitusse o pacto desenvolvimentista, jd esgotado desde o final da 

ditadura militar (Sallum Jr., 1996; Fiori, 1 995a). De uma certa forma, pode-se atribuir o 

fracasso dos governos anteriores a Itamar Franco - Samey e Collor - ao fato de ou estarem 

ainda presos ao pacto desenvolvimentista - Sarney - oua incapacidade de moldar um novo 

pacto de domina9ao (Collor). 

Foi neste contexto que surgiu o Plano Real, uma politica de combate え  infla9乞o, que 

come9ou a ser formulada ap6s Fernando Henrique Cardoso ter assumido o Minist6rio da 

Fazenda em maio de 199311. Alguns elementos devem ser destacados na contextualiza9o 

desse Plano: 

● Em primeiro lugar, ele foi formulado por um grupo bastante homog6neo de 

economistas, todos eles praticamente advindos do Departamento de Economia 

da PUC do Rio de Janeiro. 

Tais economistas haviam formado, ao longo da d6cada de 1980, um 

diagn6stico da infla 谷o em ambientes cronicamente inflacion自rios, como era o 

caso brasileiro, onde esta seria o resultado de duas causas: a indexaぐdo, cujo 

efeito 6 a inflaao inercial, e os choques inflaciondrios, cujo efeito 6 a infla9o 

nao-inercial. A indexa9ao resultaria do comportamento fortemente defensivo 
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dos agentes econ6mico-sociais na formaao dos pre9os. Esse comportamento 

defensivo dos agentes, por sua vez, seria resultado da tentativa de recompor o 

pico anterior de renda real no momento de cada reajuste peri6dico de pre9os. 

Consequentemente, a indexa9ao manteria a infla9ao no mesmo patamar. Ja os 

choques inflacion白rios resultariam, por sua vez, de aumentos na demanda ou 

de redu96es da oferta de mercadorias que pressionariam os pre9os para cima. 

Assim, os choques inflacionrios provocam a eleva9ao da infla9o. Esses 

economistas eram chamados "heterodoxos" porque seu diagn6stico nao se 

enquadrava no padrao tradicionalmente aceito pelo maisntream da economia, 

onde a infla9ao era vista como resultante da falta de credibilidade e da 

incapacidade dos gestores da economia em controlarem a oferta de moeda e em 

reduzirem o d6ficit publico. O diagnstico "heterodoxo" foi a base tanto do 

Plano Cruzado como do Plano Real'2. 

Entre a formula o e a implementaao, o Plano Real pode ser divido em tr6s 

fases: 

a. A primeira etapa do Plano Real, conhecida como fase "ortodoxa", deu- 

se atrav6s da formula9o de um conjunto de medidas visando alcan9ar 

um certo equilibrio nas contas publicas (fatores inflacion自rios). Entre 

essas medidas destaca-se o Plano de A9o Imediata (PAI), que 

realizava uma s6rie de cortes e readequa6es no Or9amento da Uniao, 

juntamente com a renegocia9谷o das dividas dos estados. Outra medida 

foi o aumento de 5% nas aliquotas de alguns impostos federais, e, por 

fim, a criaao do Fundo Social de Emergencia, que previa a retenao de 

uma parcela das transferencias obrigat6rias da Uniao para com os 

estados e municpios, propiciando maior liberdade alocativa dos gastos 

pblicos no interior do or9amento. 

b. Um segundo momento do Plano foi a cria9ao da Unidade Real de Valor 

(URV), que pretendia eliminar o componente inercial da infla9ao (fase 

heterodoxa). A URV seria um i ndice que seria adotado por todos os 

atores, de modo a indexar todos os contratos vigentes a um mesmo 

"Anlises conjunturais detalhadas sobre as diferentes fases do Plano Real se encontram em Monteiro (1998) 

12 Sobre o diagn6stico "heterodoxo" da infla9ao vide Lara Resende (1985). Para o debate entre "heterodoxos" e 
"ortodoxos", vide Mincato (1992) e Bier et alli (1987) e, principalmente, Pio (2000). 

1 

1 

~ 
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indexador. Assim, a URV promoveria uma superindexação da 

economia, e quando todos os contratos estivessem indexados por esse 

índice, haveria a substituição da unidade monetária, através da criação 

de uma nova moeda, o Real. 

c. A etapa de mudança de moeda foi desencadeada a partir de primeiro de 

julho de 1994, com a criação do Real. 

• O Plano Real apresentou uma dinâmica processual inteiramente diferente dos 

experimentos anteriores de estabilização econômica elaborados após o retomo 

ao governo civil ( 1985). Tais experimentos foram implementados na forma de 

"pacotes" que vinham prontos do poder Executivo, cabendo ao Legislativo 

apenas referendar as decisões tomadas. Além disso, praticamente todos eles 

impactavam diretamente os mecanismos de mercado, seja através do 

"congelamento de preços" (Cruzado) ou do "confisco de ativos financeiros" 

(Collor). O Plano Real, ao contrário, foi implementado, em partes, através de 

um processo de negociação com o Congresso, sendo que muitas medidas 

sofreram modificações depois de terem passado pelo debate parlamentar. Além 

disso, o Plano não interferiu nos mecanismos de mercado, como no processo 

de formação de preços e nos ativos financeiros. 

• Como já amplamente documentado pela literatura, o Plano Real teve grandes 

impactos não somente no campo econômico (a redução significativa das taxas 

de inflação a partir de julho de 1994 ), mas também no campo político-eleitoral, 

devido a sua reconhecida influência sobre o resultado das eleições 

presidenciais de 1994 (a vitória de Fernando Henrique Cardoso) 13
• 

Em geral, a bibliografia de ciência política que tratou de analisar o Plano Real tendeu a 

identificar, nesta dinâmica processual inovadora, os fatores de seu sucesso, não somente como 

Plano de estabilização, mas também como "um projeto de refundação econômica" para 

administrar a crise de hegemonia que se visualizava na sociedade brasileira (Nobre & Freire, 

1998). Na análise de tal bibliografia, percebe-se que praticamente todos os trabalhos 

buscaram os elementos de inovação do Real em relação aos experimentos anteriores de 

13 No capítulo 8, faz-se uma análise das diferentes interpretações sobre o impacto do Plano Real nas eleições de 
1994. 
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estabiliza9ao. Enquanto alguns privilegiaram as "inova6es institucionais" (Palermo, 1999; 

2000a; 2000b; Couto & Abrcio, 1999), outros se centraram nas novas id6ias e atores (Pio, 

2000) desta politica. 

Apesar de se reconhecer a importncia desses esforos no sentido de uma melhor 

compreensao das politicas estatais, entende-se que tais abordagens apresentam uma s6rie de 

limites. Nelas, tudo se passa como se os resultados de uma politica pudessem ser derivados 

ora das estrat6gias institucionais, ora dos graus de autonomia da equipe econ6mica. Esquecem 

que para um plano de estabilizaao se concretizar, ele tem de ser minimamente compreendido 

e internalizado pela sociedade. 

E neste sentido que se entende como fundamental uma explicaao que busque 

compreender as formas como as politicas estatais sao legitimadas. Neste caso, para al6m dos 

aspectos inovadores das politicas, deve-se centrar a aten9o nos elementos da tradido que 

sdo mobilizados no Processo de legi功na9do das Politicas estataお．  

Diante dos elementos destacados ao longo do texto, esta tese examinara o peso da 

ideologia tecnocrtica na tradido poltica brasileira, tomando comopco de andlise o 

Plano Real, assunto que no tem sido sequer mencionado na bibliografia sobre o tema.E 

como se esse Plano, quase que por um "passe de magica", fugisse da tradi9ao brasileira do 

"autoritarismo desmobilizador" ou do "insulamento burocrtico", pelo fato de ter sido 

negociado com o Congresso e de nao ter vindo como um "pacote" de surpresa para a 

popula9ao. 

Para ser aprovado o plano, tanto pela populaao como pelo Congresso Nacional, foi 

necessrio um trabalho de convencimento, realizado tanto porparte dos policy makers como 

pelas elites politicas e intelectuais envolvidas instrumental e/ou ideologicamente com o 

governo Itamar Franco. Este trabalho de convencimento iniciava com um diagn6stico da crise 

brasileira e terminava com uma justifica9きo das medidas adotadas (cortes no or9amento, 

aumento de aliquotas, criaao da URV). O modo como o diagn6stico foi apresentado permite 

a realiza9ao de uma compara9ao com outros momentos da hist6ria brasileira. Assim, a 

primeira questao a qual este trabalho procurou responder foi sobre o tipo de argumento 

utilizado no diagn6stico da crise brasileira. Buscou-se analisar se existe alguma relafdo entre 

α jorma como se construiu a representafdo da crise inflaciondria e a maneira como α 
tradido do tecnocratismo brasileiro diagnosticou a crise brasileira.Qual a representaぐdo 

elaborada sobre a inflaぐdo e suas causas, durante o processo de prmulaぐdo e 

implementacdo do Plano Real? Existe α智uma relaぐdo entre a representaぐdo elaborada 
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sobre a inflafdo no processo deprmulaぐdo e implementacdo do Plano Real e a tradido 

tecnocrtica brasileira? 

O Plano Real, por6m, como amplamente reconhecido pela literatura, n谷o foi somente 

um piano de estabilizaao, mas, principalmente, um projeto de refunda9d o de uma hegemonia 

que havia sido perdida com o esfacelamento do "pacto desenvolvimentista". Assim, suas 

medidas nao se limitaram somente a promover altera6es no or9amento ou na base monetria, 

mas tamb6m uma s6rie de reformas institucionais que se iniciou no ano de 1994 e que teve 

continuidade durante os dois governos de Fernando Henrique Cardoso. Esta analise esta 

limitada aos anos de 1993 e 1994, diante do que sero privilegiadas as reformas propostas 

(algumas implementadas) durante este periodo'4. O interesse, aqui como na questao anterior, 

verjficar-se a relacdo entre aprma como se tentou legitimar as reformas ins庇ucionais do 

Plano Real e aquelas empreendidas pela tradido tecnocrtica brasileira. Neste caso, tr飴  
perguntas sao fundamentais: de que maneira se buscou racionalizar e legitimar o co可unto 

de reformas institucionais quejez parte do Plano Real?Qual o sentido poltico de tais 

reformas institucionais?Qual a relacdo entre as reformas e a tradido tecnocrtica 

brasilei,・α？  

Um outro aspecto abordado na pesquisa realizada se refere ao impacto da tradi9o 

tecnocrtica brasileira na configura9o de alguns elementos da pr6pria cultura politica 

existente no Pais. A id6ia bsica aqui 6 que a mobiliza9ao constante de id6ias tecnocrticas, 

por parte das elites, acabou levando a pr6pria cristaliza9o de alguns elementos desta 

ideologia no sistema de cren9as politicas da sociedade brasileira. Para analise desta quest乞o, 

so tomadas como objeto de estudo as elei96es de 1994. 

As diferentes interpreta6es sobre a elei9乞o presidencial de 1994 possuem um ncleo 

explicativo que as unifica: foi o Plano Real que possibilitou a vit6ria de Fernando Henrique 

Cardoso. O que as diferencia sao as distintas maneiras de explicar o porque deste impacto do 

Plano Real. Alguns explicam a for9a eleitoral do Real pelo seu impacto nas condi96es de vida 

dos individuos (Kinzo, 1996), enquanto outros percebem que a popula9ao visualizou no Plano 

a possibilidade de retorno a uma ordem social destruida pela infla9ao (Pinto, 1996). Analises 

'4 Analisar-se-a, sobretudo, a reforma fiscal promovida pela cria9ao do Fundo Social de Emergencia, as 
propostas de independencia para o Banco Central e a reforma na composi9ao do Conselho Monetario Nacional. 
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mais sofisticadas destacam para o fato de que o Real promoveu um alinhamento dos eleitores 

de centro e direita em torno de FHC (Singer, 2000), ou, pelo contrrio, que p6s fim a qualquer 

alinhamento politico-ideol6gico pr6vio, dando espa9o a express乞o do "voto econ6mico" 

(Carreir乞o, 2000; Mendes & Venturi, 1994). 

Concorda-se plenamente com este aspecto unificador da literatura, ou seja, de que o 

Plano Real possibilitou a vit6ria de FHC nas elei96es de 1994, por6m acredita-se que as 

respostas dadas ao porquE deste impacto eleitoral do plano de estabilizaao merecem, no 

minimo, uma complementaao, o que sera possvel de ser feito atrav6s da introdu9ao de 

varidveis de cultura po競たa na anlise. 

Neste caso, buscou-se ver fficar que如o de estrutura de argumentaぐdo pi usada, no 

contexto da elei9do presidencial de 199'para construira imagem do candidato que era 

identiノたado ao Pたno Real~FHC- e de que maneira a sociedade brasileira se identプcou 

com esta imagem, ou seja, quais atributos do candidato FHCpram mais valorizados pela 

oPznzao Publica brasileira na decおdo do voto. 

Com rela9ao a constru恒o da imagem do candidato, foram formuladas as seguintes 

quest6es: gual diagnstico da crise brasileira estava presente no discurso de FHC? Como 

era apresentado e jus4pcado o Plano Real? Como era apresentado Fernando Henrique 

Cardoso βuas caractersticas, habilidadesフ？ gue princゆlos poltico-normativos derivaram 

do discurso de FHC no horrio gratuito de propaganda eleitoral (HGPE)?Por fim, todas 

estas perguntas especificas "desembocarao" numa questao geral: Em que medida os 

arqul4,os do "autoritarismo desmobiizador" e do "insulamento burocrtico"(tradido 

tecnocrtica brasileira) estiveram presentes no discurso de Fernando Henrique Cardoso na 

ekido presidencial de 1994? 

No que se refere ao comportamento eleitoral, buscou-se verificar se o discurso 

realizado sobre o Plano Real e sobre Fernando Henrique Cardoso encontrou condi96es 

favorveis de recep9ao na cultura politica brasileira. Assim, foram formuladas as seguintes 

quest6es:guais elementos conformariam esta cultura?Quais as princ加ais raz6es do voto 

na eleido presidencial de 1994? Existe α智uma reia戸o entre o voto em Fernando 

Henrique Cardoso e a tradifdo tecnocrtica brasileira? 
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Como 6 possvel perceber na formula9ao das quest6es, elas giram em tomo de trs 

eixos conceituais: um que trata da produgdo e difusdo de ideologias, outro que se refered 

prma como as ideologias se materializam nas institui9うes e, por fim,a presen9a das 

ideologias na cultura Po肋ica. 

Neste sentido, entende-se que este trabalho tenta, com seus limites e dificuldades, 

integrar numa mesma matriz analitica, tradi96es te6ricas que dificilmente se comunicam no 

interior da ciencia politica contempor含nea, a qual, ora tende a uma reifica9ao das institui96es, 

ora da cultura. 

Integrar, numa mesma andlise, estes dois elementos, tendo como varivel 

independente a ideologia, ao que se ve constitui uma abordagem ao mesmo tempo coerente e 

inovadora, podendo abrir novas possibilidades de pesquisa para esta disciplina 

2. Objetivos 

Foram dois os objetivos gerais que este trabalho buscou alcan9ar: 

Analisar a relaao entre a constru9do discursiva'5 sobre a infla9谷o, o Plano Real e suas 

reformas institucionais - nos anos de 1993 a 1994, e a tradiぐdo tecnocrdtica brasileira. 

II oadi虜謡篇ニ驚濡器；器無農畿ご器ご器器鷲器認露 d畿慧畿こ  

neste trabalho, possuem um carter eminentemedo conceito de discurso nas cincias sociais農
instrume
e como隠como fonteo de partid鷲器tudo das ideologias. Onhecimento da dualid翼  

constitutiva da linguagem, isto 6 , do seu carter ao mesmo tempo formal e atravessado por entradas subjetivas e 

neutro, mas num nvel situado fora dessinstncia da linguagem definida como署 lo, quescurso 麟ser definidobilitar oper器o discurso. Segundo Brand o, essaligao necessria entre o nvel 
p
ropriamente lingu stico e o extralingu stico (. . .) o ponto de articula9乞o dos 

p
rocessos ideol6gicos e dos

fen menos lingu sticos 
, p

ortanto, o discurso (.. .)". 

"A linguagem enquanto discurso no constitui um universo de signos que serve apenas como instrumento de 

sao nistorico-sociais. Seu estudo nao 
p
ode estar desvinculado de suas condi96es 

de p
rodu9ao."(Brandao, s.d

12). 
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Analisar a relaao entre a constru9do discursiva sobre o Plano Real e sobre Fernando 

Henrique Cardoso, e o sistema de cren9as polticas constituido na sociedade brasileira. 

Especificamente visou-se: 

a) revisar a literatura sobre ideologia e ideologia tecnocrtica na ciencia politica 

contempornea; 

b) revisar a literatura sobre ideologia e ideologia tecnocrtica no Brasil; 

c) descrever as principais constru96es ideol6gicas que se materializaram na constru9o 

institucional do Estado brasileiro; 

d) descrever o contexto da democratizaao brasileira, e analisar o impacto desta sobre as 

institui96es estatais; 

e) analisar a bibliografia de ciencia politica que se dedicou ao Plano Real; 

f) descrever as principais teorias sobre o comportamento do eleitor brasileiro; 

g)analisar alguns elementos componentes da cultura politica brasileira. 

3. Hip6teses de Trabalho 

Para responder s quest6es de pesquisa formuladas anteriormente, foram elaboradas 

duas hip6teses gerais de trabalho que no decorrer dos capitulos estao desmembradas em 

"hip6teses especificas", de acordo com o tema em questao, por6m, sempre articuladas com 

este primeiro plano. 

O Plano Real, apesar de poder ser considerado uma politica inovadora de combatea 

infla 谷o - tanto pelos instrumentos de politica utilizados, como pela dinmica 

processual adotada~longe de ter rompido com atradi9do tecnocrdtica brasileira, 

representou a sua continuidade no contexto da 郡obaliza9do e da hegemonia do 

neoliberalおmo. 

g)  
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A ideologia tecnocrtica ocupa um espao significativo no sistema de cren9as 

politicas da sociedade brasileira, de modo que se constituiu num dos principais 

elementos intervenientes da decis谷o do voto para Presidente em 1994. 

4. Operacionaliza恒o 

Para a operacionaliza9ao deste trabalho, buscou-se, num primeiro momento, 

reconstruir os principais elementos e os principais autores daquilo que se poderia chamar de 

"pensamento tecnocrtico" brasileiro. Para isso, utilizou-se a vasta literatura sobre o 

pensamento politico brasileiro. 

Uma segunda tarefa referiu-se a uma reconstru9乞o da evolu9谷o das estruturas estatais 

no Brasil, buscando-se visualizar de que maneira as id6ias tecnocrticas se materializaram na 

organiza9ao do Estado e as transforma96es pelas quais passou a tecnocracia ao longo da 

hist6ria. Com  relaao a esse ponto, tamb6m se recorreu a literatura ja produzida pela ciencia 

politica sobre o assunto. 

O terceiro momento deste trabalho se deu com a anlise do processo de 

democratiza9ao e a sua grande contradi9ao, ou seja, o fato de que o Brasil recuperou sua 

institucionalidade democrtica, ao mesmo tempo em que manteve a estrutura autoritria 

(Executivo hipertrofiado) na tomada das decis6es estatais, sobretudo em mat6ria de politica 

econ6mica. Aqui, a bibliografia sobre a transi車o democrtica e as anlises sobre o carter de 

democracia brasileira foram as principais fontes de pesquisa. 

Um quarto momento da pesquisa foi a operacionaliza9ao daquele que 6 o problema de 

pesquisa propriamente dito, ou seja, a andlise (1) da relaao entre a construぐdo discursiva 

sobre a infla9ao, o Plano Real e suas reformas institucionais - nos anos de 1993 a 1994, e a 

tradiぐdo tecnocrdtica brasileira; e (2) a analise da relaao entre a construぐdo discursiva sobre 

o Plano Real e sobre Fernando Henrique Cardoso, e o sistema de crenぐas polticas constituido 

na sociedade brasileira. 

Com rela9乞o ao primeiro objetivo, (1) foram privilegiados dois tipos de fontes: (a) os 

formuladores (policy makers) e outros membros do governo Itamar Franco, que estiveram 
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envolvidos com o Plano Real; (b) a legisla9o do Plano, como Medidas Provis6rias, 

Exposi96es de Motivos e Emendas Constitucionais. 

Por que privilegiar essas fontes? Em grande parte, a analise dos discursos dos policy 

makers e outras elites envolvidas na formula9ao do Plano se justifica pelo fato de ter sido a 

onde se localizaram os principais campos de evidencia de mobilizaao do discurso ideol6gico, 

ou seja, os espa9os onde se usou da ret6rica com o objetivo de "mobilizar sentidos" atrav6s de 

uma s6rie de estrat6gias gerais, como: legitima9ao, dissimula o, unificaao, fragmentaao e 

reifica9ao (Thompsom, 1995). Foram os intelectuais, juntamente com os policy-makers do 

Plano, os encarregados dajustifica9ao das medidas, do convencimento, da argumentaao. 

Al6m disso, a legislaao do Plano, principalmente as Exposi96es de Motivos das 

Medidas Provis6rias e das Emendas Constitucionais, tamb6m se constituiu em um importante 

espa9o usado para o convencimento, sobretudo das elites parlamentares, que teriam de se 

posicionar sobre as principais medidas do Real. 

A anlise se limitou ao espao de tempo compreendido entre maio de 1993, quando 

Fernando Henrique assumiu o cargo de Ministro da Fazenda, at6 outubro de 1994 (elei96es 

presidenciais). Esse espao de tempo se justifica pelo fato de que foi nesse perodo que se 

mobilizou uma s6rie de id6ias na defesa ou crtica do plano em questo. 

Onde e como foi feita a anlise? 

Com rela9乞o aos discursos dos policy makers, analisou-se, basicamente, suas 

interven96es na imprensa escrita durante o tempo privilegiado pela analise, em formas de 

artigos, declara6es e entrevistas, al6m de livros e artigos publicados em revistas de 

divulga9谷o cientifica. Com  rela9乞o aos livros e artigos cientificos, n谷o estao limitados 

somente ao perodo em estudo, pois em alguns casos uma analise mais detida da obra de 

alguns desses policy makers, atrav6s de escritos anteriores a sua entrada no governo, ou 

posteriores a sua sada, forneciam importantes elementos para a compreensao das id6ias que 

nortearam o modo como se buscou racionalizar e legitimar o Plano Real. 

Na sele9ao do material publicado em revistas e jornais de circula9ao nacional, diante 

da impossibilidade de anlises de todos estes peri6dicos disponiveis, decidiu-se por uma 

sele9o de tais veiculos, a partir de suas linhas editorais, de modo a que se tivesse a 

oportunidade de captar os discursos dos policy makers a partir da maior pluralidade e 

diversidade de fontes possvel. Foram analisados dois jornais dirios e duas revistas de 

circula9ao semanal. Os jornais pesquisados foram a Folha de So Paulo e a Gazeta Mercantil 
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Com relação às revistas, foram pesquisadas a Veja e lstoÉ. A análise compreendeu o período 

de maio de 1993 a outubro de 1994. Apesar de se imaginar que pesquisando diferentes 

veículos, ter-se-ia uma pluralidade e uma diversidade maior de fontes, durante a análise, 

pôde-se perceber que as notícias tendem a se repetir nos diferentes veículos, com exceção de 

alguns artigos ou alguns "furos" obtidos, porém sem impactar, de uma maneira mais 

profunda, a pesquisa. 

Para a análise dos dados foi utilizada a técnica da análise de conteúdo do tipo 

estrutural (Nuendorf, 2001). Este tipo é o que melhor possibilita a identificação da estrutura 

argumentativa presente nos objetos investigados. As estruturas conceituais investigadas estão 

apresentadas de maneira sumária no quadro a seguir16
. 

Quadro 1 - Estruturas conceituais investigadas 

Ideologia 

Ideologia 
Tecnocrática 

Sentido 

Dominação 

Legitimação 

Racionalização 

Dissimulação 

Unificação/ 

Universalização 

Conceito 

Fenômenos simbólicos significativos que servem, em circunstâncias históricas específicas, 
para estabelecer e sustentar relações de dominação (Thompsom, 1995). 

Mobilização de sentido usada para estabelecer e/ou sustentar relações de dominação pelos 
possuidores do conhecimento técnico-científico. 

"Amplo espectro de ações e falas, imagens e textos que são produzidos por sujeitos e 
reconhecidos por eles e outros como construtos significativos" (Thompsom, 1995: 80). 

Relações de poder "sistematicamente assimétricas", isto é, quando grupos particulares de 
agentes possuem poder de uma maneira permanente, e em grau significativo, 
permanecendo inacessível a outros agentes, ou a grupos de agentes, independentemente da 
base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito (Thompsom, 1995). 

Modo de operação da ideologia, que apresenta os mais variados fenômenos (uma política 
estatal, uma ditadura militar, uma privatização, etc.) como legítimos e, portanto, dignos de 
serem aceitos pelos indivíduos. 

Uma das estratégias de legitimação, onde o "produtor de uma forma simbólica constrói 
uma cadeia de raciocínio que procura defender, ou justificar, um conjunto de relações, ou 
instituições sociais, e com isso persuadir uma audiência de que isso é digno de apoio" 
(Thompsom, 1995: 82-83). 

Modo de operação da ideologia que procura dissimular as relações de dominação por meio 
do uso de eufemismos, sinédoque, metonímias e metáforas. 

Modo de operação da ideologia que procura unificar/universalizar determinadas relações 
sociais essencialmente conflitivas e/ou particulares. Uma das estratégias ideológicas mais 
usadas aí é a "simbolização da unidade". 

Por meio dessas estruturas conceituais, buscou-se, no material pesquisado, identificar 

um tipo de estrutura argumentativa presente no discurso realizado, a) sobre a inflação e suas 

causas, e b) sobre o Plano Real e suas reformas institucionais. 
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Com respeito ao segundo objetivo (rela9谷o entre a constru9o discursiva sobre - o 

Plano Real e sobre Fernando Henrique Cardoso - e o sistema de crenぐas polticas constituido 

na sociedade brasileira), utilizaram-se dois tipos de fontes: 

1) Para a anlise da constru9ao da imagem de Fernando Henrique Cardoso, a principal 

fonte foram os programas do candidato no Hor自rio Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). 

Foram vistos e transcritos todos os programas de FHC, os quais foram catalogados e 

organizados pelos seguintes temas: o diagnstico da crise, a justificaao do Plano Real, a 

imagem do candidato Fernando Henrique e os principios poltico-normativos que emergiram 

do discurso do candidato. 

2) A analise do sistema da cultura politica e do comportamento eleitoral, durante a 

elei9ao presidencial de 1994, realizou-se a partir de fontes secundrias. No tema da cultura 

politica, fez-se uso de dados provenientes de estudos dedicados a este assunto. Os principais 

trabalhos utilizados foram os de Castro (2000), Mois6s (1995) e Baquero (1994; 1998). Ja no 

que se refere ao comportamento eleitoral na elei9乞o presidencial de 1994, a maioria dos dados 

foi obtida a partir do trabalho de Almeida (1998). 

Conv6m destacar que esta parte da pesquisa, dedicada ao estudo do comportamento 

eleitoral, apresenta uma s6rie de limites devido ao fato de todos dados utilizados serem 

agregados, o que impossibilitou ao pesquisador o uso de t6cnicas mais sofisticadas de anlise. 

Estes procedimentos metodol6gicos apresentados aqui nortearam as anlises levadas a 

cabo nesta tese. No decorrer dos capitulos, apresentam-se, de forma mais detalhada, os 

procedimentos usados, tanto para a sele9豆o como para a andlise dos dados. 

5. Organiza恒o do trabalho 

O trabalho esta organizado em tr6s partes e nove capitulos, al6m deste. Na primeira 

parte, composta pelos dois primeiros capitulos, sao apresentados os principais elementos 

te6ricos e hist6ricos discutidos na tese. 

16m,一  一一 	,‘ 	，  」  一  一 1 」」  一  」 一  一一 	土 一  」一  ” 一 」一 	一 r' 1 
i ais conceiws sao uesenvoiviuos uc maneira ueIainaua no capimio l ・  
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Inicia-se o primeiro capitulo com uma revisao do conceito de ideologia na teoria social 

classica e contempor合nea, onde se faz uma defesa do seu potencial analtico e se prop6e uma 

defini9ao operacional do conceito. Ainda no primeiro capitulo, apresenta-se o debate sobre a 

tecnocracia e a ideologia tecnocrtica, e termina-se com uma reviso da literatura brasileira 

sobre este fen6meno. 

O segundo capitulo 6 dedicado a uma analise hist6rica sobre as id6ias tecnocrticas no 

Brasil e seu impacto tanto na constru9ao institucional do Estado, como na cultura politica 

brasileira. Trata-se de uma analise hist6rica bastante abrangente, que se inicia no contexto dos 

anos das d6cadas de 1920 e 1930, chegando at6 aos desdobramentos do processo de transi9o 

e consolida9ao democrtica do Pas. 

A segunda parte da tese, intitulada "Plano Real e ideologia tednocrtica", se dedica ao 

primeiro objetivo e 6 composta por quatro capitulos. O capitulo tres aborda os contextos 

internacional e interno, quando da elabora9ao do Real. Sao discutidas quest6es como a 

globaliza9ao, o neoliberalismo, o neoliberalismo na Am6rica Latina e as crises politica e 

econ6mica brasileira. No quarto capitulo, realiza-se a descri9o das principais fases do Plano 

Real, seguida de uma reviso da literatura de cincia politica que tratou de analisar os fatores 

de sucesso deste plano de estabiliza9ao. Analisam-se as abordagens institucionalistas, as 

centradas nos atores e aquelas que se utilizam de alguma "teoria conspirat6ria". Apontam-se 

as virtudes de tais perspectivas e os seus limites, os quais est乞o localizados, em grande parte, 

na incapacidade de tais estudos perceberem os elementos simb6licos envolvidos na 

legitima9ao do Plano Real. 

Tendo destacado a importncia dos elementos simb6licos na analise da legitima o 

das politicas estatais, parte-se para o quinto capitulo, que tratou da representa9乞o que se fez da 

infla9o e de suas causas, durante o processo de formula9ao e implementaao do Real. O 

capitulo inicia com uma discussao sobre o conceito de crise, seguida de uma sint6tica reviso 

hist6rica do fen6meno inflacionrio no Brasil, chegando at6 ao contexto do Plano Real 

Verificou-se que a infla9谷o foi associada ao grande mal que assolava a sociedade brasileira; a 

infla9ao era representada como uma doen9a que estaria destruindo o corpo social. As causas 

desta doen9a estariam num mix de irracionalidades e inadequa96es institucionais, que os 

formuladores do Real propunham romper. Por fim, verificou-se que este diagn6stico da crise 

brasileira estava fortemente associado a s formula6es anteriores da "tradi9ao tecnocrtica 

brasileira". 



33 

O sexto capitulo 6 dedicado a anlise da forma como se buscou racionalizar e legitimar 

as reformas institucionais que fizeram parte do Plano Real e o sentido politico de tais 

reformas. Verificou-se que a estrutura argumentativa usada para legitimar reformas, como a 

cria9ao do Fundo Social de Emergencia (FSE), a independ6ncia do Banco Central e a 

mudan9a de composi9ao do Conselho Monetrio Nacional (CMN), apelava para elementos, 

como a "racionalidade", a "universalidade" e a "competencia". Tal estrutura de argumenta o 

era praticamente a mesma daquela usada pela tradi9ao tecnocrtica brasileira para legitimar as 

reformas implementadas no contexto do Estado Novo ou da ditadura militar p6s-64. Foi 

verificado tamb6m que o sentido politico de tais reformas apontava para uma forma de Estado 

caracterizada por um poder Executivo hipertrofiado, e no interior deste, pela centraliza9o 

decis6ria na tecnocracia localizada em agencias como o Banco Central e o Minist6rio da 

Fazenda. Este capitulo finaliza a segunda parte da tese. 

A terceira parte, intitulada "ideologia tecnocrtica e elei9ao de 1994", dedica-se ao 

segundo objetivo geral da tese. No capitulo sete, foi analisado o discurso do candidato 

Fernando Henrique Cardoso durante o HGPE. O capitulo inicia com uma descri9乞o da 

literatura sobre o HGPE de 1994, para em seguida analisarem-se os principais elementos do 

discurso de FHC. Verificou-se nesses programas que diagn6stico era feito sobre o Brasil, 

quais as justificativas do Plano Real, como foi construida a imagem de FHC, e os principios 

politico-normativos que emergiram de tal discurso. Percebeu-se que a argumentaao usada 

apontava para uma visao ufanista do Pas, um elogio da ordem e da harmonia, a aclama9谷o da 

unidade da na o e a defesa da competencia t6cnica para o exercicio do poder. Fernando 

Henrique e o Plano Real eram associados a estas categorias e identificados entre si. Os dados 

apontaram, enfim, para o fato de que a estrutura argumentativa presente no discurso de FHC 

no HGPE estava fortemente marcada pelos elementos da "tradi9o tecnocrtica brasileira". 

O capitulo oito dedica-se a analise da rela9o entre a ideologia tecnocrtica e a elei9o 

presidencial de 1994. Buscou-se a uma explicaao para o comportamento do eleitor 

brasileiro, tomando a ideologia tecnocrtica como variavel interveniente. O objetivo era 

destacar para a presen9a de tal ideologia no sistema de cren9as politicas da sociedade 

brasileira. Inicia-se o capitulo com uma discussao sobre o conceito de cultura politica e passa- 

se para uma tentativa de estabelecer rela6es entre a produ9ao de ideologias e sua 

materializa9ao na cultura politica. Faz-se uma breve apresentaao das principais teorias do 

comportamento eleitoral e revisam-se as principais tipologias sobre o eleitor brasileiro. 

Prop6e-se um modelo de analise do eleitor brasileiro, e, a seguir, sao analisados alguns tra9os 
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da cultura politica brasileira. Em seguida, parte-se para a anlise da elei9ao presidencial de 

1994, iniciando com uma revisao da literatura, seguida de uma interpretaao para o 

comportamento do eleitor brasileiro neste pleito. Conclui-se com uma interpretaao que 

destacou para a importncia da "variavel tecnocrtica" na decisao do voto nesta elei9o 

Por fim, nas conclus6es s乞o apresentados os resultados finais da pesquisa, onde se 

conclui que o tednocratismo se constitui num arqu6tipo politico ideol6gico no Brasil, que vem 

sendo usado constantemente para legitimar e racionalizar (a) as politicas estatais, (b) as 

reformas do Estado e (c) um modelo de homem publico ideal. Al6m disso, a tese tamb6m 

indica que tal arqu6tipo se encontra materializado no sistema de cren9as politicas da 

sociedade brasileira, o que possibilita que essas id6ias obtenham legitimidade ao longo da 
血st6da. 

6. Sobre o horizonte normativo do trabalho 

Acredita-se ser fundamental num trabalho desta natureza, discutir o horizonte 

normativo em que se insere a discussao. Em linhas gerais, o pressuposto basico deste trabalho 

e que 

nao existe ainda uma questao que seja tao especfica a ponto de, tomando-se politicamente 
relevante, nao poder ser traduzida de forma adequada para que um publico mais ampio tamb6m 
possa deliberar racionalmente sobre as alternativas que estejam sendo discutidas pelos experts. 
Na democracia ndo pode haver qualquer privilgio poltico do saber especializado (Habermas, 
1997: 90, grifo nosso). 

A partir desta formula9ao de Habermas, pode-se depreender que, numa democracia 

todas as quest6es que sao publicas devem ser debatidas publicamente, nao existindo tema que 

no possa ser traduzido para a linguagem de phblicos mais amplos. E do debate publico que 

devem surgir as decis6es legltimas para uma sociedade. Com  isso, nao se esta negando a 

importncia do saber t6cnico; o saber t6cnico e importante e deve ser valorizado; ele e uma 

das conquistas da 6 poca moderna e representou uma das vit6rias do Esclarecimento sobre as 

vis6es de mundo fundadas no pensamento metafsico 
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O que se esta defendendo 6 um tipo de sociedade em que o saber t6cnico nao se 

transforme em ideologia tecnocrtica; onde ao saber t6cnico nao seja conferido um espa9o de 

poder diferenciado dos outros atores sociais na discussao de quest6es publicas 

Pensa-se que sao muitas as consequencias politicas negativas de uma sociedade guiada 

por uma ideologia tecnocrtica. Em primeiro lugar, no momento em que se defende e se 

pratica uma separa 谷o entre elites (t6cnicos) e massa (cidadaos) esta se construindo uma 

democracia em que os cidadaos n乞o nutrem qualquer sentimento de eficdcia politica, ou seja, 

os cidadaos n乞o se sentem representados, nao se sentem parte da comunidade politica 

(Pateman, 1992). 

Como segunda consequencia, derivando da anterior, ter-se-ia a crise de confian9a nas 

institui96es democrticas, pois numa sociedade em que os cidadaos nao se sentem parte da 

politica ou se sentem incapazes de discutir determinados temas, a consequencia mais l6gica6 

a estrutura9ao de um sistema de cren9as fundado na desconfian9a para com a democracia 

(Baquero, 1998). 

Como terceira e u ltima consequencia, ter-se-ia aquilo que 6 o desejo de todo 

autoritarismo: a passividade dos cidadaos. Desde Rousseau, sabe-se que a participa9o 

politica cria um sentimento de eficacia politica nos cidadaos, levando-os a se interessarem 

pelos neg6cios p丘blicos, a se sentirem parte da polis. Al6m disso, quando uma determinada 

questo 6 debatida publicamente, a legitimidade da decisao final 6 afetada, pois ha uma maior 

chance de os individuos se sentirem parte de tal decisao. Numa sociedade em que nao se 

incentiva a participa9ao, e, pelo contrrio, se estabelece uma diferen9a entre elite e massa, a 

consequencia final 6 a passividade poltica, que se reflete na fuga dos individuos para a vida 

privada e no silencio diante das grandes quest6es p丘blicas 



PARTE I- REFERENCIAL TEÓRICO 
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CAPITULO 1- REFERENCIAL TEORICO 

Neste capitulo, desenvolver-se-o alguns conceitos que serao centrais na anlise 

Buscar-se-, em primeiro lugar, realizar uma reconstru9ao dos principais usos do conceito de 

ideologia ao longo da hist6ria da teoria social, onde se far uma defesa do potencial anal itico 

do conceito para o entendimento das sociedades contemporneas. Num segundo momento, 

partir-se-d para uma defini9ao operacional de ideologia, o que permitira, posteriormente, a 

defini9ao do conceito de ideologia tecnocrtica. Na discussao sobre ideologia tecnocrtica, 

tamb6m se buscar identificar algumas andlises feitas sobre o fen6meno da tecnocracia e da 

ideologia tecnocrtica no Brasil. 

Por ltimo, nessa delimitaao mais conceitual, buscar-se-, principalmente a partir do 
trabalho de Hirschman (1992), identificar as formas como o argumento da ciencia pode ser 

utilizado para encobrir posi96es politicamente reacion白rias 

1.1. A teoria social e o problema da ideologia 

Antes de iniciar a discussao te6rica propriamente dita, conv6m esclarecer-se uma 

questao que pode dificultar a compreensao de alguns argumentos utilizados ao longo do texto 

so abordados, de maneira indiscriminada, os conceitos de ideologia, id6ias politicas e 

pensamento politico. 

Reconhece-se, como muito bem destaca Faoro (1994), que o pensamento politico no 

e conversivel a filosofia polltica,a ci6ncia politica ou a ideologia. Pode haver - e 
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frequentemente ha - pensamento politico que nao 6 ideologia, e que n乞o 6 ci6ncia e filosofia 
politica. 

A diferen9a entre estes conceitos (que serao utilizados como sin6nimos neste 

trabalho), esta no fato de que a ideologia 6 "uma forma de pensamento politico em batalha, 
com uma caracterstica que a diferencia do pensamento politico em estado puro". A ideologia 

exacerba, "um elemento do pensamento politico, o elemento da a9乞o. A efic自cia da iddia 

assume a importancia maior, com desprezo, embora involuntrio, da pauta da verdade" 

(Faoro, 1994: 12). 

O conceito de ideologia tem uma hist6ria controversa no mbito das ciencias sociais, 

sendo que, quando ele 6 usado hoje "empregamos um conceito que carrega os tra9os, embora 

desbotados, dos muitos usos que caracterizaram sua hist6ria" (Thompsom, 1995:. 43)1 

O termo ideologia foi inicialmente usado pelo fil6sofo frances Destutt de Tracy, em 

1796, para descrever seu projeto de uma nova ciencia, que estaria interessada na anlise 

sistemtica das id6ias e sensa6es - na geraao, combinaao e consequencias das mesmas. O 

nome que Tracy prop6s para esse empreendimento incipiente e ambicioso foi "Ideologia" - 

literalmente "ciencia das id6ias". A nova ciencia seria um subcapitulo da zoologia e estaria 

preocupada nas id6ias como sendo resultantes das intera96es entre o organismo vivo e a 

natureza, o meio ambiente (Lowy, 1993). Assim, a ideologia deveria, pois, ser "positiva, til e 

suscetivel de exatid乞o rigorosa"(Tracy, apud Thompsom, 1995: 45) 

Alguns anos mais tarde, em 1812, Destutt de Tracy e seu grupo, discpulos de todo o 

enciclopedismo frances, entraram em conflito com Napoleao Bonaparte, que depois de se 

apropriar de algumas id6ias da Ideologia, atribuiu aos ide6logos, em um famoso discurso, o 

fracasso do seu regime: 

N6s devemos colocar a culpa dos males que a nossa Fran9a sofreu, na ideologia, a metafisica 
obscura que procura, sutilmente, pelas 立  ltimas causas, onde se deve colocar a legisla9ao dos 
povos, em vez de fazer uso das leis conhecidas do cora9乞o humano, e das li96es da hist6ria. 
Estes erros, inevitavelmente, devem levar, e de fato levaram, a um governo de homens 
sanguinrios...Quando algu6m 6 chamado a revitalizar um Estado, ele deve seguir exatamente 
os principios opostos" (Napoleo, apud Thompsom, 1995: 47). 

l Alguns trabalhos recentes no a mbito da teoria social se ocuparam da reconstru9ao hist6rica do conceito de 
ideologia. Vide entre outros, Lowy (1985); Lowy (1994), Eagleton (1997), Zizek (1996), Thompsom (1995). A 
sistematiza9ao de nossas id6ias se baseou, sobretudo, no trabalho de Thompsom. 
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' 
E importante notar, nesse discurso, que para Napoleo a palavra ideologia ja tem um 

sentido totalmente diferente daquele atribuido pelos enciclopedistas franceses: os ide6logos 

so metafisicos, que est乞o fora da realidade, vivendo num mundo especulativo (Thompsom, 

1995). 

Como destaca Thompsom,a medida que o termo ideologia desceu para a arena 

politica e foi jogado contra os fil6sofos por um imperador sob estado de stio, o sentido e a 

conota9ao do termo come9aram a mudar. Deixou de se referir apenas a ciencia das id6ias "e 

come9ou a se referir tamb6m a s id6ias mesmas, isto 6 , a um corpo de id6ias que, 

supostamente, seria errneo e estaria divorciado das realidades prticas da vida politica" 

(Thompsom, 1995: 47). 

Com Marx, o conceito de ideologia assumiu um novo status, como instrumental crtico 

e como componente essencial de um novo sistema te6rico. Por6m, a forma como Marx lidou 

com este conceito esta cheia de ambigidades: "de fato,6 a pr6pria ambiguidade do conceito 

de ideologia no trabalho de Marx que 6 parcialmente responsvel pelos debates continuos a 
respeito do legado de seus escritos" (Thompsom, 1995: 49) 

Na Ideologia Alem, a ideologia foi concebida como uma doutrina te6rica e uma 

atividade que olha erroneamente as id6ias como aut6nomas e eficazes, e que nao consegue 

compreender as condi96es reais e as caracteristicas da vida s6cio-hist6rica. A questo central 

de Marx & Engels nesta obra6 realizar uma critica ao idealismo alemao de sua6 poca2. Ao se 
referirem ao pensamento dos idealistas, Marx & Engels esto utilizando o termo em seu 

sentido napole6nico, considerando ide6logos aqueles metafisicos especuladores, que ignoram 

a realidade. 

Nesta formula9ao de Marx & Engels, o Estado, as rela6es juridicas, as filosofias, bem 

como as formas de consciencia, nao podem ser compreendidas a partir de si mesmas ou do 

desenvolvimento do espirito humano como queria Hegel, mas nas rela96es materiais de 

exist6ncia. Vale citar uma longa passagem da Ideologia Alema 

A produ9豆o de id6ias, de representa96es, da consciencia, esta, de inicio, diretamente 
entrela9ada com a atividade material e com o intercambio material dos homens, cm- 
linguagem da vida real, O representar, o pensar, o intercambio espiritual dos homensanarecern 
aqui como emana9ao direta de seu comportamento material, O mesmo ocorre coma produ o 

2 0 pr6prio subtitulo da obra demonstra este objetivo central: "A critica da filosofia alem谷  mais recente, na 
pessoa de seus representantes Feuerbach, Bruno Bauer e Stirner, e do socialismo alemao na de seus diferentes 
profetas". 
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espiritual, tal como aparece na linguagem da politica, das leis, da moral, da religi乞o, da 
metafisica etc. de um povo. Os homens sao os produtores de suas representa96es, de suas id6ias 
etc., mas os homens reais e ativos, tal como se acham condicionados por um determinado 
desenvolvimento de suas for9as produtivas e pelo intercambio que a ele corresponde ate chegar 
as suas forma96es mais amplas. A conscincia jamais pode ser outra coisa que o ser 
consciente, e o ser dos homens'o seu processo de vida real. E se, em toda ideologia, os 
homens e suas rela96es aparecem invertidos como uma cdmera escura, tal fenうmeno decorre 
de seu processo hist6rico de vida, do mesmo modo por que ainversdo dos o可etos na retina 
decorre de seu processo de vida diretamente fisico (Marx, 1999: 36, grifo nosso). 

Assim, "totalmente contrrio do que ocorre na filosofia alem乞  que desce do c6u a terra, 

aqui se ascende da terra ao c6u". Na concep9ao de Marx, ao inv6s de se partir do que os 

homens "dizem, imaginam ou representam", parte-se dos homens "realmente ativos e, a partir 

de seu processo de vida real, exp6e-se tamb6m o desenvolvimento dos reflexos ideol6gicos e 

dos ecos desse processo de vida (.・ .) Nao 6 a consci6ncia que determina a vida, mas a vida que 

determina a consciencia" (Marx & Engels, 1999: 37). 0 aspecto central desta formula9ao6 

que para compreender e criticar as formas ideol6gicas, atrav6s das quais os homens tomam 

consciencia do mundo em que vivem,6 necessrio, segundo Marx & Engels, partir do estudo 

da diviso do trabalho, bem como do estgio de desenvolvimento das foras produtivas e das 

formas hist6ricas de rela96es de produ9乞o numa determinada sociedade. 

Dessa forma, na Ideologia Alem, as ideologias seriam rela6es invertidas do real (a 

cmera escura), sendo que o real s6 poderia ser alcan9ado atrav6s da ciencia "real, positiva" 

"as frases ocas sobre a consciencia cessam, e um saber real deve tomar o seu lugar. A filosofia 

aut6noma perde, com a exposi9ao da realidade, seu meio de existencia" (Marx & Engels, 

1999: 38).E da que surge a famosa contraposi9ao verdade versus ideologia, ou cincia versus 

ideologia. 

Esta formulaao indica, por mais contradit6ria que possa parecer, uma proximidade de 

Marx & Engels com as formula96es de Destutt de Tracy, pois embora Marx & Engels vejam 

as formula6es de Tracy como "ideol6gicas" no sentido de abstratas e ilus6rias, os autores 

compartilham com o enciclopedista francs da cren9a Iluminista na cincia positiva: "no 

deixa de ser uma das ironias desta hist6ria conceitual complexa que aquilo que come9ou 

como uma cincia supostamente eminente, a 'ciencia das id6ias', tornou-se parte de um 

enfoque te6rico que exigiu sentar no trono da ciencia, enquanto denunciava seu progenitor 

como um traidor" (Thompsom, 1995: 54). 
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Uma outra obra em que se pode visualizar um desenvolvimento do conceito de 

ideologia em Marx e sua associa9ao com o seu sistema te6rico 6 a Contribui9do d Crtica da 

Economia Poltica. Aqui, a ideologia6 definida como um sistema de id6ias que expressa os 

interesses da classe dominante, mas que representa as rela96es de classe de uma forma 

ilus6ria. 

Nesta obra, Marx afirma que o centro de seu m6todo situa-se na concep9ao de que a 

base material da sociedade3 constitui o ponto no qual emerge toda uma superestrutura 

politico-ideol6gica, ou sej a, a base material determina as formas de Estado, as rela6es 

juridicas e as concep96es de mundo presentes na sociedade. Ipsis Verbis 

rela96es juridicas, tais como formas de Estado, nao podem ser compreendidas nem a nartir de 
si mesmas, nem a partir do desenvolvimento geral do esprito humano, mas, pelo contrrio, elas 
se enraizam nas rela96es materiais de vida, (...) a anatomia da sociedade burauesa deve ser 
procurada na economia poltica. (...) O resultado geral a que cheguei e que. uma vez obtido, 
serviu-me de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado em IDoucas nalavras:na 
produ9ao social da pr6pria vida, os homens contraem rela96es determinadas, necessrias e 
independentes de sua vontade, rela96es de produ9ao, estas - que corresnondem --uma etana 
determinada de desenvolvimento das suas for9as produtivas materiais『  A totalidade destas 
rela9,es de produ9ao forma a estrutura econ6mica da sociedade, a base real sobre a aual se 
levanta uma superestrutura juridica e politica e a qual correspondem formas sot'iiis 
determinadas de consciencia, O modo de produ9ao da vida material condicionaourocessoem 
geral da vida social, poltico e espiritual. Nao 6 a consciencia dos homens que determina o seu 
ser, mas ao contrrio,6 o seu ser social que determina sua consci6ncia (Marx, 1974) 

De maneira concreta, na concep9ao de Marx, a consciencia dos homens 6 determinada 

pelo lugar que eles ocupam nas rela96es sociais de produ9ao. A condi9ao de proprietrio 

(capitalista) ou nao (proletrio) dos meios de produ9ao ird determinar as formas de 

consciencia e as vis6es de mundo em luta na sociedade. O problema do capitalismo6 que ele 

consegue apresentar as rela96es sociais de forma distorcida, de maneira que uma ordem social 

que 6 particular (vive da explora 谷o de uma classe sobre outra)6 apresentada atrav6s da 

ideologia como se fosse universal. Sendo a estrutura ontologicamente anterior a 

superestrutura, e, portanto, sendo a burguesia a for9a material dominante na sociedade e 

soberana do poder politico, a ideologia assume o papel de manuten9ao do modo de produ9o 

capitalista: 

As id6ias da classe dominante, em todas as e pocas, sao tamb6m as id6ias dominantes, ou seja, a 
classe que 6 a for9a material dominante da sociedade 6 tamb6m a for9a espiritual dominante 
(・ ..) As iddias dominantes nada mais sao do que a expressao material das rela96es materiais 
dominantes apreendidas sob a forma de id6ias e, portanto, a expressao das rela96es que fazem 
de uma classe, a classe dominante (Marx & Engels, 1999). 

3 A estrutura econ6mica, qued formada pelo conjunto das rela96es sociais de produ9ao em correspond6ncia com 
o grau de desenvolvimento das for9as produtivas. 
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De maneira geral, pode-se perceber que tanto na Ideologia alemd quanto na Crtica da 

Economia Poltica, Marx percebe a ideologia como um reflexo ilus6rio do real, ou seja, o 

modo como as id6ias de uma classe social, com interesses particulares, sao apresentadas como 

se fossem universais, pertencendo a toda a sociedade. Al6m disso, seguindo sua "f" no 

Iluminismo, o autor de O Capital acredita que cabe a cincia positiva desvendar o carter 
ideol6gico da sociedade burguesa. 

Esta posi9ao est sujeita a uma s6rie de crticas; a primeira delas refere-se a concep9o 

de ideologia como "reflexo" ilus6rio do real. Ora, tal distin9o entre o real e o ilus6rio 

esquece que o que distingue o homem dos outros animais 6 o fato de que ele se move numa 

rede de significados que "s乞o constitutivos de suas atividades, e n乞o secundrios a elas. As 

id6ias sao internas a nossas prticas sociais, e nao mero produto destas" (Eagleton, 1997: 72) 

A segunda crtica que pode ser feita 6 quanto a contraposi9ao estabelecida por Marx 

entre cincia x ideologia, tomando a ciencia como o conhecimento verdadeiro, objetivo do 

real. Como jd se referiu anteriormente, Marx viveu sob uma influ6ncia muito forte do 

Iluminismo e sua "f" no progresso da humanidade, atraves do uso da razao. A 6 poca 

moderna foi construida atrav6s desta perspectiva, e afinal de contas, Marx 6 um "filho" da 

modernidade, e, portanto, nao poderia ter percebido como a pr6pria ciencia seria transformada 

posteriormente em ideologia, ou como a razo, que era vista como uma forma de 

emancipa9ao humana contra a metafisica e a religiao, seria utilizada durante o s6culo XX para 

aprisionar o homem no universo da "instrumentalidade"4 

Ha um terceiro momento da obra de Marx em que o conceito de ideologia aparece sem 

os limites das duas vers6es anteriores: O Dezoito brumdrio, obra em que analisa a conjuntura 

de 1848 a 1851, na Fran9a, periodo que culmina com o golpe de Estado que elevou Luis 

Bonaparte a condi9ao de governante absoluto por duas d6cadas. Aqui, apesar de nao utilizar o 

conceito de ideologia em sua anlise, pode-se visualizar aquilo que Thompsom denomina de 

uma "concep9ao latente". Nessa obra, a ideologia poderia ser considerada como um sistema 

de representa96es que serve para sustentar rela96es existentes de domina9ao de classes atrav6s 

4 Para uma analise da modernidade ocidental a partir dessas categorias, vide Adorno & Horkheimer (1985) e 
Marcuse (1979). Sobre Marx e a modernidade, vide Touraine (1995). 
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da orienta9ao das pessoas para o passado em vez de para o futuro, ou para imagens e id6ias 

que escondem as rela6es de classe e desviam da busca coletiva de mudan9a social. 

A concep9ao latente de ideologia chama a aten9ao para o fato de que as rela96es sociais podem 
ser sustentadas, e as mudan9as sociais impedidas, pela prevalencia ou difusao de construc6es 
simbOlicas. Ela chama a aten9ao para aquilo que poderiamos descrever como um processo de 
conserva戸o social dentro de uma sociedade que esta passando por uma mudan9a social sem 
precedentes, um processo que Marx acuradamente discerniu, - mas cujas implica96es ele 
estivesse, talvez, relutante em descrever com toda a clareza (Thompsom, 1995: 59) 

O aspecto central com rela 乞o ao problema da ideologia nesta obra 6 o papel atribuido 
え dimensao simb6lica na reprodu9ao de uma ordem social, sem estar necessariamente 

associada ao seu carter de verdade ou falsidade, como nas formula6es anteriores do autor de 

O Capital. Nesse sentido, uma passagem emblemtica da obra 6 aquela em que Marx afirma 

que os "homens fazem sua hist6ria, mas sobre as circunstancias que encontram" ( Marx, s.d 

203): 

A tradi9乞o de todas as gera96es mortas oprime como um pesadelo o c6rebro dos vivos. E 
justamente quando parecem empenhados em revolucionar-se a si e s coisas, em criar algo que 
jamais existiu, precisamente nesses periodos de crise revolucionria, os homens conjuram 
ansiosamente em seu auxilio os espritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os 
gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar a nova cena da hist6ria do mundo nesse 
disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada. Assim (...) a revolu9乞o de 1848 nao soube 
fazer nada melhor do que parodiar ora 1789, ora a tradi9ao revolucionria de 1793/1795 (Marx, 
s.d: 203). 

Marx vai narrar a ascensao de Luis Bonaparte ao poder como um retorno da sociedade 

francesa a dimensao simb6lica representada por Napoleao Bonaparte. Luis Bonaparte, 

ancorado na classe mais numerosa da sociedade francesa, os pequenos camponeses, reviveria 

a gl6ria passada desta classe. Algumas passagens de Marx ajudam a esclarecer esta questo 

Unicamente sob o segundo Bonaparte o Estado parece tomar-se aut6nomo (...) E nao obstante 
o poder estatal nao esta suspenso no ar. Bonaparte representa uma classe, e iustamente a classe 
mais numerosa da sociedade francesa, os pequenos camponeses. (Marx. s/d: 276、  

Assim como os Bourbons representavam a grande propriedade territorial e os Orl6ans a 
dinastia do dinheiro, os Bonapartes so a dinastia dos camponeses, ou seja, da massa do povo 
franc6s (idem). 

Na medida em que milh6es de familias camponesas vivem em condi96es econ6micas que as 
separam, umas aas outras e op6em seu modo de vida, os seus interesses e sua cultura aos das 
outras ciasses da sociedade, estes milh6es constituem uma classe. Mas na medida em aue 
existe entre os pequenos camponeses apenas uma liga9ao local e em que a similitude de seus 
interesses nao cria一  entre eles, comunidade alguma, liga9ao nacional alguma, nem organizaco 
politica, nessa medida nao constituem uma classe. Sao, consequentemente, incapazes de fazer 
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valer seu interesse de classe em seu prprio nome, quer atravds de um Parlamento, quer atrav6s 
de uma conven9ao. Nao podem representar-se, tem que ser representados. Seu representante 
tem, ao mesmo tempo, que parecer como seu senhor, como autoridade sobre eles, como um 
poder governamental ilimitado que os protege das demais classes e que do alto lhes manda o 
sol ou a chuva. A influ6ncia poltica dos pequenos camponeses, portanto, encontra sua 
expressao fmal no fato de que o poder executivo submete ao seu domnio a sociedade (idem: 
277). 

A tradi9ao hist6rica originou nos camponeses franceses a cren9a no milagre de que um 
chamado Napoleao restituiria a eles toda a gl6ria passada. E surgiu um individuo que se fez 
passar por esse homem porque carrega o nome de Napoleao em virtude do C6digo 
Napole6nico, que estabelece: '6 proibida a investiga頭o de paternidade (...)' (idem). 

Nessa concep9ao latente, pode-se visualizar por parte de Marx, na sua analise empirica 

do 1848 na Fran9a, uma atribui9ao de uma certa autonomia para as id6ias e o seu papel na 

reprodu9ao da vida social. A dimensao simb6lica tao relegada ao segundo plano por este autor 

aparece nesta tentativa de real9ar as maneiras como as palavras e as imagens podem reativar 

uma tradi9ao, servindo para sustentar uma ordem social opressiva e impedir o caminho para a 

mudan9a social. Essa formula9谷o de Marx permite lan9ar as bases para uma defini9o 

operacional de ideologia, que se desenvolvera posteriormente a partir das formula96es de 

Thompsom (1995). Antes disso,6 necess言rio dar continuidade a revisao de literatura, 

buscando-se os desenvolvimentos no campo da teoria da ideologia posteriores a Marx 

No incio do s6culo XX, acontece um movimento que pode ser denominado de 

neutralizaぐdo do conceito de ideologia (Thompsom, 1995). Lenin, Lckacs e Mannheim sao 

os autores que realizam esta transforma9ao do conceito. No campo do marxismo, Lenin 

(1979) e Luckacs (1974) tinham como perspectiva central a constru9ao de uma ideologia do 

proletariado assim como havia uma ideologia da burguesia. Para o proletariado se transformar 

em classe dominante, este deveria construir uma ideologia pr6pria, diferente da perspectiva 

burguesa; uma nova visao social de mundo capaz de emancipar o proletariado das amarras da 

sociedade burguesa. 

Este processo de neutraliza o do conceito de ideologia por autores marxistas, como 

Lnin e Luckacs, ganhou novas conota96es te6ricas fora da tradi9ao marxista, nas 

formula96es de Karl Mannheim (1986). Este autor tinha um projeto que era o de construir um 

novo campo do conhecimento nas ciencias sociais, que ele denominaria de "sociologia do 

conhecimento", O ponto de partida do autor de Ideologia e utopia foi a diferencia9乞o entre as 
concep96es particular e total de ideologia: 



45 

A concep9ao particular de ideologia 6 implicada quando o termo denota estarmos c6ticos das 
id6ias e representa96es apresentadas por nosso opositor. Estas sao encaradas como disfarces 
mais ou menos conscientes da real natureza de uma situa恒o, cujo reconhecimento ndo estaria 
ae acoruo com seus mteresses. Essas distor96es variam numa escala que vai desde mentiras 
conscientes ate os disfarces semiconscientes e dissimulados. Esta concepcao de ideoloaia. aue 
veio gracativamente sendo diterenciada da no9ao de mentira, encontrada no senso comum.6 
particuiar em varios sentidos. Sua particularidade se torna evidente quando 6 contrastada com a 
concep9ao total, mais mclusiva, da ideologia. Referimo-nos aqui a ideologia de uma 6 poca ou 
aeum grupo historico-social concreto, por exemplo, a de uma classe, ocasiao em ciue nos 
preocupamos com as caractersticas e a composi9ao da estrutura total da mente desta 6 noca ou 
deste grupo" (Mannheim, 1986: 82). 

A diferen9a central entre essas concep96es esta no fato de que a concep9ao particular 

jamais se afasta do nivel psicol6gico, sendo que o ponto de referencia em tais anlises6 

sempre o individuo; enquanto a concep9ao total, parte do modo de ver de um grupo social "e 

neste caso, nem os individuos concretos nem o seu somat6rio abstrato podem ser 

legitimamente considerados como portadores deste sistema ideol6gico de pensamento como 

um todo. O objetivo da anlise neste nivel 6 a reconstru9ao da base te6rica sistemtica 

subjacente aos juizos isolados do individuo" (idem: 84) 

O interesse principal de Mannheim 6 ir al6m do carter partidrio das primeiras teorias 

e transformar a anlise da ideologia numa "sociologia do conhecimento", que estaria baseada 

na concep9ao total de ideologia. Ideologia, dentro desse novo programa, refere-se, 

essencialmente, a um sistema de pensamento e id6ias que 6 situado socialmente e 

coletivamente partilhado5. 

De maneira geral, pode-se afirmar que a principal contribui9ao de Mannheim para a 
teoria da ideologia refere-se a sua tentativa de demonstrar o carter socialmente condicionado 

do conhecimento, independente da perspectiva em que o analista se situa 

a analise do pensamento em termos de ideologia 6 por demais ampla em sua anlicacきo e iima 
arma importante demais para se tornar o monop6li6 permanente de uma das Dartes. aualauer 
que seja. Nada impedia que os opositores do marxisnio se apossassem da arma e a utilizassem 
contra o pr6prio marxismo" (idem! 101 

Assim, "a forma gen6rica da concep9ao total de ideologia sera usada pelo analista 

quando este tiver a coragem de submeter nao s6 o ponto de vista do adversrio, mas a todos os 

pontos de vista, inclusive o seu, analise ideol6gica" (idem: 103)6 

5 Uma andlise aprofundada do conceito de ideologia em Mannheim 6 feita por Lowy (1994: 78). 

6 "Com a emerg6ncia da formula9ao gen6rica da concep9きo total de ideologia, a teoria simples da ideologia 
evolui para a Sociologia do Conhecimento. O que anteriormente constituia o arsenal intelectual de uma das 
partes se transformou em um m6todo de pesquisa da hist6ria intelectual e social em geral. A principio, um dado 
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O limite desta concep9ao esta em deixar de lado a consideraao critica, negativa, 

associada ao conceito de ideologia desde Napoleo. Al6m disso, de certo modo sua 

"Sociologia do Conhecimento" pode ser vista como uma volta ao projeto original de Destutt 

de Tracy de construir uma "ciencia das id6ias". 

Com o fim da Segunda Guerra e a consolida9ao das estruturas do chamado Estado de 

bem-estar social, inicia-se um periodo marcado pelo "consenso democrtico". Segundo Held, 

observa-se neste periodo "uma cren9a no mundo da 'livre empresa', moderado e contido por 

um Estado intervencionista (...) A Guerra Fria foi, ademais, uma imensa pressao que 

confinava todas as polticas 'respeitaveis' ao centro da arena democratica" (Held, 1995: 201). 

As fronteiras da 'nova poltica foram defmidas por um compromisso para com a reforma social 
e econ6mica; um esmagador respeito pelo Estado constitucional e o governo representativo; e o 
desejo de encorajar os individuos a se dedicarem a seus interesses e se dedicarem, ao mesmo 
tempo, aos interesses nacionais ou publicos. Subjacente a estas preocupa96es estava uma 
concep9ao de Estado como o meio mais adequado para a promo9乞o do 'bem' tanto para o 
individual quanto para o coletivo. Protegendo os cidadaos de interferncias arbitrrias e 
ajudando os mais vulnerveis, os governos poderiam criar um amplo leque de oportunidades 
para todos. Quase todos os partidos politicos durante os anos 50 e 60 acreditavam que, uma vez 
no poder, eles deveriam intervir para reformar a posi9ao dos privilegiados e ajudar a melhorar a 
posi9ao dos desprivilegiados. Apenas os polticos de um Estado paternalista e intervencionista, 
encarnando preocupa9ao e especializa9ao, numa atitude de justi9a e numa preocupa9ao com o 
bem de cada cidadao em particular, seriam compativeis com a id6ia do bem-estar social (Held, 
1995: 2021 

A existencia desse consenso democrtico era tamb6m fortemente apoiada por estudos 

academicos como The Civic Culture, de Almond e Verba (1989 [1963]), onde se sugeria que 

o Estado ingl6s, juntamente com outros das principais democracias ocidentais, contava com 

uma grande adesao e respeito dos cidadaos ao seu sistema de governo 

E a teoria da ideologia, como fica neste novo contexto? Viu-se que a situa o da 

teoria, at6 entao, apontava para um processo de neutraliza9ao do conceito, sendo a expresso 

m言xima desta concep9ao, a obra de Karl Mannheim (1986). 0 consenso do p6s-guerra veio 

provocar uma grande inflexao na forma como a teoria social vinha encarando o problema da 

ideologia, passando a se dividir em duas grandes perspectivas te6ricas: de um lado, um grupo 

desenvolveu a tese do chamado "fim da ideologia", fortemente sintonizado com as id6ias 

grupo social descobre a 'determina9乞o situacional' das id6ias de seus opositores. A seguir, elabora-se o 
reconhecimento deste fato em um principio inclusivo, de acordo com o qual o pensamento de cada grupo 6 visto 
como emergindo de suas condi96es de vida. Assim, torna-se a tarefa da hist6ria sociol6gica do pensamento 
analisar, sem considerar tendencias partid自rias, todos os fatores da situa9きo social efetivamente existente que 
possam influenciar o pensamento. Esta hist6ria das id6ias sociologicamente orientada destina-se a dotar os 
homens de uma visao retrospectiva de todo o processo hist6rico" (Mannheim, 1986:. 104). 
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expressas desde o final dos anos 50 na midia, nos partidos politicos e na opini乞o publica em 

geral. De outro lado, um grupo bem menor de autores apresentou uma visao radicalmente 

discordante do problema da ideologia: argumentando dentro de uma vis乞o influenciada pelo 

marxismo, analisou seu momento hist6rico como a concretiza9ao de uma sociedade altamente 

repressora: "a sociedade unidimensional" (Held, 1995). 

Vejam-se, primeiro, os argumentos dos te6ricos do fim da ideologia. Seymor Lipset 

(1967), um dos mais conhecidos expoentes dessa posi9ao, ao falar de fim da ideologia estava 

se referindo ao declinio no apoio dado por partidos, intelectuais e sindicatos de esquerda ao 

projeto socialista definido pelo marxismo-leninismo. Esta situa9ao seria explicada pela 

incapacidade do marxismo-leninismo de se constituir numa ideologia atrativa, depois da 

experi6ncia do socialismo real, bem como pelo fato de que as sociedades capitalistas 

avan9adas teriam resolvido seus problemas centrais, como era o caso da distribui9ao de renda 

Deste modo, segundo Lipset, com o consenso em tomo do Estado de bem-estar social, faria 

pouca diferen9a qual partido poltico controlasse a politica dom6stica, pois todos acabariam 

reproduzindo praticamente as mesmas a6es, as quais estariam estabelecidas pelo consenso 

Outro autor que compartilhou essa tese foi Daniel Bell, que em seu livro "o fim da 

ideologia" (1980) vai defender que a era das ideologias chegou ao seu fim. Iniciando seu texto 

com uma genealogia do conceito, de Tracy, passando por Marx, chegando at6 Mannheim, o 

autor afirma que as ideologias esto para o "intelectual, assim como a religiao esta para o 

sacerdote" (1980: 320), destacando o aspecto racionalista do conceito. A partir de uma 

interpreta9ao da diferenciaao feita por Mannheim entre o conceito particular e o total de 

ideologia, afirma que "o compromisso com uma ideologia - a busca de uma causa, ou a 

satisfaao de sentimentos morais profundos - nao6 , necessariamente, o simples reflexo de 

interesses, sob a forma de id6ias. Neste sentido, e no sentido em que se usa a palavra aqui, a 

ideologia 6 uma religi谷o secular" (idem). Para o autor, o que da for9a ideologia 6 sua paixo 

Destaca Bell que o s6culo XIX foi o s6culo das ideologias, onde se visualiza o fim das 

identidades formadas e mantidas pela religiao, e um processo de desintegra9ao dos 

referenciais dos individuos com rela9ao a sociedade (desintegraao social) 

Pode・se levantar a hip6tese, de fato, de que esteja ai a causa da expressao da irracionalidade, 
que' um tra9o marcante do temperamento moral da nossa 6 poca. Naturalmente o fanatismo, a 
violncia e a crueldade nao sao raros na hist6ria da humanidade; mas houve uma 6 poca em que 
essas emo96es de massa podiam ser deslocadas, simbolizadas, afastadas e dispersadas p or meio 
da devo9ao e da pratica religiosas. Agora, por6m, ha somente uma vida para ser vivida, e a 
afirma9ao da individualidade se toma possivel - e para alguns 6 necessaria - como expresso 
do dominio sobre outros (Bell. 1980: 325' 
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E neste processo de inicio da sociedade industrial que se observa, segundo Bell, o 

espa9o propicio a forma9ao das ideologias: "com efeito, as seitas e as Igrejas se 

transformaram nos partidos e nos movimentos sociais" (idem). Para esse autor, ao acentuarem 

a inevitabilidade, e ao infundirem a paixao nos seus seguidores, as ideologias do s6culo XIX 

podiam competir com a religi乞o: "ao identificar a inevitabilidade no progresso, elas se 

vinculam aos valores positivos da ciencia. O mais importante, contudo, 6 que essas ideologias 

estavam associadas tamb6m a classe ascendente dos intelectuais, que procurava firmar um 

lugar na soci9dade" (idem). 

Bell afirma que hoje essas ideologias est貸o exauridas. Os acontecimentos por tras 

dessa transformaao social foram muitos e complexos (a crise do socialismo, o Welfare State, 

a integra 谷o das sociedades desenvolvidas), levando ao fato de que os intelectuais perderam 

seu poder de persuaso. Haveria hoje no mundo ocidental um certo consenso entre os 

intelectuais, a respeito dos problemas politicos: a aceita9ao do Estado assistencial, a 

preferencia pela descentraliza9ao do poder, e pelo sistema de economia mista e de pluralismo 

politico: "neste sentido tamb6m se pode dizer que a era da ideologia terminou" (idem: 326). 

Raymond Aron foi outro autor que defendeu essa tese. Referindo-se a necessidade de 

definir ideologia, Aron afirma que quando usa este conceito, pensa na d6cada de 30, na sua 

pr6pria experiencia na Rep立blica de Weimar, do choque de ver cada partido numa bandeira, 

um uniforme, um simbolo, uma ideologia: 

(...) ideologia significava uma concep9ao mais ou menos sistemtica da realidade poltica e 
hist6rica, e um programa de a9ao derivado da mistura de fatos e valores. A chave da ideologia 
era a sistematiza9ao. A distin9乞o radical entre o regime existente e a 'terra prometida', a 
posi9ao entre o mundo corrompido de hoje e o universo transfigurado do futuro s6 podia levar, 
como efetivamente levava,a expectativa milenarista e ao fanatismo (Aron, 1980: 17). 

De acordo com esse autor, a Segunda Guerra Mundial simplificou consideravelmente 

o mapa ideol6gico, deixando de um lado s6 o marxismo-leninismo, e de outro, seus 

opositores: "esses antagonistas do marxismo-leninismo nao chegavam a construir uma 

unidade (...) Nao obstante, para mim eram todos semelhantes, porque nenhum deles era capaz 

de construir uma ideologia ou um sistema ideol6gico no sentido estrito do termo" (idem) 

Quando Aron se refere ao fim da ideologia, esta se dirigindo ao sentido "estrito e 

especifico em que usei a palavra", que significa que "o fim da ideologia queria dizer nao s6 o 

fim das id6ias, porem o fim do racionalismo pseudo-racional ou racionalista, de que o 
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marxismo-leninismo nos deu o exemplo mais recente" (Aron, 1980: 18). Ainda segundo 

Aron, a consequencia mais imediata do fim da ideologia nao foi a discussao razodvel ou a 

aao pragmtica, mas sim uma proliferaao de seitas, e o aproveitamento pela esquerda de 

temas que pertenciam a direita. 

Como se esta tentando mostrar a validade do conceito de ideologia para a anlise das 

sociedades contemporneas, faz-se cabivel encontrar os pontos faihos dessas teses que 

argumentam sobre ofim das ideologias. Foram muitas as criticas que essas teses receberam de 

outras perspectivas da teoria social, nao sendo necessrio recuperar todo esse debate. O que 

vale a pena destacar 6 que uma das grandes debilidades desta formula9ao 6 o seu carter 
altamente restritivo. Quando Lipset, Bell e Aron referem-se ideologia, eles praticamente a 

identificam com o marxismo-leninismo, reservando, por exemplo, "ao liberalismo e a s 

concep96es tecnocrticas tao em voga no capitalismo contemporneo um lugar de destaque no 

universo do realismo, do pragmatismo e das vis6es de mundo flexiveis, adequadas a solu9o 

incremental e desapaixonada dos problemas sociais" (Silva, 1998: 19) 

Al6m disso, uma segunda debilidade nas teorias do fim da ideologia 6 o seu carter 
altamente contradit6rio, como destacado por Eagleton (1997: 18) 

Uma caracteristica interessante dessa ideologia do 'fim da ideologia'6 sua tendencia a 
considerar a ideologia de duas maneiras bastante contradit6rias, ou seja, como se ela fosse ao 
mesmo tempo cegamente irracional e excessivamente racionalista. Por um lado, as ideologias 
sao apaixonadas, retoricas, impelidas por alguma obscura f pseudo・religiosa aue o s6brio 
mundo tecnocratico do capitalismo moderno felizmente superou; por outro lado, sao ridos 
Sl就emaS COnCeituais oue hngc211l recnnくtl・1lir コ cハーiPA七HpA。パ”，。，、ー．一 hlーに，一  」一一一」一  一一一 で‘J～…“。しv 1レし1しL"LJ 旦uし Uuさし山u icしuiistruir a socieuaae ae cima para abaixo, de acordo com 
algum projeto mexorvel. (...) Do ponto de vista de uma engenharia social empfrica. as 
laeologias tem, simultaneamente, muito e pouco cora9ao, podendo, portanto ser condenadas, ao 
micrni- telrivr 一 COmO vivid2 fhnt2giス  e nnmn dnol,,り in“ロvん．l A+,.ha”、  ー，, 一．、一一一ー一11―一 一ー…～ ‘レ工“士ハろ、ノvl"v vtviva iauLasia じ  i.umo uogrna mriexivei. Atraem, em outras palavras, a 
rea9ao ambigua tradicionalmente suscitada em rela9ao aos intelectuais, que s乞o menosprezados 
por seus aevaneios visionriosI ao mesmo tempo em que sao censurados por seu distanciamento 
cimico (los atetos comuns. E uma grande ironia o fato de que, ao tentar substituir um 
arrebatado tnatismo por uma abordagem rigorosamente tecnocrtica dos problemas sociais. os 
teor,COSAo'h.-,l da ideo1ng:a'_enitnlll invnllll什ロ1. .,ユmm,t。  ハ h。。＋ノ、 Ah一．，ハ  =一一ー．一  -ーー一‘一二  一  'vv」ハハノ9u、ノ mu ua iuuiuSii [epiLam, involuntariamente, o gesto daqueles que inventaram o 
termo ' iaeoiogia, os ide6logos do Iluminismo frances. 

Uma outra crtica que pide ser feita a esta concep9ao 6 que ao identificar a no9o de 

ideologia a um objeto empirico, o "marxismo-leninismo", perde-se toda a potencialidade 

analitica deste conceito para o exame de outros fen6menos empiricos 

A segunda perspectiva que emerge no contexto do consenso democrtico do p6s- 

guerra vai abordar justamente o cardter ideol6gico deste consenso, que vai ser caracterizado 
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por Marcuse (1979) como a sociedade unidimensional. Marcuse nao estava s6 em sua 

reflexao. Como se sabe, este autor fez parte de uma das grandes tradi96es filos6ficas do 

s6culo XX, que ficou conhecida como a Escola de Frankfurt, da qual fizeram parte autores 

como Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheimer e Jurgen Habermas. Partindo de 

influencias de autores como Marx, Weber e Freud, os autores da Teoria Critica da Escola de 

Frankfurt chegaram a uma conclusao altamente pessimista sobre a condi9o da sociedade 

contempornea. Para esses autores, o homem moderno estaria aprisionado no reino da 

racionalidade instrumental, cujas consequencias mais visiveis seriam o esgotamento das 

energias utpicas e a forma車o de uma "conscincia" nica nos individuos. Enfim, a 

sociedade unidimensional7. 

Para Marcuse, o progresso t6cnico, levado a todo um sistema de domina 乞o e 

coordena o, cria formas de vida (e de poder) que parecem reconciliar as for9as que se op6em 

ao sistema e rejeitar ou refutar todo o protesto. Desta forma, a sociedade contempornea 

parece capaz de conter a transforma9ao social: 

essa conten9ao da transforma9ao 6 , talvez, a mais singular realiza9ao da sociedade industrial 
desenvolvida; a aceita9ao geral do Prop6sito Nacional, a politica bipartidria, o declnio do 
pluralismo, o conluio dos Neg6cios com o Trabatho no seio do Estado forte testemunham a 
integra9ao dos oponentes, que 6 tanto o resultado como o requisito dessa realiza9ao (Marcuse, 
1979: 16). 

O que se assiste no mundo contemporneo, segundo Marcuse,6 a uniao da 

produtividade crescente e da destrui9ao crescente; a iminencia do aniquilamento; a rendi9ao 

do pensamento, das esperan9as e do temor s decis6es dos poderes existentes; a preserva9ao 

da mis6ria em face da riqueza sem precedente, de modo que o "seu racionalismo arrasador, 

que impele a eficiencia e o crescimento,6 , em si, irracional" (Marcuse, 1979: 17) 

A analise de Marcuse centra-se na sociedade industrial desenvolvida, na qual o aparato 

t6cnico8 de produ9ao e distribui9ao nao funciona como a soma total de meros instrumentos 

que possam ser isolados dos seus efeitos sociais e politicos, mas, antes, como um produto que 

determina, a priori, tanto o produto do aparato como as opera96es de sua manuten9ao e 

amplia ao. Para Marcuse, nessas sociedades o aparato produtivo tende a tornar-se totalitrio 

7 A Escola de Frankfurt consistiu em um grupo de intelectuais alemaes que se reuniu nas d6cadas de 1920-30, 
naquela cidade, no Instituto de Pesquisa Social, com o intuito de estudar interdisciplinarmente a sociedade 
ocidental contemporanea. Existe uma grande quantidade de obras sobre a teoria critica da Escola de Frankfurt; 
vide entre outros, Freitag (1986), Domingues (2001: 71-94), Honneth (1999: 503-552). Sobre a problematica 
espec ifica da ideologia nestes autores, vide Eagleton (1997) e Thompsom (1995). 

8 Sobre a an自lise do carter politico da t6cnica em Marcuse, vide o trabalho de Bruseke (1996) 
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"no quanto determina n谷o apenas a s oscila6es, habilidades e atitudes socialmente 

necessrias, mas tamb6m s necessidades e aspira96es individuais (...) A tendencia totalitria 

desses controles parece afirmar-se ainda em outro sentido - disseminando-se pelas reas 

menos desenvolvidas e at6 mesmo pr6-industrais" (Marcuse, 1979: 18) 

A partir de suas formula96es a pr6pria no9ao de neutralidade da tecnologia ficou 

comprometida, pois ela "nao pode ser isolada do uso que lhe 6 dado; a sociedade tecnol6gica 

6um sistema de dominaao que opera no conceito e na elabora9ao das t6cnicas" (idem: 18- 

19). 

Quais as consequencias dessa nova organizaao da sociedade? Segundo Marcuse, sao 

vrias, mas todas elas se ligam a id6ia de uma sociedade que pensa e age de maneira 

uniforme, regulada pelas normas criadas pelas necessidades da ci6ncia e pela tecnologia e 

difundidas pela "industria cultural". Marcuse apresenta uma sociedade aprisionada, 

"totalit自ria", que no consegue se enxergar como tal. Em vez do fim da ideologia, o que 

Marcuse apresenta 6 a sua "naturaliza o" nas prticas sociais. Segundo ele (1979: 32), 

Essa absor9ao da ideologia pela realidade nao significa, contudo, o 'fim da ideologia'. Pelo 
contrrio, em sentido especifico, a cultura industrial avan9ada 6 mais ideol6gica do aue sua 
predecessora, visto que, atualmente, a ideologia esta no prprio processo de produ9ao. Esta 
proposi9ao revela, de forma provocadora, os aspectos politicos da racionalidade tecnol6gica 
prevalecente. O aparato produtivo e as mercadorias e servi9os que ele produz 'vendem' ou 
imp6em o sistema social como um todo. Os meios de transporte e comunica9ao em massa, as 
mercadorias casa, alimento e roupa, a produ9ao irresistivel da indstria de divers6es e 
informa9ao trazem consigo atitudes e habitos prescritos, certas rela96es intelectuais e 
emocionais que prendem os consumidores mais ou menos agradavelmente aos produtores e. 
atrav6s destes, ao todo. Os produtos doutrinam e manipulam; promovem uma falsa consciencia 
que6 imune a sua falsidade. E, ao ficarem esses produtos ben6ficos a disposi9ao do maior 
nmero de individuos e de classes sociais, a doutrina9ao que eles portam deixa de ser 
publicidade; torna-se um estilo de vida (...) Surge assim um padro de pensamento e 
comportamento unidimensionais no qual as id6ias, as aspira96es e os objetivos q ue nor seu 
conte丘do transcendem o universo estabelecido da palavra e da a9ao sao repelidos ou reduzidos 
aos termos desse universo. Sao redefinidos pela racionalidade do sistema e de sua extenso 
Quantitativa (grifos no origina1' 

A temtica da unidimensionalidade da sociedade contempornea tamb6m 6 central na 

obra dos mais destacados autores da Escola de Frankfurt, Adorno e Horkheimer (1985), os 

quais, apropriando-se de um instrumental marxiano, juntamente com as formula96es de 

Weber sobre a racionaliza9谷o social, analisaram o Iluminismo como um movimento da 

humanidade no sentido do Eslacrecimento, libertando os homens dos mitos e substituindo a 

imagina9ao pelo conhecimento objetivo dos fatos. A perspectiva do Esclarecimento, segundo 

Bruzek (1996) era que a razao deveria substituir a supersti9ao e erguer seu dominio sobre a 

natureza. Por6m, o que aconteceu no caminho da modernidade 6 que o mito converteu-se em 
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Esclarecimento e a natureza em mera objetividade: "o Esclarecimento comporta-se com as 

coisas como o ditador se comporta com os homens. Este conhece-os na medida em que pode 

manipula-los. O homem de ciencia conhece as coisas na medida em que pode faze-las" 

(Adorno & Horkheimer, 1985: 24). Esses autores, assim como Marcuse, acabaram 

identificando a t6cnica com a dominaao do homem sobre o homem. Uma t6cnica 

transformada em ideologia, que acabou aprisionando o ser e produzindo um tipo de sociedade 

"unidimensional". 

A visao desses autores sobre a modernidade foi marcada, sobretudo, pela conjun9谷o de 

tres grandes acontecimentos do s6culo XX. O fascismo lhes proporcionava a visao mais 

terrfvel do capitalismo tardio, mas eles reconheceram o totalitarismo produzido pela 

racionalidade moderna tamb6m na Uniao Sovi6tica de Stalin, como tamb6m na indstria 

cultural com que depararam ao emigrarem para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra 

(Domingues, 2001). 

Outro expoente da Escola de Frankfurt, e que hoje talvez seja um dos autores mais 

debatidos na teoria social contempornea,6 Jirgen Habermas. O interessante na obra de 

Habermas 6 que de uma teoria social centrada no conceito de ideologia em sua obra de 

juventude, praticamente se visualiza um abandono deste conceito em suas formula6es mais 

recentes. 

Em sua anlise sobre o surgimento e declinio da esfera publica burguesa, Habermas 

estava muito pr6ximo de uma concep9o de ideologia como cimento social, apresentando os 

individuos completamente integrados na moderna industria cultural (Domingues, 2001; 

Souza, 2000). Em Tcnica e cincia como ideologia (1968) apresentou a transforma9ao do 

conhecimento t6cnico em ideologia tecnocrtica, a qual estaria sendo responsdvel pela 

integraao social no mundo contemporaneo. 

Nos desenvolvimentos recentes de sua obra, Habermas (1985) parece se aproximar dos 

te6ricos do fim da ideologia, argumentando que a racionaliza9ao do mundo da vida roubou de 

toda a prtica comunicativa as tend6ncias sint6ticas e totalizantes inerentes a s cosmovis6es 

tradicionais e, com isso, eliminou a base para a forma9o de ideologias9 

Segundo Thompsom (1995: 154), 

9 Foram desenvolvidas algumas considera96es sobre a teoria social e politica habermasiana em Borba (2000: 41- 
55). 
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Os individuos podem, ainda, ser impedidos de perceber as estruturas de domina9o 
caracteristicas das sociedades modernas, podem ainda ser bloqueados; mas, se isso acontece, 
nao 6 devido a opera9ao da ideologia, por6m, antes, porque a base para a opera9ao da ideologia 
foi destruida. (...) Essas sugest6es estao baseadas numa concep9ao extremamente estreita da 
ideologia, entendida como cosmovis6es sint6ticas e totalizantes, pr6prias dos ativistas 
politicos, uma concep9ao que tem muito em comum com a dos te6ricos do fim da ideologia 
(...). Ainda mais: as sugest6es de Habermas estao baseadas na afirmativa de que os processos 
de racionaliza9ao social e cultural tornaram toda a prtica comunicativa cotidiana tao 
transparente aos individuos que ela 'nao oferece mais nenhum suporte para a violncia 
estrutural das ideologias'. 

Entende-se que Habermas, ao abandonar o conceito de ideologia, perdeu grande parte 

do potencial daquilo que, segundo ele, continua sendo seu prop6sito central: elaborar uma 

teoria critica da sociedade. A no-consideraao do papel das formas simb6licas na 

manuten9ao de rela96es desiguais de poder elimina qualquer possibilidade de se construir 

uma sociedade em que a comunicaao esteja livre de distor96es (o projeto habermasiano). 

Saindo da obra de Habermas e passando para uma andlise mais geral da Escola de 

Frankfurt sobre o problema da ideologia, pode-se afirmar que esta tradi9ao de pensamento 

apresentou uma s6rie de contribui96es a essa temtica, sendo a principal delas, sem d貢vida, a 

de produzir uma contra-argumenta9ao aos te6ricos do fim da ideologia e apontar a relevncia 

deste conceito para a andlise concreta das sociedades contemporneas. Porm isso nao os 

exime de crticas: uma primeira 6 que na caracteriza o da sociedade contempornea como 

"unidimensional", esses autores acabaram superestimando a capacidade de integraao dessas 

sociedades. Os eventos de maio de 1968 e o fim do consenso "social-democrata" nos anos 70 

so a maior prova disso10. 

Uma segunda critica a estes autores 6 que apesar de atribuirem um papel fundamental 

as ideologias para a analise da sociedade, nao se preocuparam em desenvolver um conceito 

pr6prio de ideologia. Suas anlises ainda estao fortemente associadas a id6ia marxiana de 

ideologia como falsa consciencia; conceito que, como se viu na anlise de Marx,6 sujeito a 

uma s6rie de crticas. 

O final dos anos de 1960, com a crise do consenso em tomo do Welfare State, fez com 

que a analise da ideologia ganhasse novos rumos nas ciencias sociais. Verifica-se um 

10 O fim do consenso do p6s-guerra fez com que uma s6rie de autores buscasse uma explica9ao para este 
fen6meno. De uma perspectiva neo-marxista, destacam-se as an自lises centradas na "crise de legitima9ao" do 
capitalismo, atrav6s de autores como Offe (1984), Habermas (1980). Seguindo perspectivas pluralistas, 
destacam-se as analises centradas no "governo sobrecarregado", atrav6s de autores como Samuel Huntington e 
Michael Crozier. 
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movimento que buscou resgatar a importncia das ideologias para a explica9乞o da sociedade 

ao mesmo tempo que se redefiniam os pr6prios contornos do conceito. 

Nessa perspectiva, pode ser enquadrada uma s6rie de concep96es de ideologia 

Poderiam ser citadas, por exemplo, concep96es ligadas ao estruturalismo, como as de 

Aithusser (1996) e Poulantzas (1985). 

Para Aithusser, a classe dominante, com o intuito de manter sua dominaao, cria 

mecanismos de perpetua9ao ou de reprodu9ao das condi96es materiais, ideol6gicas e politicas 

de explora9ao. E a entao que entra o papel do Estado, que atrav6s de seus aparelhos 

repressivos (governo, administraao, ex6rcito, policia, tribunais, pris6es) e dos aparelhos 

ideol6gicos (religiao, a escola, a familia, o direito, a cultura), interv6m ou pela repressao ou 

pela ideologia, tentando for9ar a classe dominada a submeter-se s rela96es e condi96es de 

explora9乞o. Enquanto os aparelhos repressivos atuariam preponderantemente pela repress乞o, 

os aparelhos ideol6gicos se guiariam preponderantemente pela ideologia 

Aithusser tamb6m assinala que, como todo o funcionamento da ideologia dominante 

esta concentrado nos aparelhos ideol6gicos do Estado, a hegemonia ideol6gica exercida 

atrav6s deles 6 importante para se criarem as condi96es necess白rias para a reprodu9ao das 
rela6es de produ9o. 

O autor de Ideologia e Aparelhos Ideolgicos de Estado vai se dedicar tamb6ma 

conceitua9ao daquilo que entende por ideologia em geral, que seria distinta das ideologias 

particulares, as quais acabam sempre exprimindo posi96es de classe. A ideologia em geral 

seria uma abstra o dos elementos comuns de qualquer ideologia particular, buscando o 

mecanismo geral de qualquer ideologia. Assim, a ideologia geral se constituiria atrav6s de tr6s 

grandes caracteristicas: 

a) a ideologia representa a rela9ao imaginria dos individuos com suas reais 

condi96es de existencia; 

b) a ideologia tem uma existencia porque existe sempre num aparelho e na sua prtica 

ou suas prticas; 

e) a ideologia interpela individuos como sujeitos. 

Poulantzas definiu a ideologia como o "cimento" da ordem social, sendo difundida, 

sobretudo, pelo Estado atraves de seus "aparelhos ideologicos". Ao desempenhar essa tarefa, 
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o Estado age de acordo com os interesses de longo prazo da classe ou das classes que mais se 

beneficiam das rela96es sociais existentes - isto 6 , ele age de acordo com os interesses de 

longo prazo da classe ou das classes dominantes (Poulantzas, 1985) 

Abercombrie, Hill e Turner (1996) criticam esta concep9ao, afirmando que, 

empiricamente, o modo de produ9ao capitalista parece poder coexistir com uma grande 

variedade de superestruturas ideol6gicas. Nas ideologias religiosas, existem o catolicismo da 

Frana, o catolicismo e o protestantismo da Holanda, a "religiao civil" da Am6rica e o 

islamismo das na96es do Golfo. Na politica, vrios sistemas polticos, do fascismo a liberal- 

democracia, perecem ter-se desenvolvido paralelamente ao capitalismo. Portanto, forma96es 

sociais que compartilham a mesma base capitalista exibem uma multiplicidade de diferentes 

sistemas ideol6gicos. 

A tese desses autores 6 que o mundo contempor合neo apresenta uma grande varia9o 

ideologica, sendo que a reprodu9ao social e garantida mais pela din含mica das proprias 

rela6es sociais capitalistas do que por obra de uma ideologia dominante. Para eles (1996 

165), 

hd duas raz6es pelas quais cremos que a varia9ao ideol6gica aumenta com o desenvolvimento 
do capitalismo tardio: (1) a 'compulsao a monotonia' da vida cotidiana 6 suficiente para 
subordinar o trabalhador; e (2) nao ha necessidade econ6mica de uma ideologia dominante. Em 
suma, o capitalismo 6 capaz de 'tolerar' a contingencia muito melhor do que qualquer outro 
modo de produ9谷o. 

Eagleton, apesar de concordar em parte com esta critica a tese da ideologia "como 

cimento social"1, argumenta que e extremamente implauslvel pensar que o capitalismo 

contemporneo se reproduz por si s6.6 Segundo Eagleton (1997: 49) 

n "Pode-se dizer que nao h自  nenhuma ideologia dominante coerente, ou se ha, ento, ao contrrio do que 
algumas vezes se pensou, ela 6 muito pouco eficaz em moldar a experiencia popular. Pode-se argumentar que o 
capitalismo avan9ado 6 um 'jogo' auto-sustentado que, para nos manter no lugar, utiliza-se mais de suas t6cnicas 
materiais que das id6ias; e que, entre essas t6cnicas, a coer9ao do econ6mico 6 muito mais eficaz do que 
qualquer tipo de prega9ao. O sistema, ao que parece, mant6m-se menos pela imposi9ao de significado ideol6gico 
que pela destrui9谷o completa do significado; e os significados que as massas realmente levam em considera9o 
podem divergir daqueles de seus governantes sem que disso resulte qualquer ruptura mais s6ria. Finalmente, 
pode ser que exista uma ideologia dominante em a9ao, mas ningu6m 6 cr6dulo o bastante para se deixar enganar 
por ela. Todos esses argumentos tem um fundo de verdade - principalmente a alega9ao de que os fatores 
materiais desempenham um papel mais fundamental que os fatores ideol6gicos no que diz respeito a garantir a 
submissao. E certo tamb6m que a consciencia popular esta longe de ser alguma 'instancia9ao' obediente dos 
valores ideologicamente dominantes, opondo-se a eles de maneiras significativas. Se essa divergencia revelar-se 
grande demais, entao 6 provavel que de origem a uma crise de legitimidade;6 falso imaginar que, contanto que 
as pessoas fa9am aquilo que lhes 6 solicitado, pouco importa o que elas pensam acerca do que esto fazendo" 
(Eagleton, 1997: 48). 
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(...) se fosse verdadeira, seria dificil saber por que tantos individuos, nessas sociedades, 
continuam a afluir s igrejas, a discutir politica nos bares, a preocupar-se com o que seus filhos 
anrendem nas escolas e a nerder o sono nor causa da deterioracao constante dos servicos 
sociais. E um mito a visao distOpica que o cidadao tipico do capitalismo avan9ado e o 
telespectador dopado, e a pr6pria classe dominante esta confortavelmente ciente desse fato. (...) 
qualquer ordem dominante deve 'atirar' a seus subordinados significado suficiente para se 
manter; e se a l6gica do consumismo, da cultura 'instantnea' e da poltica 'gerida' 6 esgotar as 
pr6prias reservas de significado social, entao, com o passar do tempo, isso sera p6ssimo para a 
ordem governante. A sociedade capitalista avan9ada ainda requer sujeitos autodisciplinados, 
cumpridores dos seus deveres e inteligentemente conformistas, que alguns consideram tipicos 
apenas da fase 'classica' do capitalismo; s6 que esses modos particulares de subjetividade 
entram em conflito com as formas bastante diferentes da condi9ao de sujeito a uma ordem 
'p6s-modernista', e essa 6 uma contradi9ao que o pr6prio sistema d incapaz de resolver. 

A critica de Eagleton, apesar de destacar alguns elementos importantes sobre a 

reprodu9ao social no capitalismo contempor含neo, parece nao captar a essencia das 

formula6es de Abercombrie, Hill & Turner (1996). 0 que estes autores pretendem apontar6 

que, longe de ter um papel insignificante na reprodu9ao social, a ideologia, nas condi96es do 

capitalismo contemporiieo, se apresenta "naturalizada" nas rela6es sociais. Eles estariam 

apontando para uma concep9ao de ideologia muito pr6xima ao que Marx vai desenvolver na 

sua tese sobre o "fetichismo da mercadoria" (conceito que poderia ser considerado um quarto 

momento da produ9ao marxiana sobre ideologia).12 

O que se pode perceber neste novo desenvolvimento do conceito de ideologia 6 que, 

ainda sob a influencia do marxismo, uma s6rie de autores, a partir de diferentes perspectivas 

(ideologia coesao, ideologia dominante, ideologia reifica9乞o), continuou valorizando o 

12 Marx se pergunta: De onde prov6m o cardter misterioso do produto do trabalho ao assumir a forma 
mercadoria? "Da pr6pria forma mercadoria. A igualdade dos trabalhos humanos fica disfar9ada sob aforma da 
igualdade dos produtos do trabalho como valores, a medida, por meio da dura9ao, do dispendio da fora 
humana de trabalho toma a forma de quantidade de valor dos prod+utos do trabalho. Finalmente, as rela96es 
entre os produtores nas quais se afirma o carter social de seus trabalhos, assumem a forma de rela9ao entre os 
produtos do trabalho. 

"A mercadoria 6 misteriosa simplesmente por encobrir as caracteristicas sociais do pr6prio trabalho dos homens, 
apresentando-as como caracteristicas materiais e propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por 
ocultar, portanto, a rela9ao social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao refleti-la 
como rela9ao social existente,a margem deles, entre os produtos do seu pr6prio trabalho. Atrav6s dessa 
dissimula9ao, os produtos do trabalho se tomam mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptiveis e 
imperceptiveis aos sentidos. A impressao luminosa de uma coisa sobre o nervo 6 tico nao se apresenta como 
sensa9ao subjetiva desse nervo, mas como forma sensivel de uma coisa existente fora do Orgao da visao. Mas ai, 
a luz se projeta realmente de uma coisa, o objeto externo, para outra, o olho. Ha uma rela9ao fisica entre coisas 
fisicas. Mas, a forma mercadoria e a rela9ao de valor entre os produtos do trabalho, a qual caracteriza essa forma, 
nada t6m a ver com a natureza fsica desses produtos nem com as rela96es materiais dela decorrentes. Uma 
rela戸o social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmag6rica de uma rela9ao social 
entre coisas. Para encontrar um simile, temos que recorrer a regiao nebulosa da cren9a. Ai, os produtos do 
c6rebro humano , parecem dotados de vida pr6pria, figuras aut6nomas que mantem rela96es entre si e com os 
seres humanos. E o que ocorre com os produtos da mao humana, no mundo das mercadorias. Chamo a isto de 
fetichismo que est sempre grudado aos produtos do trabalho, que sao gerados como mercadorias.E inseparvel 
da produ9乞o de mercadorias" (Marx, 1994: 81). 
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conceito na explica9ao das sociedades contemporneas. O limite dessas concep96es 6 que 

nenhuma delas, com exce9ao talvez de Aithusser e Poulantzas, se preocupou em torna-lo 

analiticamente operacional. 

Neste "vacuo" te6rico, associado a pr6pria crise do marxismo, come9ou a surgir uma 

s6rie de concep96es, que, influenciada pelo p6s-modernismo nas ciencias sociais, se prop6sa 

mudan9a de uma teoria da ideologia para uma teoria do discurso. Novamente estava decretado 

o "fim da ideologia". Faz-se mister uma parada basicamente no trabalho fundador de Laclau 

& Mouffe (1985), Hegemony and Socialist Strategy, o qual 6 considerado representativo 

dessa perspectiva. 

Os argumentos centrais deste livro giram em torno de uma leitura de Gramsci, e nesse 

ponto, como dizem Laclau & Mouffe, "tudo depende de como se concebe a ideologia". Sua 

exposi9o da teoria da ideologia e da hegemonia de Gramsci enfatiza uma ruptura com a 

concep9ao critica da ideologia, em favor de uma perspectiva positiva (que eles chamam de 

material), e sua rejei9ao ao modelo determinista da ideologia, pautado na base/superestrutura 

Os autores tamb6m insistem em que, para Gramsci, os elementos ideol6gicos articulados por 

uma classe hegem6nica nao tem pertinencia necessria a uma classe (Laclau & Mouffe, 

1985). 

Em linhas gerais, os argumentos do livro se situam em duas ordens de quest6es: (1) 

uma postura filos6fica geral sobre "a impossibilidade da sociedade", explicada no capitulo 

intitulado "Para al6m da positividade do social", e (2) uma teoriza9ao da questao da a9ao na 

politica democrtica radical, numa 6 poca em que a a9ao de classe cedeu lugar s dos "novos 

movimentos sociais". 

A rejei9o da totalidade e do pr6prio conceito de sociedade e a aceitaao, ao contrrio, 

da pluralidade e indeterminaao do social, constituem as duas bases thndamentais, segundo 

esses autores, sobre as quais se pode construir um novo imaginrio politico, radicalmente 

libertrio e infinitamente mais ambicioso em seus objetivos que o da esquerda cldssica 

Com respeito a formula9谷o da impossibilidade da sociedade, Laclau & Mouffe 

argumentam que o carter incompleto de toda totalidade os levou a abandonar, como campo 

de anlise, a premissa da "sociedade" como uma totalidade saturada e autodefinida. Para esses 

autores, a sociedade nao seria um objeto valido de discurso. Nao haveria nenhum principio 

subjacente isolado que pudesse determinar todo o campo das diferen9as. O fechamento 

subentendido na id6ia de uma sociedade totalmente saturada seria impossivel. Desta forma, as 
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id6ias de totalidade, determina9o, interdependencia, que foram a base constitutiva das 

ciencias sociais, perdem todo o seu sentido diante da nova formula9ao. Como o conceito de 

ideologia tamb6m traz consigo a id6ia de totalidade social, ele ja nao serve como fundamento 

para a compreens乞o do mundo moderno. 

Para um novo sistema te6rico, novos conceitos: a ideologia deve entao ser substituIda 

por discurso. Para Laclau & Mouffe, a id6ia de "discurso politico" como conceito capaz de 

abranger uma variedade de grupos, demandas e interesses,a medida que eles sao articulados, 

abre caminho para andlises que, por defini9ao, estavam marginalizadas na concep9ao marxista 

de ideologia (Barrett, 1996). Para esses autores, o discurso n乞o 6 um texto ou uma fala; ele diz 

respeito, sobretudo, ao sentido. Eles afirmam que nao se pode apreender o nao-discursivo ou 

pensar nele senao em categorias discursivas contextualizantes, sejam elas cientificas, pol iticas 

ou de outra natureza. 

Na analise do discurso politico parte-se do princpio de que o sentido nao 6 inerente 

aos elementos de uma ideologia enquanto tal. Esses elementos funcionam como "significantes 

vazios", cujo sentido 6 fixado pelo modo de articula9ao hegem6nica. Como exemplifica Zizek 

(1996: 17), a ecologia nunca 6 a ecologia como tal, mas esta sempre encadeada numa s6rie 

especifica de equivalencias: pode ser conservadora, estatal, feminista. A questao 6 que 

nenhum desses encadeamentos 6 verdadeiro em si; o discurso que vai apropriar-se da 

ideologia ira depender da luta pela hegemonia discursiva. 

Os m6ritos dessa abordagem estao em dissociar o conceito de ideologia dos interesses 

de classe; al6m disso, ao se utilizar a teoria do discurso, os autores trazem para as ciencias 

sociais uma s6rie de contribui96es que at6 entao estava sob o dominio da linguistica, inserindo 

novas perspectivas metodol6gicas para o estudo concreto da ideologia. Neste sentido, Zizek 

(1996: 16) afirma que a tendencia "mais prestigiosa da crtica da ideologia" teve seu 

nascimento na anlise do discurso. Mas em que sentido a andlise de discurso poderia ajudar 

na crtica da ideologia? 

Para Zizek, a teoria do discurso pode ajudar a crtica da ideologia de algumas 

maneiras, como na anlise de Barthes, que prop6e a no9ao da ideologia como naturaliza9乞o da 
ordem simb6lica, isto 6 , como "a percep9乞o que reifica os resultados dos processos 

discursivos em propriedades de 'coisa em si" (Zizek, 1996: 16). Ou, Oswald Ducrot, atrav6s 

de sua teoria da argumentaao, onde afirma que nao se pode tra9ar uma linha demarcat6ria 

entre os niveis descritivos e argumentativos da linguagem. Nao existe conteudo descritivo 

neutro (idem). Toda descri9ao jh 6 algum momento de algum esquema argumentativo. Outra 
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perspectiva com grandes contribui96es para a critica da ideologia seria a analise de Michel 

Pecheux "que deu um toque estritamente linguistico a teoria da interpela9ao da Aithusser" 

(idem: 17). Seu trabalho centra-se nos mecanismos discursivos que geram a "evidencia" de 

sentido. Segundo Zizek (1996), um dos estratagemas da ideologia 6 a referencia a alguma 

evidencia: " 'Olhe, voce pode ver por si mesmo como sao as coisas!' ou 'Deixe os fatos 

falarem por si' talvez constituam a arqui-afirmaao da ideologia - considerando-se que os 

fatos nunca 'falam por si', mas sao sempre levados a falar por uma rede de mecanismos 

discursivos" (idem). Por 丘  ltimo, a anlise de Laclau & Mouffe poderia ajudar na id6ia de que 

os elementos de uma ideologia sao "significantes vazios", em busca de uma articula o 

hegem6nica. 

Onde est o ponto falho da anlise de discurso, na forma como foi apropriada por 

autores como Laclau & Mouffe (1985) ou Foucault em sua Arqueologia do saber? O grande 

problema dessas perspectivas influenciadas pelo p6s-modernismo 6 que no seu abandono a 

qualquer id6ia de totalidade social, elas acabam dissociando os discursos das estruturas de 

poder presentes na sociedade. Partilha-se com a id6ia desses autores, que o poder nao se reduz 

a um poder de classe; por6m, ao negar a existencia da pr6pria sociedade como algo concreto, 

estes autores acabam vendo o poder e a domina9ao quase que "pairando no ar", sem qualquer 

ncleo. Na concep9谷o defendida neste trabalho, o poder e a domina9ao s6 podem ser 

estudados a partir da analise de situa6es concretas, sempre tendo presente a estrutura de uma 

sociedade como um todo, o que nao significa que sempre o poder econ6mico ser o poder 

dominante. E na anlise de situa6es concretas que se pode perceber que fen6menos como o 

patriarcalismo e o autoritarismo nao "caem do c6u", e sim estao relacionados com a hist6ria e 

a organiza9ao de um determinado tipo de sociedade. 

Essa passagem por algumas formula96es sobre o conceito de ideologia no campo da 

teoria social, clssica e contempornea, possibilita afirmar a relevncia desse conceito para a 

anlise das sociedades contemporneas. Tentou-se refutar uma s6rie de argumentos que 

defende o pretenso "fim da ideologia". Acredita-se que uma concep9谷o crtica, inspirada nas 

formula96es de Marx, possui uma grande capacidade analitica. Por6m, o que se visualizou at 

aqui 6 que as formula96es guiadas por essa perspectiva ainda nao produziram nenhum 

conceito operacional de ideologia que sirva como referencial para o estudo de situa96es 

concretas. E na busca de uma defini9ao operacional para o conceito que se trabalhara na se9o 

seguinte. 



1.2. Uma defini恒o operacional de ideologia 

Das considera6es desenvolvidas na se9ao anterior, p6de-se visualizar que o conceito 

de ideologia, numa linhagem que vai de Hegel e Marx a Georg Luckacs e algtms pensadores 

marxistas posteriores, esteve muito associado com id6ias de verdadeira e falsa cogni9ao, com 

a ideologia como ilusao, distor9ao e mistifica9ao; ja uma outra tradi9ao de pensamento, 

menos epistemol6gica que sociol6gica, "voltou-se mais para a fun9ao das id6ias na vida social 

do que para seu carter real ou irreal" (Eagleton, 1997: 16). 

Thompsom distingue dois tipos gerais de concep96es de ideologia a partir dos 

elementos "neutralidade" ou "critica". Um tipo geral6 o que o autor denomina de concep96es 

neutras de ideologia, que sao aquelas que tentam caracterizar fen6menos como ideologia, ou 

ideol6gicos, sem implicar que esses fen6menos sejam, necessariamente, enganadores e 

ilus6rios, ou ligados com os interesses de algum grupo em particular. Para o autor (1995: 73), 

"Ideologia (...)6 um aspecto da vida social, e nao 6 mais nem menos atraente ou problemtico 

que qualquer outro". 

Jd as concep96es criticas sao aquelas que possuem um conteudo crtico, negativo ou 

pejorativo. Diferentemente das concep96es neutras, as concep96es criticas implicam que o 

fen6meno caracterizado como ideologia - ou como ideol6gico - 6 enganador, ilus6rio ou 

parcial; e a pr6pria caracteriza9ao de fen6menos como ideologia carrega consigo um 

criticismo implicito ou a pr6pria condena9ao desses fen6menos: "concep96es crticas de 

ideologia diferem com respeito aos fundamentos dos quais eles derivam um sentido negativo 

Podemos descrever esses fundamentos diferentes como critrios de negatividade, associados 

com concep96es particulares de ideologia" (idem, 1995: 73). 

Buscar-se-自  neste trabalho desenvolver, sobretudo, uma concep9do crtica e 

sociol6gica do conceito, buscando compreender como as formas simb6licas se entrecruzam 

com as rela96es de poder. Neste sentido, a formula9ao de Thompsom 6 bastante apropriada. 

Diz o autor (1995: 76): 

(...) estudar a ideologia 6 estudar as maneiras como o sentido serve para estabelecer e sustentar 
rela96es de domina9ao. Fen6menos ideol6gicos s乞o fen6menos simb6licos significativos desde 
que eles sirvam, em circunstancias hist6ricas especificas, para estabelecer e sustentar rela96es 
de domina9ao. Desde que:6 crucial acentuar que fen6menos simb6licos, ou certos fen6menos 
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simb6licos, nao sao ideol6gicos como tais, mas sao ideol6gicos somente enquanto servem, em 
circunstncias particulares, para manter rela96es de domina9ao. Nao podemos derivar o carter 
ideol6gico dos fen6menos simb6licos dos pr6prios fen6menos simb6licos. Podemos 
compreender os fen6menos simb6licos como ideol6gicos, e por isso, podemos analisar a 
ideologia somente quando situamos os fen6menos simb6licos nos contextos s6cio-hist6ricos, 
dentro dos quais esses fen6menos podem, ou nao, estabelecer e sustentar rela96es de 
domina9ao. Se fen6menos simb6licos servem, ou nao, para sustentar rela96es de domina頭o,6 
uma questao que pode ser respondida somente quando se examina a intera9ao de sentido e 
poder em circunstncias particulares - somente ao examinar as maneiras como as formas 
simb6licas sao empregadas, transmitidas e compreendidas por pessoas situadas em contextos 
sociais estruturados. 

De maneira anloga, tem-se em Zizek que a ideologia nada tem a ver com a 'iluso', 

com uma representa9ao equivocada e distorcida de seu conteudo social, e sim com o 

fenmeno do poder. Afirma o autor (1996: 14): 

(...) Assim, uma ideologia nao 6 necessariamente 'falsa': quanto a seu conte丘do Dositivo. ela 
pode ser 'verdadeira', muito precisa, pois o que realmente importa nao 6 o contedo afirmado 
como tal, mas o modo como esse conteudo se relaciona coma postura subjetiva evolvida em 
seu pr6prio processo de enunciacao. Estamos dentro do espa9o ideol6gico propriamente dito no 
momento em que esse conteudo ー  'verdadeiro' ou 'falso' (se verdadeiro, tanto melhor nara o 
efeito ideolgico) -6 funcional com respeito a alguma rela9ao de domina9ao social ('Doder'. 
'explora9きo') de maneira intrinsecamente n豆o transparente: para ser eficaz, a laica da 
legitima9o da relacao de domina9ao tem que permanecer oculta. Em outras ualavras. o nonto 
de partida da crtica da ideologia tem que ser o pleno reconhecimento do fato de que muito 
fcil mentir sob o disfarce da verdade (arifos nossos、  

Nesta reformula9乞o do conceito operada por Thompsom e Zizek, tres no96es s乞o de 

fundamental importncia: (1) sentido, (2) domina9ao e (3) as maneiras como o sentido serve 

para manter e sustentar rela96es de domina9ao'3 

A no9ao de sentido para Thompsom (1995) refere-se ao sentido das formas simb6licas 

que estao inseridas nos contextos sociais e circulando no mundo social. Por formas 

simb6licas, 

eu entendo um amplo espectro de a96es e falas, imagens e textos que sao produzidos por 
sujeitos e reconhecidos por eles e Outros como construtos significativos. Falas linguisticas e 
express6es sejam elas faladas ou escritas, sao cruciais a esse respeito. Mas formas simb6licas 
podem tamb6m ser nao linguisticas ou quase-linguisticas em sua natureza (por exemplo, uma 
imagem visual ou um construto que combina imagens e palavras) (1995: 80)14. 

13 0 trabalho de Clifford Geertz (1978) tamb6m procura desenvolver uma concep戸o de ideologia como 
produ9ao. Por6m, diferente da perspectiva aqui adotada, busca desenvolver um conceito nao avaliativo, "neutro" 
do fen6meno ideol6gico. O fundamental, segundo Geertz 6 estudar os seus efeitos na produ9ao e difus谷o de 
cren9as capazes de dar sentido a realidade social. Segundo o autor, as ideologias s乞o "mapas" de uma realidade 
social complexa, que traduzem a busca de um arcabou9o simb6lico para reagir a problemas politicos. 

14 "Podemos analisar o carater significativo das formas simb6licas em termos de quatro aspectos tipicos - que 
ノchamarei de aspectos 'intencional', 'convencional', 'estrutural' e 'referencial' das formas simb6licas. Ha um 
quinto aspecto das formas simb6licas que chamarei de aspecto 'contextual', o qual indica que as formas 
simb6licas estao sempre inseridas em contextos e processos socialmente estruturados. Descrever esses contextos 
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Recuperando as formula96es weberianas, Thompsom define a domina恒o como 

rela96es estabelecidas de poder que sao "sistematicamente assim6tricas", isto 6 , quando 

grupos particulares de agentes possuem poder de uma maneira permanente, e em grau 

significativo, permanecendo inacessivel a outros agentes, ou a grupos de agentes, 

independentemente da base sobre a qual tal exclusao 6 levada a efeito. 

Recuperando as formulações weberianas, Thompsom define a dominação como 

relações estabelecidas de poder que são "sistematicamente assimétricas", isto 6, quando 

grupos particulares de agentes possuem poder de uma man.eira permanente, e em grau 

significativo, permanecendo inacessivel a outros agentes, ou a grupos de agentes, 

independentemente da base sobre a qual tal exclusão é levada a efeito. 

Com rela9ao a terceira no9ao, Thompsom parte para uma discussao sobre alguns 

modos gerais, atrav6s dos quais a ideologia pode operar: 'legitima9ao', 'dissimula9ao', 

'unifica9ao', 'fragmenta9ao' e 'reiflca9ao'. Os modos gerais de opera9ao da ideologia e 

algumas estrat6gias tpicas de constru9ao simb6lica sao apresentados no quadro abaixo 

Com relação à. terceira noção, Thompsom parte para uma discussão sobre alguns 

modos gerais, através dos quais a ideologia pode operar: `legitimação', `dissimulação', 

`unificação', `fragmentação' e `reificação'. Os modos gerais de operação da ideologia e 

algumas estratégias típicas de construção simbólica são apresentados no quadro abaixo. 

Quadro 2 1 Modos e estrat6gias de opera恒o da ideologia'5 Quadro 2 - Modos e estratégias de operação da ideologials 

Modos gerais Algumas estratégias típicas de construção 
simbólica 

Legitimação Racionalização 

Universalização 

Narrativização 

Dissimulação Deslocamento 

Eufemização 

Tropo (sinédoque, metonímia, metáfora) 

Unificação Estandardização 

Simbolização da unidade 

Fragmentação 

	 Expurgo do outro 

Diferenciação 

Reificação Naturalização 

Eternalização 

Nominalização/passivização 

Fonte: Thompsom (1995). Fonte: Thompsom (1995). 
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l5 Tais modos e estrategias de opera9ao da ideologia serao melhor desenvolvidos ao longo da analise empirica 

e processos como `socialmente estruturados' é dizer que existem diferenciações sistemáticas em termos de 
distribuição ou de acesso a recursos de vários tipos. As pessoas situadas dentro de contextos socialmente 
estruturados têm, em virtude de sua localização, diferentes quantidades e diferentes graus de acesso a recursos 
disponiveis." (Thompsom, 1995: 80). 

15 Tais modos e estratégias de operação da ideologia serão melhor desenvolvidos ao longo da andlise empirica. 
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Thompsom esclarece que esses cinco modos nao sao as inicas maneiras da ideologia 

operar; nem que as estrat6gias associadas aos modos de opera9ao sao exclusivas de tais 

modos; e que nem toda estrat6gia de constru9ao simb6lica6 ideol6gica enquanto tal. Para o 

autor (1995: 82): 

Se uma dada estrat6gia de constru9ao simb6lica 6 ideol6gica ou n乞o, depende de como a forma 
simb6lica construida atrav6s desta estrat6gia 6 usada e entendida em circunstancias 
particulares; depende do fato de a forma simb6lica, assim construida, estar servindo, nessas 
circunstncias, para manter ou subverter, para estabelecer ou minar, rela96es de domina9ao. O 
exame das estrat6gias tipicas de constru9乞o simb6lica pode alertar-nos para algumas das 
maneiras como o sentido pode ser mobilizado no mundo social e como pode delimitar um raio 
de possibilidades para a opera9ao da ideologia; mas n谷o pode tomar o lugar de uma anlise 
cuidadosa das maneiras como as formas simb6licas se entrecruzam com rela96es de domina9o 
em circunstncias particulares e concretas. 

O interessante dessa formula9乞o de Thompsom 6 que, al6m de propor uma 

operacionaliza 乞o do conceito, define a ideologia a partir de um crit6rio onde as formas 

simb6licas nao somente refletem uma estrutura de domina o, mas tamb6m s乞o parte 

constitutiva e ativa desta estrutura: "a ideologia dota de 'sentido' uma estrutura de domina9ao, 

recorrendo a uma s6rie de procedimentos que concorrem para 'legitimar' tal estrutura" (Silva, 

1998: 35). 

Um outro aspecto a ser destacado da anlise de Thompsom,6 a saida que ele prop6e 

para um tema tao caro a tradi9ao marxista: a relaao entre ideologia e classes sociais. Como 

discutido anteriormente, o materialismo de Marx atribuia uma relaao quase que direta entre 

ideologia e domina9ao de classe. Thompsom nao nega a importancia das classes sociais nas 

sociedades modernas, mas alerta para o fato de que 

embora Marx estivesse correto em enfatizar a importancia das rela96es de classe como uma 
base de desigualdade e explora戸o, ele pareceu negligenciar ou menosprezar, a importncia das 
rela96es entre os sexos, entre os grupos 6 tnicos, entre os individuos e o Estado, entre Estados- 
na9ao e blocos de Estados-na9o; ele tendeu a pressupor que as rela96es de classe formam o 
eixo estrutural das sociedades modernas e que sua transforma9ao era uma chave para um futuro 
livre de toda a domina9ao (Thompsom, 1995: 77). 

Desta forma, Thompsom prop6e que se corte o elo entre o conceito de ideologia e o de 

domina9o de classe. Nao que nao existam ideologias que busquem legitimar tal forma de 

dominaao, mas porque esta relaao deve ser vista como mais uma das formas de domina9o 

e nao a precedente a todas as outras. 

ーーーーーノー UFRGs 
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1.3. 0 fen6meno tecnocr豆tico e a ideologia tecnocr貞tica 

Para definir-se a ideologia tecnocrtica,6 necessrio que, antes disso, estabele9am-se 

algumas considera96es hist6ricas e te6ricas sobre o fen6meno da tecnocracia. Diante disso, 

num primeiro momento desta se9o, necessrio se faz uma melhor analise dos aspectos 

hist6rico-conceituais do termo tecnocracia para depois, sim, analisar-se a problemtica da 

ideologia tecnocrtica. A matriz conceitual que sera enfocada 6 a de Carlos Estevam Martins 

(1974), em sua caracteriza o do fen6meno tecnocrtico. Apesar da abundante literatura 

te6rica sobre tecnocracia nas ciencias sociais, foram poucas ou nulas as tentativas de 

definirem-se com preciso as dimens6es deste conceito. A obra de Martins foi elaborada 

justamente como uma tentativa de urna defini9ao mais precisa do fen6meno 

O fen6meno tecnocrtico 

Pelo que se sabe, o termo tecnocracia foi usado, pela primeira vez, por alguns ensastas 

do s6culo XIX. Nessa poca, por6m, suas potencialidades estavam limitadas, de modo que 

havia a palavra "mas pouco se sabia a respeito de seus possiveis usos" (Martins, 1974: 11) 

A partir dos anos de 1930, a tecnocracia saiu do anonimato e passou a ser, quase que 

de um momento para o outro, uma palavra da moda. Essa popularidade adviria, em grande 

parte, de debate criado em torno do movimento tecnocrtico liderado por Howard Scott nos 

Estados Unidos'6. Com o fracasso do movimento, somado ao surgimento do fascismo ea 

eclosao da Segunda Guerra Mundial, novamente deixou-se de falar em tecnocracia. 

Na d6cada de 50, o termo adquiriu um renovado prestigio; destaca-se como indicador 

desse ressurgimento o simp6sio sobre tecnocracia organizado por Georges Gurvicht, do qual 

participaram os mais credenciados representantes da ciencia social francesa. A temtica 

central do debate sobre tecnocracia nesse momento girava em torno do livro de James 

16 Sobre os movimentos tecnocrticos ao longo da hist6ria, vide o interessante trabalho de Carlos Estevam 
Martins, A tecnocracia na hist6ria (1975). 0 trabalho comp6e-se de duas partes simetricamente 
complementares. Na primeira, sao apresentadas as teorias formuladas por autores que, em distintas 6 pocas 
hist6ricas, tornaram-se expoentes do pensamento tecnocrtico (Plat乞o, Saint-Simon, Veblen e Gaibraith). Na 
segunda, sao analisadas as experiencias politicas vividas pelos grupos tecnocrdticos que, respectivamente, 
tentaram p6r em prtica os principios propostos por cada um dos autores focalizados. 
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Burnham, A revolu9do dos gerentes. Nos anos sessenta, Gaibraith publica O novo Estado 

Industrial, renovando o debate sobre tecnocracia. 

O que se pode perceber em toda essa discuss乞o 6 que, apesar do destaque ao conceito 

de tecnocracia como um elemento essencial para a compreensao das sociedades 

contemporneas, poucas tentativas foram feitas no sentido de definir com precisao o conceito 

em quest乞o. Como destaca Martins (1974: 12): "uma boa parte da notoriedade do termo deve- 

se justamente a falta de precisao com que costuma ser utilizado". 

Para Martins, o termo tecnocracia possui dimens6es positivas e negativas. Por 

dimens6es negativas, o autor entende a utilizaao do termo tecnocracia apenas como 

"sin6nimo de outras express6es ja existentes (como, por exemplo, burocracia, seculariza9谷o, 

assessoria t6cnica, etc.), usadas para denotar manifesta6es da realidade que so, de fato, 

distintas do fen6meno tecnocrtico" (Martins, 1974: 49). Por dimens6es positivas, o autor 

entende 

as acep96es que poderiamos qualificar de teoricamente cabveis, no sentido de que conferem ao 
termo significado inteligivel e uma utilidade real para os prop6sitos da analise cientifica e da 
analise emprica. Em princpio, essas acep96es positivas ocupam uma posi9ao bem 
determinada no conjunto sistemtico de conceitos e proposi96es que constituem (ou deveriam 
constituir) a ciencia social (ibidem). 

Comece-se pelas dimens6es negativas do conceito. O ponto de partida das abordagens 

que confundem o fen6meno da seculariza恒o com a tecnocracia 6 o fato de que uma das 

caractersticas da 6 poca moderna 6 o conhecimento cientifico e a consequente transforma9ao 

nas rela96es dos homens com a natureza e entre eles mesmos. A revolu9ao cientifico- 

tecnol6gica provocou mudan9as importantes em todas as esferas da vida social. Uma das 

transforma96es fundamentais se deu ao nivel da estrutura ocupacional das sociedades, 

especialmente no papel que passou a ser desempenhado pelos cientistas no contingente da 

for9a de trabalho. 

Para Martins 6 um grave erro te6rico confundir esse fen6meno com o processo de 

tecnocratiza9o das sociedades contemporneas, pois a existencia de um contingente t6cnico- 

cientifico em uma dada sociedade, por mais vital que aquele seja para esta, nao empresta um 

carter necessariamente tecnocrtico a sociedade em questo. Segundo este autor, contingente 

t6cnico-cientifico e tecnocracia s乞o fen6menos de natureza diversa, relativos a dimens6es 

perfeitamente distintas da realidade social. 
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Os tecn6logos fazem parte do conjunto de recursos humanos disponiveis numa determinada 
sociedade. Na medida em que esse tipo especifico de mao-de-obra 6 recrutado, coordenado e 
posto a funcionar a servi9o de organiza96es publicas e privadas, conviria dizer, para assinalar 
esse fato, que tais organiza96es se apOiam em staffs tecnicos cientificos e que a sociedade 
como um todo depende, para o seu bom funcionamento, da arregimenta9ao do contingente 
t6cnico-cientifico com que 6 capaz de contar. Quando nos referimos, por outro lado, a 
tecnocratas e tecnocracias, temos em mente um fen6meno de outra ordem. Nesse caso, n乞o 
estamos pura e simplesmente mencionando a presen9a de um contingente t6cnico-cientifico 
num determinado contexto social; na verdade, estamos sugerindo, no mnimo, que os 
tecn6logos podem ser apropriadamente descritos como algo mais do que meros tecn6logos e 
que o contingente t6cnico-cientifico assumiu, ou esta em vias de assumir, as fun9うes de uma 
elite de poder (Martins, 1974: 18). 

Na opini乞o de Martins, sao os tecn6logos e nao necessariamente os tecnocratas que 

ocupam uma posi9乞o incontestavel de poder nas sociedades contemporaneas, na qualidade de 

principais responsaveis pela propuls乞o do processo de mudan9a tecnol6gica. 

Segundo esse autor, o equvoco observado na nao diferencia9乞o entre tedn6logos e 

tecnocracia seria evitado se fosse prestado aten9ao a um conceito j bastante antigo nas 

ciencias sociais: o de seculariza9o, "cujo conte丘do refere-se precisamente ao processo por 

meio do qual os individuos vinculam sua a9ao prtica a uma orientaao crescentemente 

racional, analitica e empirica" (Martins, 1974: 21). 

Pode-se conceber que a tecnocracia, em qualquer uma de suas formas,6 um fen6meno 

impensdvel se no estiver presente um quadro de disputas por poder entre for9as 

sociopoliticas que competem por impor a sua vontade sobre os demais e ganhar o controle dos 

centros de decisao. Como a tecnocracia 6 um fen6meno politico, nao 6 possivel apreender o 

seu significado sem que se especifique as caracteristicas do sistema de domina9o em que ela 

se desenvolve, sem que se tenham em mente a existencia de uma disputa pelo direito de 

determinar para quem vao as vantagens e as desvantagens distribuidas pelos que exercem o 

poder, bem como o fato de que as partes envolvidas em tais conflitos encontram-se 

desigualmente equipadas quanto aos meios de que disp6em para ascender s posi96es de 

poder ou influir sobre aqueles que as controlam (Martins, 1974). 
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Uma segunda dimensao negativa do conceito encontra-se naqueles que confundem o 

fen6meno da burocracia com a tecnocracia, mesmo que existam fronteiras solidamente 

delineadas entre os dois fen6menos. 

Como definido em Weber, o termo burocracia refere-se a uma modalidade espec (fica 

de staff administrativo, tipico da forma de domina9o racional-legal17. A necessidade de 

constituir um staff administrativo surge em qualquer organizaao que se tornou tao complexa 

a ponto de nao ser mais praticavel a manuten9ao de rela96es imediatas e diretas entre o nivel 

da chefia e da execu9o. 

Uma questao central na diferenciaao entre a burocracia e a tecnocracia 6 saber quais 

recursos especificos que uma vez acumulados conferem, aos funcionrios administrativos, 

uma base aut6noma de poder, excluindo-se os recursos prprios do contingente t6cnico- 

cientifico, o que pode levar a conclus乞o de que o poder burocrtico nao se confunde com o 

poder tecnocrtico. Neste sentido, Martins aponta tr6s grandes fontes do poder burocrtico: 

1) 0 Aumento da envergadura estrutural das burocracias exigido pelo pr6prio 

desenvolvimento do capitalismo aumenta a quantidade de poder que se encarna no corpo 

burocrtico e, portanto, tanto menor 6 a parcela que resta a disposi9ao da lideran9a 

organizacional. 

2) Associado ao gigantismo da camada burocrtica e estimulado pela progressiva 

interdependencia das unidades do sistema capitalista moderno, ocorre o fen6meno da 

crescente multアlica9cio das intera戸es burocrdticas entre o setor phblico e o privado e 

dos diferentes ramos de um e de outro entre si. 

3) Mais importante do que isso, entretanto, 6 o engrandecimento do poder burocrtico que 

decorre do sistema de apoio mtuo que funciona nao s6 no seio de uma dada burocracia 

(articulando entre si, numa nica teia de compromissos recprocos, funcionrios de 

diferentes servi9os, setores e escal6es), como tamb6m entre representantes de burocracias 

pertencentes a organiza96es distintas e, muitas vezes, rivais. 

Uma questao que surge a partir da defini9ao das bases de poder da burocracia 6 se, na 

era tecnol6gica, as condi96es apontadas como propicias ao florescimento do poder 

burocrtico impulsionam, com igual for9a, a expansao do poder tecnocrtico. 

17TT 	・  』  
uma interessante interpreta9ao ao conceito de burocracia se encontra em Jess6 Souza (1998: 4 1-56). 
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De acordo com Martins (1974), tal hip6tese n谷o tem bases te6ricas de sustenta 乞o, 

pois afirmar que os tecn6logos poderiam explorar os mesmos recursos e oportunidades que 

facilitam a ascensao dos burocratas na estrutura de poder significa dizer que os tecn6logos s6 

podem adquirir poder na condi9乞o de se transformarem, eles mesmos, em burocratas e se 

comportarem como tais. As fontes de poder burocrtico, quando usadas por tecn6logos em 

seu pr6prio beneficio, ao contrrio de transforma-los em tecnocratas, os reduzem a mera 

condi9ao de burocratas influentes. 

O decisivo, no que se refere ao poder burocrtico,6 que ele nao vem de fora da 

organizaao; ele ja se encontra presente dentro dela; trata-se sim, da sua distribui9ao. Ja os 

tecn6logos sao um corpo estranho dentro das organiza96es. O fator de poder que controlam 

nao lhes foi outorgado pela organiza9ao; ao contrrio, lhes 6 inerente, e segundo Martins 

(1974: 39), "assim sendo, cada individuo que se toma membro de um staff t6cnico-cientifico 

agrega um valor novo a organiza9ao, valor esse que no preexistia na linha de comando 

administrativo e que, portanto, nao podia ser dali retirado e deslocado para o staff'. Nesse 

sentido, a base de poder do tecnlogo 6 aut6noma. Para Martins (1974: 40), "ningu6m, que 

nao seja um tecn6logo, pode fazer em seu lugar o que ele 6 capaz de fazer". Com isso, "para 

que o comportamento do tecn6logo encontre-se submetido s determina6es de uma vontade 

alheia a sua,6 necess白rio, como condi9ao sine qua non, um ato pr6vio de renncia, ou seja, o 

ato pelo qual ele abdica ao exercicio de seu pr6prio poder em seu pr6prio nome" (idem) 

O poder tecnocrtico 6 um fen6meno novo, e 6 essa a premissa de que parte qualquer 

indagaao a respeito do seu significado: "quem fala de tecnocracia ou esta se referindo a uma 

possivel novidade hist6rica ou esta simplesmente tagalerando sobre um assunto 

inespecificado" (idem: 41). Quando se fala em poder tecnocrtico, deve-se estabelecer o 

conteudo tipico ideal que esse poder se reveste. A condi9ao sine qua non para que os 

tecn6logos exer9am o poder tecnocrtico, segundo Martins (ibidem: 46), 

Reside inevitavelmente no nexo da representatividade que vincula os donos diretos desse poder 
aos interesses objetivos prprios a ordem institucional t6cnico-cientifica. Sem esse nexo o 
fen6meno do poder tecnocrtico ou nao 6 nada, ou 6 de todo ininteligivel. Assim como nao tem 
qualquer sentido a concep9ao de um poder burgu6s que nao seja exercido em fun9ao dos 
interesses objetivos da burguesia, ou de um poder militar que nao se submeta aos controles 
impostos pela corpora9ao militar, assim tamb6m 6 autocontradit6ria a concep9ao de um poder 
tecnocrtico que se forja e se exerce independentemente de sua base social. 

Saindo das concep96es negativas do conceito, partir-se- agora para as defini96es 

positivas de tecnocracia. Uma delas 6 a id6ia de tecnocracia como modo de produ9乞o. Tal 
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abordagem teve uma certa utiliza きo no Brasil, principalmente atrav6s dos trabalhos de 

Bresser Pereira (1980) que, nos anos de 1960 e 1970, falava da existencia de um modo 

tecnoburocrtico de produ9ao no Brasil. 

A concep9ao de tecnocracia como modo de produ9ao poderia ser vista como substituto 

do capitalismo e, naturalmente, tamb6m do socialismo no mundo contempor含neo. Nesse 

sentido forte do termo, a asser9ao de que se vive numa sociedade tecnocrtica 6 rigorosamente 

equivalente a asser9ao de que "a sociedade em que vivemos n谷o 6 escravagista, nem 

socialista, feudal ou capitalista, mas, ao contrrio,6 uma sociedade dominada por um novo 

modo de produ9ao que, por motivos quase sempre ignorados ou propositalmente omitidos, 

chamamos de tecnocrtico" (idem: 50). 

Tal concep9ao surge basicamente da anlise de autores como Burnham em sua 

Revolu9do dos gerentes e Gaibraith em O Novo Estado勿dustrial, obras que identificam uma 

mudan9a proflmda no modo de produ9乞o. As industrias ja n乞o seriam mais administradas 

pelos seus proprietrios, e sim por uma elite t6cnica altamente qualificada, que estaria 

constituindo um novo modo de produ9乞o, agora tednocrtico 

O problema dessas teorias 6 que nenhuma delas se dedicou, seriamente, a tarefa de 

definir modo de produ9o, o qual, como muito bem coloca Martins, define-se exciusivamente 

pelas rela6es objetivas que vinculam os agentes entre si, para que tenha lugar o processo de 

produ9o. Para Martins (1974: 55), 

Enquanto capitalismo, o capitalismo subsiste inalterado, sejam quais forem os atores 
encarregados de tomar as decis6es empresariais; nao importa para nada, e por isso mesmo esse 
fato nao 6 mencionado na constru9ao do conceito de modo capitalista de produ9ao, saber se os 
tomadores de decis6es sao os pr6prios donos de empresas ou seus genros, o maior acionista ou 
os pequenos acionistas (...) O que interessa saber 6 se essas decis6es, seja quem for o seu porta- 
voz, sao ou nao determinadas pela l6gica do movimento de acumula9ao do capital, ou seja, se 
so ou nao decorrentes da existencia de rela96es objetivas de produ9ao nas quais o capitalismo 
se fundamenta. 

A concluso de Martins 6 que nao existe nada na ciencia que a torne capaz de se 

sobrepor ao poder que o capital possui de estancar os investimentos quando a taxa de lucro 

desce a um nivel excessivamente baixo. Nessas condi96es, nao 6 o capital que participa do 

desenvolvimento aut6nomo da ciencia, mas a ciencia que faz seus os objetos pr6priosa 

expansao capitalista. 

Uma segunda acep9ao positiva do conceito 6 aquela que identifica a tecnocracia 

como regime poltico. Tal id6ia tem uma conota9ao bem mais fraca que a defini9o anterior, 
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assumindo o suposto de que a existencia de tal regime nao requer necessariamente que a 

sociedade em que se instale seja tamb6m tecnocrtica. 

A tecnocracia representaria, nessa concep9谷o, apenas uma das alternativas 

constitucionais possveis sob o capitalismo. Por6m, para avaliar essa concep9ao,6 necessrio 

definir o que se entende por regime politico. Martins prop6e que os regimes politicos sejam 

classificados de acordo com a forma e o conteudo. Quanto ao conteudo, os regimes podem ser 

diferenciados por categorias analiticas do seguinte tipo: fascista, monrquico, republicano, 

militarista, burocrtico, tecnocrtico, dentre outros. O crit6rio que preside a classificaao por 

conteudo seria o da participaao dominante de uma dada categoria social ou de uma esfera 

institucional da sociedade na defini9ao e no funcionamento do regime. 

J a classifica9ao dos regimes quanto a forma obedece, segundo Martins (1974), a um 

crit6rio que leva em conta as rela96es estabelecidas entre os elementos estruturais do regime 

Tais elementos encontram-se distribuidos em tres nveis: superior, inferior e intermedirio. O 

nvel superior 6 formado pelos componentes do sistema governamental, entre os quais se 

incluem o executivo, o legislativo, as for9as armadas, a burocracia civil. No nivel inferior, 

encontram-se os individuos ou os cidadaos que constituem a base demografica do regime, 

assim como as diferentes associa96es de individuos dedicadas a atividades de natureza no 

diretamente politica. Vinculando esses dois niveis entre si, haveria o nivel intermedirio, 

denominado de infra-estrutura politica e na qual se incluem as associa6es nao- 

governamentais diretamente empenhadas na a9ao politica, como 6 o caso dos grupos de 

pressao, dos partidos politicos e dos movimentos politico-sociais. 

A partir dessas distin96es analiticas, Martins estabelece uma classifica o dos regimes 

quanto a forma, ou seja, quanto ao padrをo que caracteriza as rela96es entre os componentes do 

regime. A aplica9ao desse crit6rio gera, entre outras, as seguintes formas possiveis de regime 

politico: liberal, autorit自rio, democrtico, populista, totalitrio. A partir dessa formula9o 

surge um questionamento: qual a forma de regime politico que por seu conteudo 6 definido 

como tecnocrtico? 

Teoricamente, a resposta mais plausivel consiste na hip6tese de que o regime 

tecnocrtico correlaciona-se mais estreitamente com o modelo autorit豆rio do que com 

qualquer outro. Com  efeito, a incompatibilidade da tecnocracia com as demais formas de 

regime 6 nada menos que patente: "como o demonstram sem exce9ao todos os estudos 

realizados sobre a mentalidade tecnocrtica (...) nada 6 mais contrrio s preferencias tipicas 
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do tecnocrata do que as situa6es estruturadas com base no primado do conflito politico" 

(Martins, 1974: 86). 

Martins afirma que o regime politico tecnocrtico 6 perfeitamente compativel com o 

capitalismo, bastando para tanto que os regimes politicos alternativos sejam menos capazes do 

que o regime tecnocrtico de atender a s finalidades bsicas do Estado capitalista. Nao h自  

nenhum impedimento te6rico que invalide a possibilidade de uma coexistencia temporria 

entre o capitalismo e a tecnocracia como regime politico. 

Uma terceira acep9ao positiva do conceito de tecnocracia 6 aquela que a considera 

como uma categoria social que participa, juntamente com outras, de um dado sistema de 

alian9as politicas. 

Os autores que enfocam o fen6meno tecnocrtico, a partir dessa perspectiva, se 

diferenciam, sobretudo, pela atribui9ao de um carter mais ou menos contradit6rio ou mais ou 

menos solidrio a estrutura da nova alian9a, em que burguesia e tecnocracia encontram-se 

articuladas. Martins (1974: 91) afirma que, "sendo crucial como 6 , esta questao divide os 

estudiosos do assunto em tres grupos, dependendo do carter 'burgu es', 'popular' ou 

'aut6nomo', que cada qual atribui a participa 乞o da tecnocracia nas coaliz6es de poder da 

sociedade capitalista". 

A ideologia tecnocrtica 

At6 aqui, trabalhou-se com diferentes concep96es do fen6meno tecnocrtico, desde as 

dimens6es negativas, que confundem a tecnocracia com outros conceitos, como burocracia ou 

seculariza9o, at6 defini96es positivas que vo desde concep96es que consideram a 

tecnocracia como um modo de produ9ao, passando por aquelas que a consideram um regime 

politico, chegando at6 as formula6es da tecnocracia como componente de sistemas de 

alian9as, O que se pode perceber nestas dimens6es positivas,6 ae nfase mais forte ou mais 

fraca atribuIda ao conceito. A dimensao mais fraca dentro das defini96es positivas de 

tecnocracia se encontra naquele que 6 o nosso problema central de pesquisa: a ideologia 

tecnocrtica. 

Como definir a tecnocracia como ideologia? Existem diferentes maneiras de se realizar 

tal tarefa. Como se viu na discussao sobre o fen6meno tecnocrtico, o que especifica a 
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tecnocracia 6 o modo como o tecnocrata faz para legitimar o seu poder. Ele o faz pela 

afirmaao de seu dominio do saber t6cnico e cientifico. Ciencia e t6cnica sao, assim, 

convertidas em recursos de poder; e 6 a dominaao fundamentada no monop6lio da ciencia e 

da t6cnica que constitui o fen6meno da tecnocracia (Silva, 1998). Este 6 , acima de tudo, a 

afirma9ao do discurso da competencia nas sociedades contempor含neas (Chaui, 1993)18 

Deste modo, tendo em mente a no9ao de ideologia como mobiliza 乞o de sentido para 

instituir ou manter estruturas de domina9ao, pode-se afirmar que a tecnocracia possui tamb6m 

uma dimensao ideol6gica. Para Silva (1998: 226), "6 tao real a existencia de uma ideologia 

tecnocrtica, como a existencia da tecnocracia como categoria social". A ideologia 

tecnocrtica diz respeito a todo o conjunto de id6ias e sImbolos que induz a aceita9o do 

monop6lio do poder exercido pelo tecnocrata, procurando apresentar como legitima, a 

estrutura de domina 乞o tecnocrtica (Silva, 1998: 226). 

Seguindo Habermas, pode-se afirmar que o carter ideol6gico da tecnocracia nao esta 

no conhecimento t6cnico em si, mas na sua instrumentalizaao. Para este autor (1 968b), em 

todos os processos de investiga9ao pode demonstrar-se uma conexao especifica de regras 

l6gico-metodol6gicas e interesses que guiam o conhecimento 

Nas ci6ncias empirico-anal iticas, o sistema de referencia, que pr6-avalia o sentido de 

possiveis proposi96es cientifico-experimentais, estabelece regras nao s6 para a constru9ao de 

teorias, mas tamb6m para a sua comprova 乞o crtica. As teorias constam de conex6es 

hipot6tico-dedutivas de proposi96es, que permitem a deriva9o de hip6teses com conteudo 

empirico. Tais hip6teses deixam-se interpretar como enunciados sobre a covari含ncia de 

grandezas observveis; sob condi96es iniciais dadas, permitem progn6sticos: "o saber 

empirico-analitico 6 , por conseguinte, um saber progn6stico possivel. Sem d丘vida, o sentido 

de tais progn6sticos, a saber, a sua viabilidade tcnica, deriva exciusivamente das regras 

segundo as quais aplicamos as teorias a realidade". (Habermas, 1968b: 137, grifo nosso) 

Ja as ci6ncias hist6rico-hermeneuticas obt6m os seus conhecimentos num outro 

enquadramento metodol6gico. Aqui, o sentido da avalia9ao de enunciados nao se constitui no 

】 8 Para Claus Offe, o fen6meno da tecnocracia teria os seguintes elementos constitutivos: "pela abrangente 
compet6ncia do Estado em solucionar todos os problemas sociais parciais e em mediatizar conflitos sociais, e 
pela perda de chances e do direito democrtico de participa9ao, cujo lugar teria sido ocupado por aquela 
misteriosa 'determina9ao das coisas' que6 tratada como o novo centro de comando do processo politico- 
administrativo" (1975: 70). 
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sistema de refer6ncia de disposi9乞o t6cnica. As esferas da linguagem formalizada e da 

experiencia objetiva ainda nao se encontram diferenciadas, pois nem as teorias j estao 

construidas de modo dedutivo, nem as experiencias se encontram organizadas em vista do 

exito das opera6es: "em vez da observaao,6 a compreensao de sentido que abre o acesso 

aos fatos". Assim como o interesse t6cnico esta para as ciencias empirico-analiticas, o 

interesse prtico estd para as ciencias hist6rico-hermen euticas. Para Habermas (1968b: 139), 

"a compreenso de sentido dirige-se, segundo a sua estrutura, para o possivel consenso dos 

agentes no mbito de uma autocompreensao transmitida. Chamamos a isto, diferentemente do 

t6cnico, o interesse prtico do conhecimento". 

Por u ltimo, Habermas apresenta as ciencias crticas, cujo esfor9o se daria no sentido 

de examinar quando os enunciados te6ricos apreendem legalidades invariantes da a9ao social 

em geral, e quando apreendem rela96es de dependencia, ideologicamente fixas, mas, em 

principio, suscetveis de mudan9a. Desta forma, o interesse das cienci.s crticas seria a 

emancipa9ao: "tanto quanto assim 6 , a critica das ideologias, bem como, al6m disso, a 

psicanalise espera que a informa 谷o sobre nexos causais desencadeie na consciencia de quem 

esta implicado, um processo de reflex乞o, deste modo, o estado de consciencia irrefletida, que 

pertence s condi96es iniciais de tais leis, pode modificar-se" (idem: 140). 

Para Habermas (1968b: idem) 

o enquadramento metodol6gico que estabelece o sentido da validade desta categoria de 
enunciados criticos avalia-se pelo conceito de auto-reflex豆o. Esta liberta o sujeito da 
dependencia de poderes hipostasiados. A auto-reflexao esta determinada por um interesse 
emancipatrio do conhecimento. As ciencias de orienta9ao critica partitham-no com a 
filosofia. 

Ainda segundo o autor de Conhecimento e interesse, no conceito de interesse como 

guia do conhecimento, pode-se perceber, a partir das experiencias do dia-a-dia, como as id6ias 

servem, muitas vezes, muito bem para mascarar com pretextos legitimadores os motivos reais 

das nossas a96es. Diz o autor que "o que a este nivel se chama racionaliza9ao chamamos-lhe, 

no plano da a9o coletiva, ideologia. Em ambos os casos, o conteudo manifesto de enunciados 

6falseado pela irrefletida vincula9ao a interesses por parte de uma consciencia s6 na 

aparencia aut6noma" (idem: 141). 

Atrav6s da formulaao habermasiana pode-se perceber que o conhecimento t6cnico 

corresponde ao interesse "quase-transcendental", constitutivo da esp6cie humana, em prever e 

controlar processos objetivados. Possui, assim, o mesmo estatuto do conhecimento pratico e 
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do conhecimento emancipat6rio. Assim como a iusca do interesse prtico constitui o 

fundamento das ciencias sociais e a busca do interesse emancipat6rio constitui o fundamento 

da ciencia crtica, o interesse t6cnico fundamenta as cincias empirico-analiticas, 

nomeadamente as ciencias da natureza'9. O conhecimento t6cnico passa a ser uma ideologia 

tecnocr豆tica quando, segundo Silva (1988), 

(...) este tipo de conhecimento ultrapassa seu campo objetual. Dito de outra maneira, quando 
procura-se aplicar as regras da razao t6cnica - legitimamente aplicveis para compreender as 
rela6es dos seres humanos com a natureza - para descrever e interpretar as rela96es que os seres 
humanos estabelecem entre si. Quando as rela96es sociais e os processos sociais sao apresentados 
com regularidade anloga s leis naturais, em termos de 'leis'. Deste modo, a racionalidade da 
a9ao humana surge completamente inacessivel a compreens乞o dos pr6prios atores, podendo, 
entretanto, ser revelada pelo cientista social, com as regras da raz乞o t6cnica. O cientista percebe- 
Se, entao, como o portador exclusivo do conhecimento sobre a sociedade (grifo nosso). 

Para Martins (1974), a ideologia tecnocrtica possui alguns princpios bsicos: o 

primeiro e primordial princpio consiste na tese de que s6 6 justo o poder exercido em nome 

do saber, pois segundo ele (1974: 103-104), "o saber 6 o nico principio vdlido de legitima9ao 

da autoridade e, portanto, s6 o poder que nele se inspira tem o direito de reclamar a obriga o 

da obediencia politica (...) nenhum fundamento que nao seja o saber pode conferir aos 

governantes a virtude que purifica, dignifica e justifica o exercicio do poder". 

O segundo principio desta ideologia consiste na drdstica redu9o do saber como tal a 

uma das formas particulares de manifestaao do saber, qual seja, a forma t6cnico-cientifica. 

Segundo Martins (1974: 104), "o tipo de conhecimentos que se sup6e existir na mente dos 

tecnocratas 6 erigido pela ideologia a condi9o de saber por excelencia, como se fosse uma 

modalidade superior de intelec9ao da realidade diante da qual as outras alternativas de 

conhecimento devessem se sentir desautorizadas". 

Para Martins, atrav6s dessa concep9ao, a ideologia tecnocrtica nao faz mais do que 

revelar a sua incapacidade de incorporar ao seu modo de pensar todo o precioso patrim6nio 

intelectual acumulado ao longo do processo de desenvolvimento cultural da humanidade. 

Ela desconsidera, de uma ponta a outra, toda a secular tradi9ao de pensamento anticientificista 
que remonta aos sofistas gregos e se estende vigorosamente at6 os nossos dias a todos os 
campos em que se reflete a s6rio sobre as diferentes formas de atividade espiritual humana. Na 
verdade, a tradi9ao anticientificista, que os ide6logos da tecnocracia por incompetencia ou 
desonestidade insistem em ignorar, pulsa hoje mais viva do que nunca nas artes e na ci6ncia 
social, na filosofia da ciencia e na psicologia, na 6 tica e na antropologia, na ciencia e na critica 
literaria, tanto quanto em qualquer outra a rea de estudo que tenha amadurecido o suficiente 
para colocar em questo o dogma positivista da objetividade da ciencia. (Martins, 1974). 

19 い一1一一一  一h・  l T,, 
o uore a critica ae riaDermas ao cientincismo, viae entre outros, Cupani (1993) e Silva (1994). 
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O terceiro principio da ideologia tecnocrtica fecha o circulo que, come9ando pela tese 

de que o poder cabe ao saber e continuando na id6ia de que n谷o hd lugar para o particular e o 

subjetivo na razao t6cnico-cientifica, acaba por concluir 

que o poder compete de direito exciusivamente ao tecn6logo na medida em que este 6 o 
detentor exclusivo de um tipo de conhecimento da realidade que 6" ltimo e irretorquvel 
porque, sendo oりetivo, confunde-se com o red e sendo universal, confunde-se com o que α 
realidade tem de essencial (Martins, 1974: 106, grifo nosso). 

Desse modo, a ideologia tecnocrtica acaba derivando num tipo de sociedade 

autoritria e unidimensional "(...) a doutrina tecnocrtica oferece a concep9ao de uma 

sociedade exciusivamente formada por objetos. (...) O autoritarismo()6 um valor 

constitutivo do espirito tecnocrtico" (idem). 

A unidimensionalidade dessa ideologia, como destacado por Marcuse, Adorno e 

outros, vem da pretensao ao conhecimento puro, objetivo e essencial, o que nao 6 mais do que 

a tradu9ao ideol6gica de um arraigado desejo de exclusao dos outros, da supressao dos pontos 

de vista discordantes, da recusa de ver a consciencia alheia em termos de igualdade e dilogo 

O carter autoritrio vem de uma ntida divisao entre elite e massa operada pela 

ideologia tecnocrtica. Para Martins (1974: 108), 

(...) a elite, construida pela aristocracia tecnocrtica, caracteriza-se pelo fato de ter se 
apropriado, por m6rito prprio, das faculdades humanas de pensar, analisar, avaliar, inferir, 
prever, conceituar, julgar, opinar, concordar, discordar (...)a s massas, (...) a ideologia nao pode 
prometer nem garantir senao um futuro tautol6gico, ou seja, que s massas seja assegurado o 
direito de realizar o seu destino de massas. 

Deste modo, "s6 um regime politico autoritrio pode garantir a autonomia da 

tecnocracia. Assim como o regime liberal-democrata era o complemento do mercado, o 

regime autoritrio 6 o complemento da tecnocracia" (idem: 123) 

O debate sobre o fen6meno da ideologia tecnocrtica teve grande repercussao na 

produ9o academica dos anos de 1960 e 1970, auge do "consenso democrtico" na Europa e 

dos Estados "burocrtico-autoritrios" na Am6rica Latina. A discussao feita at6 aqui, e os 

autores citados, situam-se dentro desse contexto. Nesse sentido, surge a necessidade de uma 

resposta a uma questao que jd foi colocada na apresenta9含o do projeto e que 6 de fundamental 

importancia para a continuidade desse trabalho: qual a pertinencia de um estudo sobre 
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ideologia tecnocrtica num contexto de globaliza 谷o e neoliberalismo, onde o Estado nacional 

tem cada vez menos capacidade de aao? 

A resposta 6 que, apesar de se estar situado num novo contexto politico e econ6mico, 

nao ha indicios de que a ideologia tecnocrtica esteja perdendo for9a; pelo contr自rio, ela nos 

parece mais forte do que nunca: o neoliberalismo nao 6 senao uma doutrina da necessidade do 

mercado ditada pelos "fatos", interpretados pela ciencia econ6mica, ou seja, uma doutrina 

onde nao cabe aos cidadaos (representados num parlamento) decidirem sobre qual alternativa 

de organiza9ao do Estado 6 mais condizente com suas necessidades, pois existe uma "razo 

objetiva", que indica a u nica e correta alternativa a ser seguida por uma sociedade. 

Al6m disso, a literatura que tem sido produzida sobre a internacionaliza9o da ci6ncia 

econ6mica tem apontado para o fato de uma homogeneiza9ao do discurso dessa ciencia, a 

qual, em grande parte vem se guiando pelos imperativos da necessidade do mercado ou da 

inevitabilidade da globaliza9谷o. Ademais, analisando-se estudos como os de Loureiro (1997), 

Markoff & Montecinos (1994), Centeno (1994), Babb (1998), percebe-se como essa l6gica 

tecnocrtica da "necessidade" e do "inevitdvel" esta fortemente presente nos discursos dos 

policy makers dos paises da Am6rica Latina. Assim, o que se verifica nao6 o "fim da 

ideologia", muito menos, da ideologia tecnocrtica, e sim sua rearticulaao, verificada ao 

nivel global, com impactos diferenciados sobre as diferentes sociedades. 

Ainda 6 uma tarefa da "crtica da ideologia" desvendar essas formas de domina o 

simb6lica; e 6 nessa perspectiva que se insere essa anlise, ainda que limitada a um caso 

particular. 

Tecnocracia e ideologia tecnocrtica: a literatura brasileira 

De uma maneira geral, pode-se afirmar que a literatura brasileira sobre a tecnocracia 

se divide em tres grandes perspectivas: (a) a perspectiva sobre o modo tecnoburacrtico de 

produ9o; (b) as analises centradas na tecnocracia como parte de um sistema de alian9as e, (c) 

as anlises sobre o pensamento politico tecnocrtico (ou ideologia tecnocrtica) 

As analises centradas em torno do "modo tecnoburocrtico" de produ9ao foram 

realizadas no Brasil, sobretudo por Bresser Pereira nos 70. As formula96es deste autor, 
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giravam em torno da id6ia de que haveria, num determinado momento do desenvolvimento do 

capitalismo, uma passagem que transformaria o modo de produ9乞o capitalista em 

tecnoburocrtico, e os funcionrios no sentido weberiano do termo em tecnoburocratas. Esta 

passagem estaria garantida pelo novo papel de produtor de bens que o Estado capitalista 

moderno passa a desempenhar, e a tecnocracia se transformaria na controladora da 

propriedade coletiva dos bens deste Estado, atrav6s de seu saber t6cnico, operacional e do 

monop6lio da informa9ao (Pereira, 1980). 

Muito influenciado pela expansao do Estado durante o regime militar no Brasil e pelas 

formula6es de autores como Gaibraith e Burnham, Bresser Pereira logo tratou de identificar 

o Brasil como um caso de modo tecnoburocrtico de produ9ao. Al6m desta formula9ao no 

fazer mais qualquer sentido em tempos de neoliberalismo,6 um conceito analiticamente fraco, 

como o pr6prio Carlos Estevam Martins (1974) tratou de demonstrar com rela9ao s anlises 

que concebem a tecnocracia como modo de produ9o. 

Uma segunda perspectiva de estudos sobre a tecnocracia no Brasil sao aqueles que a 

definem como parte componente de um sistema de alian9as: aqui, destacam-se os trabalhos de 

Oct自vio lanni (1991) e o de Maria de Lourdes Manzini Covre (1993). Nao se tem como 

perspectiva esgotar toda a literatura que se situa a partir desta perspectiva, at6 mesmo porque, 

boa parte dos trabalhos produzidos sobre a temtica do Estado no Brasil nos anos 70 e 80 

girou em torno dessa perspectiva. Abordar-se-ao esses autores, principalmente porque a 

temtica da tecnocracia 6 predominante em suas analises. 

O estudo de Janni (1991)6 uma anlise sobre a formaao e as transforma6es do 

Estado no Brasil, a partir da 6 tica do planejamento econ6mico. Para lanni, no processo de 

constru9ao do Estado capitalista no Brasil foi se constituindo uma tecnoestrutura estatal que 

acabou sendo a grande respons自vel pelo desenvolvimento do modo de produ9ao capitalista no 

pas. 

Assim, え  medida que o Poder Executivo se realiza praticamente, como a dimensao mais efetiva 
e ativa do Estado, aparece como o aparelho estatal. Pouco a pouco, constitui-se toda uma 
complexa estrutura governamental, voltada para os problemas econ6micos do Pais. Mais que 
isso, pouco a pouco o aparelho estatal incorpora o pensamento tecnocrtico e cientifico, para 
melhor desempenhar suas fun96es econ6micas. Ao fmal,a medida que se concretiza o Poder 
Executivo, surge a tecnoestrutura estatal como um componente essencial do Estado. Portanto, 
essa tecnoestrutura pode ser encarada como a manifesta9ao de um novo estagio, no processo de 
amadurecimento do Estado capitalista. E no a mbito da tecnoestrutura estatal que passa a 
realizar-se, de modo mais sistem自tico e eficaz, o encadeamento entre as rela96es e decis6es 
econ6micas e politicas, e vice-versa. Em outras palavras,6 no a mbito da tednoestrutura que se 
da a metamorfose das estruturas econ6micas em politicas, e destas naquelas. Neste ponto, mais 
uma vez, aparece concretamente a hegemonia do Poder Executivo como essencia do Estado 
(lanni, 1991: 19-20). 



78 

Para lanni,a medida que cresceu a importncia do Estado, para o conjunto do sistema 

econ6mico, cresceram tamb6m as exigencias relacionadas a coleta de informa96es,a 

sistematizaao dos dados,a anlise de problemas,a formulaao de previs6es,a tomada de 

decis6es, ao controle da execu9ao e a avaliaao dos resultados particulares e gerais dos 

planos, programas e projetos: "isto6 ,a medida que crescia a importncia relativa e absoluta 

da participa9ao do Estado na economia, havia uma continua incorporaao dos conselheiros, 

assessores, t6cnicos, engenheiros, estatisticos, economistas nos 6 rgaos de formula9ao, 

execu9ao e controle da politica econ6mica governamental". 

Segundo o mesmo autor, esse processo acabou gerando uma depend6ncia muito 

especial do Poder Executivo, com os caractersticos de uma nova estrutura burocrtica. Ou 

seja, "progressivamente os [t6cnicos] (...) foram constituindo uma categoria especial, no 

含mbito do sistema politico-administrativo" (lanni, 1991: 306). 

Devido ao estilo de pensamento peculiar desse grupo (um tipo de pensamento t6cnico- 

cientifico), "em contraposi9ao ao pensamento politico, que tendia a predominar em outras 

esferas do poder, as pessoas que compunham essa tecnoestrutura estatal passaram a 

representar uma dimensao nova e importante do Poder Executivo". Assim, 

A hipertrofia crescente do Executivo (em detrimento do Legislativo) caminha de par em par 
com a crescente importancia do grupo que comp6e essa nova estrutura burocrtica. A crescente 
hegemonia do Executivo (em condi96es ditatoriais ou nきo) n乞o se reduz a um nrocesso 
polltico. Somente se explica quando examinada a luz da confluencia das rela96es de domina頭o 
(politicas) com as rela96es de apropria9ao (econ6micas) (lanni, 1991: 312) 

Segundo lanni, no processo de expansao do Estado no Brasil, os t6cnicos passaram a 

compor os 6 rgaos por meio dos quais se formula e p6e em prtica a politica econ6mica 

governamental, fazendo parte de um sistema de alian9as que acabou sendo responsvel pelo 

desenvolvimento brasileiro. Escreve o autor (1991: 3 15), 

Assim, o Presidente da Rep丘blica e os Ministros de Estado passam a compor o v6rtice de uma 
nova estrutura de poder: a tecnoestrutura estatal. Trata-se de uma estrutura de poder laraamente 
apoiada em novas organiza96es burocrticas, dispondo dos recursos especificos de um certo 
tipo de pensamento t6cnico-cientifico. E com acesso muito mais amplo e sistemtico, do aue 
qualquer outra esfera do governo, aos elementos indispensaveis a formula9ao de uma visao de 
conjunto e detalhada, do sistema poltico-econ6mico do Pais. Nesse sentido, a tecnoestrutura 
estatal tende a atuar segundo uma compreensao cada vez mais globalizante, nuancada e 
minuciosa do sistema politico-econ6mico nacional, em suas relaibes internas e externas. 
Devido aos seus recursos t6cnico-cientificos, organizat6rios e institucionais, os membros da 
tecnoestrutura podem elaborar uma compreensao mais completa da realidade nacional, nara 
focalizar os problemas segundo uma perspectiva de curto, m6dio e longo prazo. Esse 6 o nivel 
em que as raz6es da tecnoestrutura podem divergir e sobrepor-se s raz6es do Poder 
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Legislativo, mesmo no mbito da 'democracia representativa'.E que o Legislativo n乞o se tem 
revelado em condi96es de organizar-se (t6cnica e cientificamente) para elaborar uma viso 
relativamente homogenea da realidade nacional. Muito menos tem estado em condi96es de 
produzir uma compreensao do sistema poltico-econ6mico do Pais, com base em perspectivas 
de curto, m6dio e longo prazo. 

A anlise de lanni (1991) peca por ser abrangente e, neste sentido, acaba abordando de 

maneira simplificada alguns aspectos da forma9ao e das transforma96es do Estado no Brasil. 

Para os prop6sitos deste trabalho, sua anlise 6 de grande importncia por mostrar de maneira 

clara o papel ocupado pela tecnocracia na hist6ria da sociedade brasileira. 

O estudo de Covre (1993), apesar de nao poder ser identificado sem maiores restri96es 

a uma anlise da tecnocracia como sistema de alian9as, foi colocado nesse grupo por analisar 

o discurso tecnocrtico como uma forma de legitima9谷o do capitalismo no Brasil. Neste 

sentido, a tecnocracia 6 vista como parte de um "bloco no poder" que garante a reprodu9ao do 

capitalismo no Brasil, em sua fase monopolista. 

Analisando o discurso de grandes tecnocratas do regime autoritrio p6s-64 (at6 1981), 

como Roberto Campos, M白rio Henrique Simonsen, Delfim Neto, Joao Paulo dos Reis Velloso 

e outros, Covre afirma que esses tecnocratas acabaram forjando categorias como "capitalismo 

social" e da "democracia social", como forma de garantir a legitimaao de uma ordem 

capitalista, fundada num Estado autorit白rio e excludente. Para esta autora, os tecnocratas, 

pensados enquanto bloco ideol6gico, servem aos interesses do capital monopolista no Brasil e 

devem, para tal, cumprir tres fun96es primordiais: 1) assegurar a realiza9谷o do pacto da 

interdependencia, aspecto internamente importante da internaliza9ao das rela96es 

imperialistas; 2) manter a coes乞o entre as fra6es do capital, bem como a coesao ao nivel do 

pr6prio bloco ideol6gico, e 3) compor uma media9ao entre as classes dominantes e as classes 

dominadas (auxiliares e operria). 

Segundo Covre, o discurso tecnocrtico seria a mat6ria-prima da legitima9ao da 

ideologia p6s-liberal, onde os intelectuais formam um bloco ideol6gico, "o bloco ideol6gico 

tecnocrtico". A ideologia p6s-liberal seria 

A ideologia burguesa transfigurada para a etapa do capital monopolista. Ela tem uma 
interpreta9ao para as modifica96es econ6micas (processo de concentra9ao econ6mica, diviso 
entre propriedade e controle de propriedade, ascensao da burocracia, etc...) e para as 
modifica96es politicas (Estado intervencionista, a for9a do executivo, a crescente burocracia, 
etc.) de forma a criar formas legitimadoras do poder do grande Capital. A sua marca primeira 
esta na e nfase da tecnica (ou na tecnifica9ao da Raz乞o), como pretensa forma neutra, 
solucionadora dos problemas 'coletivos' ."(Covre, 1993: 292-293). 
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O estudo de Covre, fortemente influenciado pelas analises de Gramsci e sua 

apropria9ao pelo estruturalismo francs, como Aithusser e Poulantzas, acabou sendo uma 

interessante andlise sobre a maneira como os tecnocratas que comandaram o regime militar 

p6s-64 no Brasil tentavam justificar nao s6 as suas decis6es, como tamb6m o pr6prio regime 

autoritrio. Nesse discurso, as id6ias de ci6ncia e de uma racionalidade guiada pelos fatos foi 

o elemento dominante. O grande limite do seu trabalho est em conceber a ideologia 

tecnocrtica quase que como um produto da etapa monopolista do capitalismo. Atrav6s do 

estabelecimento de rela6es mec含nicas entre a estrutura e a superestrutura, a autora acabou 

resumindo o fen6meno tecnocrtico a uma etapa de desenvolvimento do capitalismo 

Um terceiro grupo de anlises realizadas no Brasil sobre o fen6meno da tecnocracia 

pode ser encontrado nos estudos sobre "pensamento poltico" (ideologia). A literatura aqui 

tamb6m 6 vasta, e sob o r6tulo de pensamento tecnocrtico pode-se identificar uma s6rie de 

tradi96es do pensamento politico brasileiro, desde o movimento positivista (que, como se 

sabe, se utilizava do argumento da ciencia como forma de defesa de uma ordem politica 

autoritria)20 at6 o pensamento de tecnocratas contemporneos. Nao se pretende aqui fazer tal 

caminho. Passar-se-d apenas a algumas anlises que se consideram representativas daquilo 

que se poderia chamar de ideologia tecnocrtica no Brasil. 

Bolivar Lamounier (1985) em seu artigo "A forma9ao de um pensamento politico 

autoritrio na primeira republica" vai analisar o conjunto de autores que formou a conhecida 

tradi9ao do "pensamento autoritrio brasileiro" dos anos 20 e 30, a qual teve como seus mais 

destacados representantes, Oliveira Vianna, Francisco Campos, Azevedo Amaral e Alberto 

Torres. Uma das caractersticas desses pensadores era sua inegavel inspiraao tecnocrtica na 

justifica9ao do Estado autoritrio no Brasil. 

Na constru9ao de um modelo de an自lise deste pensamento politico, Lamounier prop6s 

a tese da "ideologia de Estado", segundo a qual o periodo considerado pela anlise deve ser 

entendido basicamente como o da forma9ao de um sistema ideol6gico orientado no sentido de 

conceituar e legitimar a autoridade do Estado como principio tutelar da sociedade2' 

20 Uma reviso da literatura sobre o positivismo no Brasil encontra-se em Alonso (1996: 109-134) 

21 Uma revisao da literatura sobre o pensamento autoritario brasileiro dos anos 20 e 30 se encontra em Ricardo 
Silva (1 998). Neste trabalho, o autor identifica quatro grandes modelos de interpreta9乞o desse pensamento: o 
moaeio aa "iaeoiogia de classe", que analisa esses pensadores como representando interesses de classes sociais 
A origem deste modelo 6 claramente identificavel: "a sociologia do conhecimento". Um segundo modelo, seria o 
do "autoritarismo instrumental", formulado principalmente por W. G. dos Santos (1978). o aual analis; 
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A ideologia de Estado, modelo que procurarei 'ajustar' ao pensamento dos crticos da Primeira 
Republica e aos ide6logos autoritrios da Revolu9ao de 1930 pode ser vista como uma 
constru9ao intelectual que sintetiza e da dire9ao prtica a um clima de ideais e de aspira96es 
politicas de grande relevncia nas u ltimas ddcadas do s6culo XIX e na primeira metade deste. 
Condensa, em primeiro lugar, toda a rea9ao filos6fica ao Iluminismo e ao utilitarismo. A 
importancia disso para a reconstru9ao ideol6gica do inicio deste s6culo nao 6 , por6m, apenas a 
exponencia9ao do antiindividualismo, que as exegeses existentes registram ad nauseam. , 
sobretudo a constitui9ao, (...) de uma visao de mundo poltico na qual s乞o afugentadas todas as 
representa6es conducentes a no9ao de um 'mercado politico', exorcizado em proveito das 
representa6es fundadas no principio da autoridade e em supostos consensos valorativos" 
(1985: 357). 

Em linhas gerais, o modelo da ideologia de Estado formulado por Lamounier seria 

composto pelas seguintes caracteristicas: 

1. Predominio do principio 'estatal' sobre o principio do 'mercado'; 

2. Visao organico-corporativa da sociedade; 

3. Objetivismo tecnocrtico; 

4. Vis乞o autoritria do conflito social; 

5. Nao organiza9ao da sociedade civil; 

6. Nao mobiliza9ao politica; 

7. Elitismo e voluntarismo como visao dos processos de mudan9a politica; 

8. O Leviata benevolente. 

Para este trabalho, interessa discutir-se, sobretudo, a interpreta9o que Lamounier faz 

do "objetivismo tecnocrtico" desses autores. Seu ponto de partida com rela9ao a esta questo 

6que os pensadores autoritrios da primeira republica tinham como um de seus pontos de 

partida uma crtica ao dedutivismo juridico-formal, recorrendo entao ao contraste entre pais 

real e pas legal, para indicar a inadequaao das institui96es da Carta Constitucional de 1889 

ao processo evolutivo do Pais: "o mencionado contraste, como 6 sabido, resulta diretamente 

da concep9o organicista e positivista da hist6ria. Resulta dela, mas configura outro 

importante componente da ideologia de Estado, tal como ela se desenvolveu no Brasil: o 

objetivismo tecnocrtico" (Lamounier, 1985: 365). 

pensamento autoritrio dos anos 30 como um tipo de autoritarismo "provis6rio". Outra interpreta9ao seria a do 
"autoritarismo desmobilizador", formulada principalmente por Debrun (1983), onde o pensamento autoritario6 
analisado basicamente pelo seu ◇  arater de desmobiliza9谷o da sociedade. A u ltima interpreta9ao seria a da 
"ideologia de Estado", que se apresentara neste trabalho. 
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Segundo Lamounier, a atitude objetivista reifica o nivel supostamente bem definido da 

"realidade", afirmando que a ela deve corresponder um e apenas um modelo de organiza o 

politica. 

O objetivismo combina a no9ao positivista de uma 'realidade' externa ao observador e 
suscetivel de apreensao cabal com a teoria das institui96es da sociologia hist6rico-naturalista, 
na qual se presume a existencia de uma correla9をo univoca das institui96es ou formas politicas 
com a 'realidade'. Nessa sociologia, como 6 sabido, a evolu9ao histrica 6 representada como 
um processo de adapta9谷o do organismo social a um macro-resmado 'meio ambiente', 
'circunstncias hist6ricas', ou algo do genero. Esse meio externo permanece extra-hist6rico, 
identificando-se s vezes com o meio geogrfico-material, mas sempre como uma condi9ao 
esttica e externa a existencia da sociedade propriamente dita. A despeito dessa frgil 
conceitua9ao ou talvez, em virtude dela, sup6e-se que o conhecimento da 'realidade brasileira' 
leva diretamente a constru9ao do nico modelo a ela apropriado (Lamounier, 1985: 365). 

A atitude tecnocrtica desses autores estaria, sobretudo, no fato de construirem um 

modelo de transforma6es institucionais como derivado do conhecimento cientifico - a 

sociologia, que segundo essa tradi9ao, indicava que a "solu9ao correta" para os males que 

afligiam a sociedade brasileira estava na edifica o de um Estado autoritrio que desse total 

liberdade para que as elites tecnocrticas pudessem promover a reorganiza9ao da naao. 

Como afirma Lamounier: "a constru9ao de modelos institucionais nao constitui, a rigor, neste 

sentido, exercicio de imagina 乞o politica, mas sim aplica9ao de capacidade t6cnico-cientifica. 

A tarefa cientifica da sociologia 6 produzir o diagn6stico que conduzira a socioterapia 

tecnocrtica" (1985: 365). 

Outros estudos tamb6m analisaram, de uma maneira indireta, outras ramifica96es do 

pensamento tecnocrtico no Brasil. Um exemplo 6 Moraes (1987), que em sua tese de 

doutoramento Planejamento: democracia ou ditadura?, analisou o debate entre Roberto 

Campos e Celso Furtado sobre o planejamento, a partir de uma discussao que tamb6m chegaa 

temtica da tecnocracia. 

Caio Navarro de Toledo, em seu trabalho sobre o ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), analisou algumas produ96es te6ricas deste grupo, que teve um grande impacto no 

debate intelectual e politico brasileiro, principalmente nos anos 50. A analise de Toledo 

(1977) mostra que as formula6es do ISEB estavam em grande parte fundamentadas numa 

concep9ao tecnocrtica que ambicionava fundamentar sua atividade no conhecimento 

cientifico. Em linhas gerais, os membros do ISEB trabalhavam como uma concep9o 

instrumental do saber e o papel do intelectual como int6rprete das consci6ncias menos 

esclarecidas e capaz de promover a racionaliza9ao da sociedade atrav6s do planejamento 
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Um outro estudo, que aborda o pensamento tecnocratico, foi realizado por Reginaldo 

P6rez (1998), que analisou o pensamento de Roberto Campos, no intervalo compreendido 

entre os anos de 1950 e 1995, a partir das mudan9as ocorridas em suas id6ias com rela9乞o ao 

papel do Estado e s contradi96es e compatibilidades entre um pensamento fundado na razao 

(tecnocrtica?) e o universo liberal democrtico. Apesar de nao abordar diretamente o 

problema da tecnocracia, percebe-se, ao longo da analise, a forte presen9a da ideologia 

tecnocrtica em todo o conjunto da produ9ao do mais famoso tecnocrata brasileiro. 

Por ltimo, gostar-se-ia de fazer referencia ao trabalho de Ricardo Silva (1998) que ja 

foi citado em outra parte desse trabalho, e que se constitui numa das inspira96es para esta 

analise. Sua tese 6 que uma modalidade de ideologia de Estado no Brasil historicamente vem 

caracterizando como incompativeis os principios e valores do liberalismo politico, com as 

caracteristicas da formaao social brasileira (educa9ao do povo, ra9a ou mesmo as 

"necessidades econ6micas"). Ainda segundo esse autor, um dos elementos constituintes dessa 

ideologia seria o tecnocratismo. 

Segundo Silva (1998), esse modelo de pensamento politico teria como origem o 

conjunto de autores que formou a tradi9ao do pensamento autoritrio brasileiro dos anos 20 e 

30, os quais, como j foram vistos anteriormente, se apresentavam como crticos do 

liberalismo vigente na Primeira Republica, al6m de terem sido grandes ide6logos da ditadura 

do Estado Novo. 

O centro de sua argumenta9ao se situa na formulaao de que o sistema ideol6gico que 

foi funcional legitimaao do Estado Novo nos anos 30 sofreu, durante os anos de vigencia 

da Constitui9ao de 1946, uma profunda reformula9乞o que resultou na atualiza9ao de sua 

estrutura argumentativa, renovando a eficcia funcional da ideologia, abalada com o fim do 

Estado Novo. Para Silva, a atualiza9谷o dessa ideologia foi feita, sobretudo, por dois 

economistas conservadores, autodenominados liberais, que tiveram papel decisivo na 

implementa9o do regime militar p6s 64: Roberto Campos e Eugenio Gudim. 

O nucleo central das id6ias desses pensadores estaria na proeminncia do Estado sobre 

a civil (considerada irracional, particularista); no interior do Estado, a proeminencia do 

Executivo sobre os demais poderes; e no interior do poder Executivo a proeminencia da 

tecnocracia sobre as elites politicas. Visualiza-se em seu trabalho, como a ideologia 

tecnocrtica faz parte da matriz de uma boa parte do pensamento autoritrio brasileiro; e 

como essa ideologia acabou se materializando em institui96es, visto a importancia que esses 

dois grupos de pensadores tiveram nas duas experiencias autoritrias brasileiras. Resta saber 
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se essa ideologia ainda continua presente nas institui96es e na cultura poltica brasileira, 

mesmo depois do processo de democratiza9ao. 

Uma ressalva que deve ser feita a esta literatura examinada at6 aqui 6 que, apesar de 

reconhecer o carter tecnocrtico de algumas tradi96es do pensamento politico brasileiro, no 

existe nenhum trabalho que analise exciusivamente o pensamento tecnocrtico em si. O 

tecnocratismo sempre aparece nas anlises, mais como uma caracteristica de um estilo do que 

como um tipo de pensamento "puro". 

1.4. A economia como ideologia: o "modernismo econ6mico" e a "ret6rica 

reacion豆ria" 

A defini9ao do conceito de ideologia tecnocrtica permite adentrar em novas 

discuss6es fundamentais a este problema de pesquisa. Aqui, interessa, sobretudo, esclarecer 

os mecanismos de como a ciencia pode ser utilizada para criar ou manter rela96es de 

domina9ao. O debate recente sobre a ret6rica vem proporcionar a esta pesquisa uma 

interessante porta de entrada para essa questo22. 

Segundo McClosKey (1996), para iniciar a discuss乞o sobre a ret6rica precisa-se 

diferenciar o significado vulgar de ret6rica do seu significado classico. Diz o autor: 

Naturalmente, a ret6rica 6 utilizada para avisar da existencia de inc6ndio em um teatro ou para 
provocar a xenofobia entre o eleitorado. Esse tipo de vocifera9ao 6 o significado vulgar da 
palavra, o mesmo que a 'ret6rica acalorada' do presidente em uma conferncia de imprensa, ou 
a 'simples ret6rica' a que se rebaixam nossos inimigos. Nao obstante, desde os gregos, a 
palavra 6 utilizada em um sentido mais amplo e atrativo para referir-se ao estudo de todos os 
meios para conseguir coisas com a linguagem: incitar a multidao a que linche um acusado, bem 
como convencer os leitores de um romance de que os personagens esto vivos, ou fazer com 
que os eruditos aceitem o melhor argumento e rechacem o pior (McCloskey, 1996: 48). 

22 Para uma anlise do debate sobre a ret6rica, principalmente na economia, vide os artigos do livro organizado 
por Rego (1996) e Paulani (1999). 
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Albert Hirschman (1992), no seu livro A retrica da Intransigncia23 fornece uma 

s6rie de elementos para pensar essa complexa rela9ao entre ciencia e ideologia, ou, em outras 

palavras, como a ciencia pode ser utilizada para fins de domina o 

Partindo do classico trabalho de T. H. Marshall, sobre a evolu9ao da cidadania no 

Ocidente (os direitos civis no s6culo XVIII, os direitos politicos no s6culo XIX e os direitos 

sociais no s6culo XX), Hirschman vai analisar os tipos de argumentos utilizados pelos 

pensadores contr白rios a aclama9ao e/ou manuten9ao desses direitos. Mesmo n乞o tendo como 

objetivo central de seu trabalho a relaao entre ciencia e ideologia, o autor oferece 

importantes pistas sobre essa questao. 

Apesar de o tipo de argumentaao dos reacionrios variar de acordo com o momento 

hist6rico, a tese de Hirschman 6 que a estrutura do argumento se manteve intocada. Ao se 

posicionar contra os eventos assinalados anteriormente, os conservadores, utilizaram, 

invariavelmente, de uma ou mais das seguintes teses: perversidade, futilidade ou amea9a 

Atrav6s da tese da perversidade, os reacionrios tentam provar que a tentativa de 

empurrar a sociedade em determinada dire9乞o fara com que ela, sim, se mova, mas na dire9ao 

contrria. Ja a tese da futilidade 6 utilizada para argumentar que "qualquer tentativa de 

mudan9a 6 abortiva, que de um modo ou de outro qualquer suposta mudana d , foi ou ser, 

em grande medida, de fachada, cosm6tica, e, portanto ilus6ria, pois as estruturas 'profundas' 

da sociedade permanecero intactas" (Hirschman, 1992: 43). Por u ltimo, atrav6s da tese da 

ameaa, procura-se argumentar "que a mudan9a proposta, ainda que talvez desejvel em si, 

acarreta custos ou consequencias inaceitaveis de um outro tipo" (idem: 73). 

Nao se tem por objetivo neste trabalho reconstruir toda a argumentaao de Hirschman; 

limitar-se-a ao debate sobre a utiliza o da ciencia para fins de criar ou manter rela96es de 

domina9谷o. Para isso, serao recuperados alguns fatos apresentados pelo autor 

Um primeiro momento da crtica reacionria de extraao tecnocrtica pode ser 

encontrada no final do s6culo XIX, com a critica de Gustave Le Bon ao sufragio universal 

Utilizando-se das teorias sociais cientificas, quando as descobertas m6dicas e psicol6gicas 

demonstraram que o comportamento humano era motivado por for9as irracionais em medida 

muito maior do que fora reconhecido anteriormente, Le Bon chegou a conclusao que as 

massas sao irracionais e a democracia tende a aumentar o gasto publico devido aos multiplos 

23 Para uma interessante analise do livro de Hirschman, vide Pena (1993). Para uma visao geral do conjunto de 
sua obra, vide "Entrevista a Albert Hirschman sobre su vida y obra" (1996). 
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interesses setoriais. Al6m disso, segundo esse autor, devido a pr6pria irracionalidade das 

massas, a democracia tende a transformar-se no governo da burocracia. 

Depois de Le Bon, uma s6rie de autores do final do s6culo XIX e incio do s6culo XX 

continuaram utilizando-se da ciencia para refutar o sufrgio universal. Autores como Vilfredo 

Pareto, Gaetano Mosca e Robert Michels, que formaram a tradi9ao do pensamento elitista, 

argumentavam, baseando-se em dados "cientificos", que qualquer sociedade, independente de 

sua organizaao politica de 'superficie', esta sempre dividida entre governantes e governados 

(Mosca), ou entre a elite e a nao-elite (Pareto). Diante dessa "lei da hist6ria" pouco adiantaria 

introduzir os mecanismos de sufrgio universal, os quais nao seriam mais do que uma 

engana9ao para o povo24. 

O argumento elitista foi tpico do inicio do s6culo XX quando surgiu uma s6rie de 

criticas ao liberalismo politico e econ6mico. O instrumental utilizado pelos autores citados era 

a sociologia: as leis sociol6gicas haviam sido descobertas e nao cabia aos homens question- 

ias. As id6ias desses autores, posteriormente serviram como uma das fiindamenta6es do 

fascismo na Europa, especialmente na critica que esse fazia ao liberalismo. 

Uma das principais utiliza96es de argumentos reacionrios com inspira9乞o 

tecnocrtica vem da ciencia econ6mica, a qual, principalmente ap6s a Segunda Guerra, com a 

ampliaao das atividades estatais, se tornou o principal centro de difusao das teses 

reacionrias. Segundo Hirschman (1992: 30): 

(...) mais que em qualquer outra das ciencias sociais, a doutrina do efeito perverso esta 
intimamente ligada a um dogma central da disciplina: a id6ia de um mercado que se auto- 
regula. Na medida em que essa id6ia 6 dominante, qualquer poltica publica que tenha por meta 
mudar resultados do mercado, tais como pre9os ou salrios, toma-se automaticamente uma 
interfer6ncia nociva em processos ben6ficos de equilbrio. Mesmo os economistas favorveis a 
algumas medidas de redistribui9乞o de renda e riqueza tendem a considerar as medidas de 
carter 'populista' mais evidente como contraproducentes. 

Essa ciencia econ6mica que domina os debates no espa9o p丘blico esta cada vez mais 

dominada pelo pensamento positivista. A penetraao do positivismo na economia 6 

denominada por McCloskey de "modernismo econ6mico", que tem como pressuposto bsico 

que o nico conhecimento real,6 na fala corrente, o 'cientifico', ou seja, o conhecimento 
contrastado mediante certos tipos de ceticismo rigoroso. Filosoficamente falando, o 
modernismo 6 o programa de Descartes, dominante na filosofia desde o s6culo XVII, para 
construir o conhecimento sobre a base da duvida radical (McCloskey, 1996: 53'). 

24 Essas teorias elitistas, como se sabe, serviram de inspira9ao para o pensamento politico autoritrio brasileiro 
dos anos 20 e 30 demonstrar a inviabilidade do liberalismo poltico no Brasil. 
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Ainda segundo McCloskey (1996:55), o modernismo econ6mico tem dez 

mandamentos que guiam sua atua9ao: 

1. A previsao e o controle sao os fins da ciencia; 

2. Somente as implica96es observdveis (ou previs6es) de uma teoria importam para afirmar 

que 6 verdadeira; 

3. A comprova9ao inclui experimentos objetivos e reproduziveis; os simples questionrios 

que interrogam as pessoas s乞o inteis, ja que estas podem mentir; 

4. Se e somente se a aplica9ao experimental de uma teoria demonstra ser falsa, a teoria 

tamb6m o 6 ; 

5. Ha que valorizar a objetividade; a 'observa o' subjetiva (introspec9ao) n乞o6 um 

conhecimento cientifico, porque a objetividade e a subjetividade n乞o se podem unir; 

6. A mxima de Kelvin: "Quando nao podes express自-lo com nmeros, teu conhecimento6 

pobre e insatisfat6rio"; 

7. A introspec9ao, a cren9a metafsica, a est6tica, etc., podem ter importncia no 

descobrimento de uma hip6tese, mas nao em sua justificativa; as justificativas no estao 

condicionadas pelo tempo e a comunidade de ciencias que as rodeiam 6 irrelevante para 

sua verdade; 

' 
8. E a metodologia que tem de separar o pensamento cientifico do nao cientifico, o positivo 

do normativo; 

9. Uma explica9ao cientifica de um fato o ampara como uma lei protetora. 

10. Os cientistas - por exemplo, os economistas - no devem ter nada que dizer como 

cientistas sobre valor moral ou artistico. 

A utiliza9ao da ciencia econ6mica como critica aos direitos sociais, a partir da tese da 

perversidade, foi feita por autores seguidores da tradi9ao do modernismo, como Jay W 

Forrester, que no artigo "comportamento contra-intuitivo dos sistemas sociais", afirma que a 

maioria das politicas urbanas "vao do ineficaz ao nocivo, se analisadas do ponto de vista dos 

seus efeitos sobre a sade econ6mica da cidade ou pelos seus efeitos a longo prazo sobre a 

populaao de baixa renda" (Apud Hirschman, 1992: 34). Outro autor que utiliza a ciencia 

econ6mica para fins de rea9o ao Welfare State foi Nathan Glazer, que em 1971 publicou o 
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artigo "Os limites das politicas sociais", onde conclui que "nossos pr6prios esfor9os para lidar 

com o sofrimento aumentam o sofrimento" (Apud, Hirschman, 1992: 35). 0 argumento mais 

radical da tese da perversidade fundado na ciencia econ6mica foi feito por Charles Murray, 

que no livro Losing Ground, publicado em 1984, chega a afirmar que "tentamos prover mais 

para os pobres e em vez disso produzimos mais pobres. Tentamos remover as barreiras para 

escapar da pobreza e inadvertidamente construmos uma armadilha" (Apud, Hirschman, 1992: 

32). 

Os argumentos parecem simples: qualquer politica que interfira na ordem natural do 

mercado esta fadada ao fracasso, gerando efeitos contr白rios aos pretendidos pelos promotores 

da politica em questo. O problema 6 que essa afirma9ao assume um carter de lei natural, 

que nao pode ser alterada pela vontade dos homens. 

A utiliza9ao da ciencia econ6mica para fins de rea9ao ao Welfare State n乞o pra por ai; 

o que muda 6 a tese a que se recorre para fazer a critica. Utilizando-se da tese da futilidade, 

George Stigler - Economista de Chicago, ganhador do Prmio Nobel - publicou, em 1970, o 

artigo "Lei de Director da redistribui9ao da renda publica". Segundo Stigler, Director 

sustentou que "os gastos p丘blicos s乞o feitos para o beneficio primrio das classes m6dias, e 

financiados com impostos pagos em parte consider自vel pelos pobres e pelos ricos" (Apud, 

Hirschman, 1992: 59). A partir dessa argumenta9ao, conclui-se pela futilidade do sistema de 

prote9ao social, pois na verdade ele serve para deixar as coisas exatamente como eram no 

passado, inalteradas. Segundo Hirschman, essas criticas, apesar de n乞o parecerem, s谷o muito 

mais fortes que as fundadas na tese da futilidade: 

As contradoutrinas que tiveram mais sucesso na profissao econ6mica sao conhecidas como 
monetarismo e economia neoclassica ou expectativas racionais. Do nosso ponto de vista, o fato 
interessante sobre esses ataques s politicas e ao sistema keynesiano e que eles - foram 
formulados de acordo com o modelo da futilidade e nao com o da perversidade. Em outras 
palavras, os novos criticos nao alegavam que as polticas fiscais ou monetrias keynesianas 
iriam aprofundar a recessao ou aumentar o desemprego; em vez disso, mostraram que as 
polticas keynesianas ativistas levariam, especialmente se recebessem ampla difuso 
antecipada, a expectativas e subsequentes comportamentos por parte dos agentes econ6micos 
que anulariam as polticas oficiais, tomando-as inoperantes, ociosas - fteis. Mais uma vez, 
esse tipo de argumenta9ao 6 aparentemente menos extenso, mas no final acaba sendo muito 
mais exasperante (1992: 67). 

Uma outra utiliza9ao da ci6ncia econ6mica para fins ret6ricos de rea9ao ao Welfare 

State, e que teve grande impacto na opinio p丘blica, veio de F. Hayek, o qual, utilizando-se da 

tese da amea9a, afirmou que qualquer tendencia a expansao das atividades governamentais 

estaria fadada a amea9ar a liberdade. Tal afirma9ao baseia-se no seguinte raciocinio: (1) em 
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geral as pessoas concordam com algumas poucas tarefas comuns; (2) para ser democrático, o 

governo deve ser consensual; (3) o governo democrático, portanto, só é possível quando o 

Estado limita suas atividades às poucas sobre as quais as pessoas podem concordar; (4) logo, 

quando o Estado deseja assumir importantes funções adicionais, verá que só pode fazê-lo pela 

coação, e tanto a liberdade quanto a democracia estarão destruídas (Hirschman, 1992). 

No livro a Constituição da Liberdade, toda a terceira parte é dedicada a um ataque ao 

Welfare State (Liberdade no Welfare State ). Se o alvo de seu livro anterior, O caminho da 

servidão (1944) era o socialismo e o planejamento central, agora (1960 - Constituição da 

Liberdade), com o avanço da social-democracia e a crise do marxismo, o alvo dos ataques 

passa a ser o Estado de bem-estar social. O tema central de suas críticas é a tese da ameaça. A 

liberdade está ameaçada pelo Welfare State: "a liberdade está criticamente ameaçada quando 

se concede ao governo o poder exclusivo de fornecer certos serviços- poder este, que para 

alcançar seu propósito, precisa ser usado para a coação discricionária dos indivíduos" (apud, 

Hirshman, 1992: 97). 

O consenso em tomo do Welfare State fez com que as teses de Hayek ficassem 

esquecidas até o final dos anos 60, quando uma série de acontecimentos como as revoltas 

estudantis, a crise do petróleo e a estagflação fizeram com que as teses da ameaça 

ressurgissem. O argumento da ameaça novamente foi revisto e volta-se a afirmar que as 

tendências desestabilizadoras do Welfare ameaçariam o governo democrático. Surgem as 

famosas teses da "crise de govemabilidade da democracia", "sobrecarga governamental", 

"termo que insinuava o início de um diagnóstico de 'crise', apontando um dedo acusador para 

vários empreendimentos não especificados do Estado" (Hirschman, 1992: 100i5
. 

Essa discussão, utilizando-se exaustivamente da obra de Hirschman, teve como 

objetivo básico apresentar alguns mecanismos utilizados em nome da ciência, com o intuito 

de manter uma certa dominação. A recorrência a leis científicas seja contra o sufrágio 

universal ou ao Welfare State, pelas diferentes teses - perversidade, futilidade, ameaça, 

mostra a relação íntima que pode existir entre a ciência e a ideologia. As discussões recentes, 

aparentemente "neutras", em tomo de temas como govemabilidade/ingovemabilidade, ou da 

25 Essas preocupações espalharam-se de tal modo que foram escolhidas como um campo de estudo pela 
Comissão Trilateral, grupo de cidadãos proeminentes da Europa Ocidental, do Japão e da América do Norte, 
formado em 1973 para considerar problemas comuns. Um relatório à Comissão foi esboçado por três destacados 
cientistas sociais e publicado em 1975 sob o impressionante título de The crisis of democracy. O capítulo sobre 
os Estados Unidos, escrito por Samuel Huntington, teve ampla divulgação e tomou-se muito influente. 
Huntington avançou um novo argumento, que tendia a responsabilizar a recente expansão das despesas de 
assistência social pela chamada crise de govemabilidade na democracia americana (Hirschman, 1992: I 00). 
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"necessidade" de uma privatização, por exemplo, se olhadas sobre este prisma começam a 

ganhar novos traços, ou seja, passam a ser vistas como um tipo de retórica fundada na 

estrutura básica do conservadorismo, que muito pouco se alterou ao longo da história. 

Em síntese, a revisão bibliográfica empreendida neste capítulo sugere a importância 

de se retomar a análise do fenômeno tecnocrático no Brasil, para se compreender com mais 

profundidade como se dão as relações de poder quando um setor da burocracia monopoliza o 

processo decisório, em virtude de seu conhecimento técnico-científico, de uma área 

estratégica como é a econômica. O próximo capítulo busca, neste sentido, avaliar a evolução 

da ideologia tecnocrática no País. 



CAPiTULO II- A LONGA TRADICAO TECNOCR TICA 

BRASILEIRA  

O objetivo central deste capitulo 6 analisar a constru9ao do Estado no Brasil, a partir 

da visualiza9乞o do papel assumido pela ideologia tecnocrtica neste processo. Pretende-se 

aqui ressaltar que por ser uma anlise que envolve um longo perodo hist6rico, enfatiza os 

detalhes importantes da hist6ria politica brasileira que est谷o relacionados com o tema da tese 

2.1 A ideologia tecnocr豆tica e a constru恒o do Estado brasileiro 

Apesar das amplas controv6rsias na literatura politica brasileira, um fen6meno que6 

relativamente consensual 6 que a Revolu9ao de 30 inaugurou um "longo periodo de state 

building" (Nunes, 1997: 47), caracterizado pela interven9ao do Estado na economia e pela 

centralizaao politica e administrativa, processos que se intensificaram ap6s 1937, com a 

instauraao do Estado Novo1. 

1 Para Martins "o Estado que emerge no Brasil a partir da revolu9ao de 30, e se consolida no curso do processo 
de industrializa9谷o, 6 um Estado que nきo se limita a garantir a ordem capitalista (quer dizer: manter as condi96es 
sociais externas necessrias a produ9ao capitalista), mas que passa a atuar internamente ao sistema de produ9ao, 
para organizar a acumula9をo, tornando-se ao mesmo tempo promotor e ator da industrializa戸o. Essa a9ao do 
Estado, que se anuncia de forma mais ou menos incipiente nos anos 30-40 (as iniciativas no campo da siderurgia 
e do petr6leo sob o primeiro governo de Vargas, p.ex.), tornar-se-d cada vez mais importante e cada vez mais 
evidente, a partir da d6cada de 50, pelo papel por ele desempenhado na efetiva constitui9含o (porque gerando seu 
pr6prio mercado) de um sistema industrial no pais. Mas esse Estado que assim atua j自 6 um Estado que cria e 
reproduz uma burocracia dotada de interesses pr6prios e que se realizam atrav6s da amplia9ao do 
intervencionismo estatal. Nao menos importante 6 o fato de que o Estado que surge no Brasil em 30, e que 
prevalecera at6 64, ser tamb6m um Estado populista, ou seja: um Estado que se interp6e nos conflitos de classe, 
tutelando as organiza96es tanto patronais quanto oper自rias, para melhor realizar a media9ao populista cl自ssica de 
compatibilizar acumula9ao capitalista e tens6es sociais" (Martins, 1985: 34). 
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Mesmo reconhecendo a importncia do trabalho de Saes (1985), de que a constru9o 

do Estado capitalista no Brasil vai se dar entre 1889-189 1 com a aboli車o da escravatura e a 

proclama9ao da Republica, quando se forma a "estrutura politico-juridica" do Estado burgu6s, 

6de fcil visualiza 谷o que a constru9乞o institucional da "ossatura material do Estado" 

(Draibe, 1985), bem como as transforma6es na estrutura da economia brasileira (Fonseca, 

1989), vai se dar somente a partir dos anos 30. Destaca Nunes que o processo de mudan9a 

desencadeado pela Revolu9ao de 30 incluia: a) interven9ao estatal na economia, atrav6s da 

cria9ao de agencias e programas, politicas de prote9ao ao caf e transferencia de todas as 

decis6es econ6micas relevantes para a esfera do governo federal; b) centralizaao politica, 

reforma administrativa, racionalizaao e modernizaao do aparelho de Estado; c) redefini9o 

dos padr6es de relacionamento entre oligarquias locais e estaduais, intensificaao das trocas 

entre o governo federal e os grupos estaduais, com a simultnea centraliza9谷o dos 

instrumentos para o exercicio do clientelismo; d) incorpora9ao do trabalho em moldes 

corporativos (Nunes, 1997: 49). 

Data desse perodo a materializa9ao das quatro gramticas politicas referidas 

anteriormente: (a) o universalismo de procedimentos foi perseguido atrav6s da reforma do 

servi9o publico e da criaao do Dasp - Departamento Administrativo do Servi9o Publico; (b) 

o clientelismo foi exercido atrav6s de uma complexa rela9ao entre o poder central e as 

oligarquias regionais, baseado numa hierarquia de vinculos e favores que incluiam empregos 

no governo ou a participa o em conselhos consultivos especiais; (c) as prticas 

corporativistas foram garantidas pelas provis6es legais, pelo rec6m-criado Minist6rio do 

Trabalho, pela Justi9a do Trabalho, pelos institutos de previdencia social e, mais tarde, pela 

Consolida9ao das Leis do Trabalho; e (d) por u ltimo, e o que mais interessa, o insulamento 

burocrtico foi conseguido atrav6s da cria9o de agencias como o Dasp (Departamento 

Administrativo do Servi9o Publico), que assumia um papel de assessoria a presidencia, e mais 

tarde, pela cria9谷o de outros conselhos e estatais. (Nunes, 1997) 

Os anos 30 tamb6m vieram marcar o nascimento de uma nova rela9ao entre os 

intelectuais e o Estado, ou aquilo que P6caut veio caracterizar como o surgimento de uma 

cultura politica entre os intelectuais brasileiros2. Para P6caut, os intelectuais da gera9ao dos 

2 Para P6caut, a no9ao de cultura politica "significa, para n6s, aderir a uma mesma concep9ao de forma9o 
social. Desse ponto de vista, implica que tend己ncias diversas, num primeiro momento contradit6rias, possam 
surgir de uma mesma matriz geral; sup6e tamb6m a difusao de um significado comum; e, enfim, refere-se a 
formas concretas de sociabilidade e comunica9ao. A cultura poltica nao diz respeito, portanto, ao conjunto da 
sociedade, mas antes 6 constitutiva da identidade de um grupo" (P6cault, 1990: 17). 
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anos 30 mostram-se preocupados, sobretudo com o problema da identidade nacional e das 

institui96es. Escreve o autor: 

Na sua perspectiva, ja existia uma identidade nacional latente, confirmada pelas maneiras de 
ser, pelas solidariedades profundas e pelo folclore. Isto nao bastava, por6m, para que se 
pudesse considerar o povo brasileiro politicamente constituido. Apenas institui96es adaptadasa 
'realidade' permitiriam que se alcan9asse esse nvel. Convinha, portanto, eliminar as 
institui96es da Rep丘blica que, embora professando um liberalismo inspirado na ilus乞o de 
atingir a modernidade por imita9ao de modelos estrangeiros, opunham obstaculos a afirma9o 
nacional. 'Organizar' a na9ao, esta 6 a tarefa urgente, uma tarefa que cabe s elites. Dela os 
intelectuais tm ainda mais motivos para participar, na medida em que constitui um fato 
indissoluvelmente cultural e poltico: forjar um povo tamb6m e tra9ar uma cultura capaz de 
assegurar sua unidade (P6caut, 1990: 15). 

Essa preocupa9ao em construir institui96es condizentes com o pas "real" marcou, 

sobretudo, a obra de pensadores ja referidos anteriormente (Oliveira Vianna, Azevedo 

Amaral, Francisco Campos, Alberto Torres e outros), e que acabaram assumindo o papel de 

"ide6logos" do Estado Novo. Suas formula6es estatistas e tecnocrticas acabaram 

fornecendo um grande papel legitimador para essa ditadura. O insulamento burocrtico 

atrav6s dos conselhos e comiss6es t6cnicas e a consequente hipertrofia do Poder Executivo 

foram algumas das materializa6es desse pensamento. 

Al6m de ser o resultado da incapacidade de se reformar as estruturas tradicionais do 

Estado, marcadas pelo clientelismo (o mais antigo elemento da gramtica brasileira) e uma 

das maneiras de se modernizar a economia, os conselhos e comiss6es, como muito bem pode 

ser visto na obra de autores como Oliveira Vianna e Francisco Campos3, seriam formas ideais 

de tomada de decis6es estatais, diante da complexidade das sociedades contemporneas e da 

incapacidade do povo brasileiro para o exercicio da democracia4. 

Entre os anos de 1930 e 1964 foi criada uma s6rie de conselhos e comiss6es, que 

tveram um importante papel, tanto na materializa9ao institucional do pensamento 

tecnocrtico nas estruturas estatais, quanto na formaao de uma nova tecnocracia, que 

posteriormente iria gestar novos projetos politicos de inspira9ao tecnocrtica. Entre esses 

Conselhos, destacam-se: Conselho Federal de Com6rcio Exterior, criado em 1934, Conselho 

T6cnico de Economia e Finan9as (1937), Comissao de Defesa Nacional (1939), a Comiss乞o 

蕪鷲I薫静灘鴛喜鴛鰻灘態熊 

競
pensamento autoritrio brasileiro dos anos 20 e 30 h uma
as de 1970 e 1980. Vide, entre outros, Lamounier (1985),)93), Debrun (1983), Diniz (1987), Sadek (1978), Silva (199灘:eratura, produzida principalmente1978), Quartin de Moraes (1986),Oliveira (1997). 
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de Defesa Econ6mica, Coordenaao de Mobilizaao Econ6mica (1942), Conselho Nacional 

de Politica Industrial e Comercial (1943), Comissao de Planejamento Econ6mico (1944), 

Comissao Mista Brasil-Estados Unidos (1950-1951), Conselho Nacional de Economia (1949), 

Comiss乞o Nacional de Poltica Agrria (1951-1952), o Conselho de Desenvolvimento 

Industrial (1953), o Grupo Misto de Estudos BNDE-Cepal (1953), o Grupo Executivo para a 

Industria Automobilistica (1956), 0 Conselho Nacional de Desenvolvimento (1956), 

Conselhos de Poltica Aduaneira (1957) e o Conselho Administrativo de Defesa Econ6mica 

(1963). 

Essas agencias estatais desempenharam importantes pap6is nao s6 como espa9os 

formuladores da politica de desenvolvimento para o Brasil (Nunes, 1997, Draibe, 1985), 

como tambdm foram importantes espa9os de forma9ao de uma teenocracia que se via 

incumbida da tarefa de constru9o da na9ao (Gouvea, 1994) 

Em um estudo dedicado ao espao de poder das elites burocrticas no Brasil, Gilda 

Portugal Gouvea demonstra, atrav6s da anlise de relatos pessoais de t6cnicos que 

trabalharam em diversos 6 rgaos estatais, a importncia que essas agencias estatais tiveram na 

forma 谷o da tecnocracia brasileira. Pode-se mesmo concluir da andlise da autora que o 

proprio conflito entre monetaristas e estruturalistas (v. Bielschowsky, 1996, Sola, 1998), que 

vai marcar profundamente o debate econ6mico brasileiro, teve seu espa9o de gesta9ao nas 

agencias estatais. Enquanto espa9os como a SUMOC (embriao do Banco Central) e o 

Conselho T6cnico de Economia e Finan9as se constituiram no reduto dos monetaristas, o 

BNDE, a Assessoria Econ6mica da Presidencia da Republica e outros eram ocupados 

maci9amente pelos estruturalistas ou, como foram denominados posteriormente, 

desenvolvjmentjstas5. 

O estudo de Maria Rita Loureiro sobre os Economistas no Governo vai mostrar como 

a pr6pria ciencia econ6mica no Brasil foi se desenvolvendo de acordo com as necessidades e 

os conflitos presentes nas agencias estatais. O pensamento econ6mico brasileiro, at6 os anos 

60, foi praticamente fruto dos debates travados no interior do Estado, sendo muito pouco 

influenciado pelo mainstream da economia. 

5 As teses estruturalistas sao sistematizadas naquilo que ficou conhecido como o pensamento Cepalino, que teve 
em Celso Furtado o seu principal representante no Brasil. Aldm de uma interpreta9ao geral do processo 
econ6mico, a partir das rela96es centro-periferia, os estruturalistas ficaram conhecidos por sua anlise da 
infla9ao como derivada de fatores "estruturais". Ja os "monetaristas" privilegiavam os fatores monetarios na 
analise das causas da inflaao. Para uma visualiza o da controv6rsia entre monetaristas e estruturalistas, vide 
Hirschman (1967), Sola (1998) e Bielshowsky (1995). 
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Assim, as ag6ncias estatais "insuladas" come9aram a formar, a partir dos anos 30, um 

segmento especifico das elites dirigentes no Brasil~ as elites tecnocrticas, as quais se 

identificam e se legitimam: 

(...) n乞o pela representa9ao partidria e eleitoral e sim pela competencia t6cnico-cientfica. 
Facilitada por um regime autoritrio e pela fragilidade do sistema partidrio, essa elite ascende 
aos postos de poder nos organismos governamentais sem grande competi9ao com seus 
concorrentes externos (polticos tradicionais ou homens de partido). Suas lutas concentram-se 
nas disputas internas, concernentes aos diferentes projetos de desenvolvimento ou a s 
alternativas de politicas econ6micas (Loureiro, 1997: 49). 

A constru9ao do Estado brasileiro garantiu permanentemente um espa9o de poder para 

essa elite dirigente, independente do grupo que estava no poder. Como a id6ia de 

"desenvolvimento" veio assumir, a partir dos anos 30 e, principalmente, a partir dos 50, quase 

que uma razao de Estado, coube a tecnocracia ser a gestora desse processo, mesmo sendo 

necess自rio reconhecer a presen9a marcante das outras "gramticas" da politica brasileira nesse 

processo, como condi9乞o de estabilidade aos governos6. 

Saindo do plano institucional e indo para o ideol6gico, pode-se perceber com P6caut 

(1990) que a geraao dos intelectuais formada a partir dos anos 50 estabeleceu uma outra 

relaao com a politica: jd nao p6em em duvida, como a gera9ao anterior, que o povo esteja 

constituido "e o veem mesmo como a verdadeira garantia da unidade nacional: povo e na9谷o, 
nesse momento, s乞o indissociaveis" (1990: 15). Nao se tratava mais de assegurar a coesao do 

povo, como na gera9ao dos anos 30, e sim defender os interesses da na9ao contra as amea9as 

externas ligadas ao imperialismo. 

Em consequ6ncia do rpido desenvolvimento econ6mico, o Brasil estava em vias de se tornar 
uma sociedade de classes. Naquele momento, porem, a burguesia nacional e as classes 
populares se empenham em articular uma frente comum para permitir, apesar do imperialismo 
e dos segmentos arcaicos das camadas abastadas brasileiras, a transi9ao para uma sociedade 
democrtico-burguesa. Os intelectuais ja nao precisam reivindicar uma posi9ao de elite: sua 
legitimidade decorre justamente de se fazerem int6rpretes das massas populares. Conservam, 

6 A partir dos anos 30, o Estado nacional brasileiro aos poucos passa a constituir-se em nucleo organizador da 
sociedade e alavanca da constru9ao do capitalismo industrial no pais, "quer dizer, passa a tornar-se 
desenvolvimentista" (Sallum jr, 1996: 44). Neste trabalho, para fins analticos, utilizar-se- o conceito de 
desenvolvimentismo formulado por Sallum Jr. (1996): "Entende-se (...) desenvolvimentismo como uma 
modalidade especial de intervencionismo estatal, orientado, nao para evitar as fases depressivas do ciclo 
econ6mico capitalista, mas para impulsionar a industrializa9ao em paises de desenvolvimento tardio - em 
rela9ao aos centros originrios do capitalismo mundial" (1996: 44). Para uma visao hist6rica do Estado 
desenvolvimentista no Brasil, vide Fiori (1995a, 1995b). Nestes trabalhos, Fiori demonstra o carter conservador 
do pacto desenvolvimentista brasileiro, o qual teve sua expressao simb6lica na ideologia do desenvolvimento, 
projetando-se no Estado, fazendo dele ao mesmo tempo a vanguarda do desenvolvimento e o protetor do atraso. 
Para Sallum Jr. (1996), a natureza conciliat6ria desse pacto politico inclinava as elites que ocupavam o topo do 
Estado a resistirem s press6es favorveis a redu9ao do excedente econ6mico disponivel, que for9assem cortar 
cotas-parte de quaisquer dos seus participantes 
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no entanto, um papel poltico insubstituivel: de um lado, t6m a missao de ajudar o povo a tomar 
consciencia de sua voca9ao revolucionria; de outro, cabe-lhes demonstrar, enquanto 
ide6logos, que o desenvolvimento econ6mico, a emancipa9ao das classes populares e a 
independencia nacional sao trs aspectos de um mesmo projeto (P6caut, 1990: 15). 

Apesar dessa mudan9a verificada na rela o dos intelectuais brasileiros com a politica, 

algumas quest6es permaneceram praticamente intocadas em suas prticas: sua viso 

hierarquizada da sociedade, a sua condi9ao de elite dirigente e o pr6prio carter tecnocrtico 

de suas id6ias. Se for analisado talvez aquele que foi o mais importante centro intelectual dos 

anos 50 e 60, o ISEB - Instituto Superior de Estudos Brasileiros7, ver-se-a que suas id6ias 

nacionalistas e desenvolvimentistas, que forneceram subsidios importantes para o governo de 

Juscelino Kubitschek, estavam marcadas por um forte apelo - mesmo que muitas vezes de 

maneira disfar9ado - ao tecnocratismo. Em sua anlise do ISEB, P6caut afirma que "por vezes 

a ideologia parece, sobretudo, uma forma de encobrir um projeto de tendencia tecnocrtica" 

(1990: 118). Com relaao aos escritos de H6lio Jaguaribe, um dos membros fundadores do 

ISEB, P6caut identifica alguns elementos invariaveis em seu pensamento: "t6cnica, 

conhecimento, projeto: trs facetas de um dominio da economia cujas implica96es 

tecnocrticas transparecem na reabilitaao simultnea do modelo 'neobismarkiano' na rea 

politica" (1990: 119). 

Essa interface que se esta constantemente estabelecendo entre o plano das id6ias e o 

plano das institui96es tem como objetivo mostrar a presen9a das id6ias tecnocrticas tanto no 

pensamento politico como no plano da ossatura material do Estado brasileiro. Existe uma 

complexa rela9ao de influencias entre o plano das id6ias e o plano das institui 96es. A 

ideologia do "desenvolvimentismo"8 6 um exemplo da complexidade dessa rela9o 

Data do segundo governo de Getlio Vargas, a estrutura9乞o de maneira mais acabada 

do projeto desenvolvimentista no Brasil. A necessidade do desenvolvimento como forma de 

emancipa9ao da na車o das amea9as externas, como o comunismo ou o imperialismo,6 a 

marca dessa ideologia. Para esta problemtica, interessa destacar que a estrutura do 

7 O ISEB foi criado por um decreto do governo interino Caf Filho, em julho de 1955. Para P6caut, o ISEB 
"alcan9ou uma tal proje9ao nos meios intelectuais que se tomou o simbolo da sintese nacional- 
desenvolvimentista, antes de se tomar o simbolo da sintese nacional-populista, e depois, da sintese nacional- 
marxista. Influenciou numerosos grupos, provocou debates de grande repercuss含o e forneceu alicerces te6ricos 
para as mais diversas correntes" (P6caut, 1990: 107). Para uma analise detalhada do ISEB, vide Toledo (1978). 

8 Para uma analise da ideologia do desenvolvimentismo a partir dos discursos de Juscelino Kubtitschek e Janio 
Quadros, vide Cardoso, Miriam Limoeiro (1978). Esse trabalho tamb6m fornece uma detalhada fundamenta9o 
metodol6gica para o estudo das ideologias. 
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desenvolvimentismo varguista foi marcada, sobretudo, pela acentuaao da influencia de uma 

das "gramticas politicas" brasileiras: o insulamento burocrtico. 

Mesmo sendo um "mestre" na arte de combinar "gramticas", fazendo largo uso do 

clientelismo (na rela9ao com os partidos politicos), ou do corporativismo (na rela頭o com o 

movimento sindical), foi no insulamento de algumas agencias estatais que se situou um dos 

ncleos do projeto desenvolvimentista: a Assessoria Econ6mica da Presidencia e o BNDE 

foram dois espaos, onde uma tecnocracia "insulada" do debate politico p6de pensar o 

desenvolvimento brasileiro (Nunes, 1997). Analisando o segundo governo Vargas em seu 

conjunto, uma historiadora fez os seguintes comentrios sobre a Assessoria Econmica de 

Vargas: 

Defmindo sua atua9ao como de carter reservado no assessoramento do Executivo (...) e 
mantendo-se 'na sombra exatamente para poder operar', a Assessoria Econ6mica de Vargas 
estabeleceu padr6es de decis6es sobre polticas econ6micas com base em aspectos t6cnicos, 
esvaziando o Congresso de iniciativas nessa a rea (...) Atrav6s de seus projetos de impacto, a 
Assessoria seria para o governo o canal de comunica9豆o direta com a popula9きo na busca de 
um apoio e de uma base popular mais s6lida" (D'Arajo, 1982: 427). 

Outro grande momento do desenvolvimentismo foi o governo JK. Periodo marcado 

por mudan9as profundas na sociedade brasileira, como a implanta9ao da industria 

automobilistica e a constru9ao de Brasilia, o governo de Juscelino tamb6m se destacou por ser 

um dos momentos de maior estabilidade politica da hist6ria brasileira. Mesmo se utilizando 

das estrat6gias do corporativismo e do clientelismo, um elemento central do governo 3K foi a 

utiliza9ao intencional do insulamento burocrtico. Segundo E. Nunes (1997: 102), 

se o inicio de uma utiliza9ao intencional do insulamento burocrtico, como forma de 
deslanchar projetos industriais, remonta ao segundo governo Vargas, foi o governo Kubitschek 
(1956/1961) que fez uso do insulamento burocrtico em larga escala, combinando-o coma 
patronagem, para consolidar o avan9o da industrializacao brasileira 

O insulamento se deu, sobretudo, na formula9ao e implementa9ao do "Plano de 

Metas", em grande parte elaborado pela tecnocracia do BNDE e implementado pelos Grupos 

Executivos, que eram compostos por pessoal requisitado a SUMOC, CACEX, ao BNDE, ao 

DASP, aos minist6rios, etc (Lafer, 1975). Conforme Martins (1976: 427) 

Kubitshchek testemunha (...) que ele consagrava uma parte importante do seu dia de trabalho 
para incitar os diretores de empresas dos quais dependiam a realiza9ao fisica das metas a 
atingir, os niveis de produ9ao nos prazos estabelecidos previamente pela tecnocracia:6 o 
pr6prio Kubitschek tamb6m que declara que 'os t6cnicos dispunham (durante o seu g overno) 
de uma liberdade absoluta para a elabora9ao do plano'. Os dados disponiveis parecem indicar, 
em resumo, que a tecnocracia nao somente representou o papel mais importante na elabora9o 
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e execu9谷o do Plano de Metas mas que eia conseguiu fazer relaxar os controles politicos aos 
quais estaria submetida anteriormente. 

O interessante a ser destacado sobre esses dois momentos da poltica brasileira 6 que 

novamente verifica-se que a tecnocracia foi um dos principais atores da industrializa9ao no 

Brasil. De modo que se pode afirmnar que o ncleo das decis6es estatais ficou a cargo dos 

t6cnicos insulados nas agencias estatais, enquanto que o esp6lio do sistema se deixou para o 

uso da politica de clientela e do corporativismo, prticas que seriam realizadas, a sim, pela 

classe politica situada no parlamento. Percebe-se entao o carter historicamente secundrio do 

parlamento na esfera das grandes decis6es estatais no Brasil. A hipertrofia do Poder 

Executivo foi uma constante, ampliando-se ou recuando, dependendo da conjuntura, porm 

sempre presente. 

A crise dos anos 60 tamb6m 6 de fundamental importncia para que se perceba a 

importncia da ideologia tecnocrtica na sociedade brasileira. Nao se quer entrar aqui na 

discussao sobre o diagn6stico da crise dos anos 60, ou sobre as raz6es do golpe de 64. Trata- 

se de um assunto amplamente discutido, tanto pela historiografia como pela cincia politica 

brasileira. O que interessa aqui 6 , sobretudo, mostrar o papel das id6ias tecnocrticas tanto na 

interpreta9ao da crise como na configura9ao institucional da ditadura militar p6s-64 

Uma interessante tese que vem servir de auxilio nesta interpretaao foi formulada por 

Ricardo Silva (1998). Intitulado a Ideologia do Estado autoritrio no Brasil ー  ja citado 

anteriormente - o trabalho demonstra, entre outras coisas, que as ideologias autoritrias 

"vencedoras" no Brasil tiveram, sobretudo, um carter tecnocrtico. 

O trabalho inicia com o estudo dos pensadores autoritrios, crticos da Primeira 

Repblica e que forneceram a justificativa ideol6gica para a ditadura do Estado Novo, como 

Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Francisco Campos e Alberto Torres. Silva identifica entre 

os principais elementos dessa ideologia, o tecnocratismo9, que estaria fundado, 

principalmente, no papel atribuido s ciencias sociais (especialmente a sociologia) na analise 

e na gest谷o das sociedades contemporneas. A materialidade dessa ideologia se daria numa 

forma de Estado que privilegiasse o sistema corporativo de organiza9ao e representa9ao de 

interesses, onde as classes relevantes para a produ9ao da riqueza poderiam organizar-se em 

coopera9ao com o Estado e comunicar "amigavelmente aos governantes seus anseios e 

9 Al6m do tecnocratismo, o nucleo da ideologia do Estado autoritrio6 formado pelo estatismo e pelo 
desmobilizacinismo (Silva, 1998; 2000). 
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reivindica6es. Estes u ltimos, equipados com os m6todos e t6cnicas da ciencia social moderna 

(sobretudo a sociologia), poderiam analisar objetivamente tais pleitos para a formula9ao de 

politicas publicas realistas e compativeis entre si" (Silva, 2000: 6). 

Afirma Silva que a literatura sobre o pensamento autoritrio brasileiro foi construida 

tendo por base debate ideol6gico dos anos 30. Segundo o autor (2000: 6), 

a d6cada de trinta 6 considerada como o momento crucial na consolida9乞o da ideologia 
autoritria no Brasil, e a obra de Oliveira Vianna como a expressao mais completa desse 
sistema ideol6gico. Houve tamb6m o Estado Novo, que parecia traduzir para o plano da 
materialidade institucional as id6ias dos ide6loaos do autoritarismo 

Afirma ainda o autor, que no ha qualquer razao para nao se conhecer a importancia 

das id6ias que circulavam na d6cada de 30 para a defini9ao do pensamento autoritrio 

brasileiro. O problema que o autor identifica com a literatura que trata desse tema no Brasil,6 

que ela nao fornece elementos para que se examine o destino do pensamento autoritrio 

brasileiro ap6s a derrocada do Estado Novo. Nas palavras de Silva (2000: 11), "tudo se passa 

como se o sistema ideol6gico subjacente s institui96es do Estado Novo tivesse sucumbido 

definitivamente com o colapso da ditadura e com o retorno a normalidade constitucional" 

A hip6tese central de Silva 6 de que o sistema ideol6gico que foi funcionala 

legitima9ao do Estado autoritrio nos anos 30 sofreu, durante os anos de vigencia da 

Constitui9ao de 1946, uma profunda reformulaao que resultou na atualizaao de sua estrutura 

argumentativa, "uma atualizaao que renovou a eficacia funcional da ideologia, de certo 

modo abalada com a proscri9ao da heran9a estadonovista" (2000: 11). Segundo esse autor, a 

forma mais atualizada da ideologia do Estado autoritrio encontra-se melhor definida nas 

id6ias de economistas conservadores, autodenominados liberais, cujos representantes tipicos 

so Eugenio Gudim e Roberto Campos, lideres e formadores de uma legiao de economistas 

que desempenhou relevante papel como elite dirigente, ao lado da alta hierarquia militar, no 

regime p6s-64'. 

10,, -,, . 	, j、，. 
rrancisco , ue uiiveira percebe essa rela9ao entre o pensamento autoritrio dos anos 20 e 30 e o dos anos 50 e 

ou, arirmanao que o poder moderador, pensado por autores como Alberto Torres, "6 a proposta mais parecida 
com as. relativas a planejamento que as d6cadas de 50 e 60 conheceram (...) As propostas de cria9ao do BNDE, 
uos varios, oancos regionais de tomento, os varios conselhos de desenvolvimento, desde o mais importante deles, 
com J usceiino Icubltschek, ate que o general Geisel reeditou na d6cada de 70, quase com o mesmo prestiuio e 
＋~．一一一  一  一  一一  一  一  一  二  一‘ 	，  ~ 	’ 	 ' 	' 	, 	. 	 ． 	 一 	 ー 	 ‘ 	 ~ 

1u1 yct, xs superintenaencias regionais d e planejamento, de que a Sudene foi o modelo e a realiza9ao mais acabada 
e ao. mesmo tempo mais truncada, sao compardveis ao poder Coordenador (...) no i ntimo de muitos planejadores 
Drasileiros talvez no estivesse ausente algo muito pr6ximo do antiliberalismo de Torres e Oliveira Vianna: se 
flennum.Minlsterio do Planejamento por cima dos outros poderes chegou a ser proposto, este desejo talvez tenha 
siclo mais cotidiano do que pensamos. Planejadores sempre foram muito seduzidos por algumas id6ias de Torres 
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Enquanto os pensadores autoritrios dos anos 20 e 30 se utilizavam da sociologia 

como instrumental bsico para demonstrar a inviabilidade do liberalismo politico e da 

democracia no Brasil, derivando dai a necessidade do Estado autoritrio, na atualiza9ao da 

estrutura argumentativa desta ideologia, feita por Gudim e Campos, a ret6rica sociol6gica 

contra o liberalismo sera substituida por uma ret6rica economicista contra o populismo". 

Gudim e Campos deram nova vida ao pensamento tecnocrtico no Brasil, a partir de 

novas bases: a ciencia econ6mica. Seria ela que deveria promover a reorganiza9ao nacional, 

propor a politica "correta" e "necessria" para se alcan9ar o desenvolvimento com 

estabilidade. Por6m, para que os t6cnicos tivessem uma autonomia para "botar ordem na casa" 

seria preciso promover uma readequaao do marco institucional brasileiro. A decisao correta 

s6 poderia ocorrer numa forma de organiza 谷o do Estado que limitasse a atuaao dos politicos 

"populistas" e desse total espao s elites tecnocrticas, ou sej a, o Estado autoritrio'2 

O regime militar p6s-64 pode ser visto como uma materializaao parcial das id6ias 

desses ide6logos, aliadas ideologia da Seguran9a Nacional, proveniente da Escola Superior 

de Guerra. A ditadura militar implantou um modelo de organizaao que propiciou aos 

minist6rios da rea econ6mica, o poder de centralizar e ser o ncleo decis6rio das grandes 

politicas estatais'3. Coube ainda a algumas agencias estatais a hegemonia da gesto estatal por 

alguns periodos determinados, como foi o caso do Minist6rio do Planejamento e Coordena9o 

Geral, de 1964 a 1967, o Conselho Monetrio Nacional, de 1967 a 1974, e o Conselho de 

Desenvolvimento Econ6mico, de 1974 a 1981 (Codato, 1997). 

Como se pode depreender da anlise de lanni (1991), o governo militar no Brasil no 

somente manteve, mas ampliou o espa9o de a9ao da tecnocracia, atrav6s de hipertrofia do 

e Oliveira Vianna, de que os polticos e a politica atrapalham a racionalidade das decis6es e das implementa96es 
de natureza t6cnica" (Oliveira, 1997: 14). 

n Sobre o pensamento econ6mico desses autores, vide, entre outros, B ielschowsky (1996). Para uma an自lise do 
pensamento politico, al6m do trabalho de Silva, j citado, vide Moraes (1987) e P6rez (1998). 

12 Para Silva "O conjunto dos argumentos dispostos na atualiza9ao da ideologia do Estado autoritrio permite- 
nos vislumbrar a existencia de um programa politico subjacente a esta ideologia. Tal programa remete-nosa 
caracteriza9乞o de uma determinada forma de organiza9ao que, em seus aspectos essenciais, assemelha-se ao que 
havia sido elaborado e proposto pelos ide6logos dos anos 20 e 30. Ou seja, os argumentos at6 aqui analisados 
isoladamente confluem para a proposi9ao de um programa politico que 1) concebe o Estado como a institui9o 
respons自vel pela organiza9言o e moldagem da sociedade; 2) no interior do pr6prio Estado preve a hipertrofia do 
Poder Executivo sobre os demais poderes; 3) no seio do Poder Executivo, expande o poder das elites 
tecnocraticas (a tecnocracia) sobre as demais elites estatais; e 4) define a 'necessidade' de desmobiliza9ao de 
movimentos e organiza96es aut6nomas da sociedade civil, com o argumento de que tais movimentos e 
organiza96es, supostamente caracterizados por 'vicios' e 'irracionalidades' de toda ordem, conduziriam a uma 
situa9ao de crise catastr6fica, sin6nimo de 'indisciplina social', 'desordem', 'caos" (1998: 283). 

13 Vide Loureiro (1997), Martins (1985), Gouvea (1994), lanni (1991), Covre (1993) 
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Poder Executivo: "isto6 , a estrutura de poder criada em 1964, com o governo Castello 

Branco, nao somente persistiu, mas tamb6m se desenvolveu.A medida que se passaram os 

anos, cresceu e institucionalizou-se ainda mais a for9a do Poder Executivo, anulando-se a 

capacidade de debate, diagn6stico, e proposi9ao do Legislativo (...)" (1991: 249). 0 carter 

tecnocrtico do regime pode ser visualizado em alguns escritos de um de seus principais 

ide6logos: 

O fortalecimento do Executivo, julgado por muitos uma est6ril exibi9ao de autoritarismo, 
respondia no fundo a uma exigencia realista ja percebida e admitida pelos modernos 
parlanientos. A tecnifica9ao administrativa, a necessidade de planejamento central, a 
velocidade das solu96es exigidas tornaram inevitaveis o deslocamento para o Executivo, de 
boa parte da iniciativa de legislar (Roberto Campos, apud lanni, 1991: 249). 

Outra declara9乞o que ilustra bem o carter do regime 6 uma frase atribuIda ao 

Presidente M6dice em 1970, quando afirma que "vamos deixar o Congresso com os politicos 

e o governo com os t6cnicos"14. 

Atrav6s de uma analise de artigos de tecnocratas, planos de aao governamental e 

outros documentos, Janni afirma que o regime militar tratou de criar as condi96es mais 

propicias para a prosperidade da empresa privada, nacional e multinacional. Nesse processo 

de modernizaao, incluiu-se a condena9乞o da "democracia liberal" e afirma o da hegemonia 

da tecnocracia na gest乞o estatal. 

Dessa forma, durante o perodo militar, coube ao tecnocrata (em geral, o economista) 

interpretar a realidade social e propor a medida "correta", "verdadeira", "cientifica" na busca 

do objetivo do "desenvolvimento com estabilidade". A participa 乞o dos economistas, no 

governo, por exemplo, cresceu enormemente a partir desse periodo. Loureiro (1997: 84) 

afirma que "a intensificaao da centraliza9ao politica, a hipertrofia do Poder Executivo e de 

seus bra9os de controle econ6mico, e ainda a necessidade de legitima9ao do autoritarismo 

atrav6s da eficincia econ6mica fizeram aumentar o nmero de postos de governo 

praticamente monopolizados por eles".'5 

14 Frase atribuida ao Presidente Garrastazu M6dici. Cf. "M6dici: o governo fica com os t6cnicos". O Estado de 
Sao Paulo, 9 de maio de 1970, P. 3, citado em lanni (1991: 249) 

15 Destaca Loureiro (1997: 85) que a partir de 1964, 10 entre 18 ministros da Fazenda eram economistas; desde 
1963, quando foi criada a Secretaria (ou Minist6rio) do Planejamento, seis entre sete ministros tamb6m o eram. 
Afora os cargos correspondentes em nivel estadual e municipal - Secretarios estaduais de Fazenda e do 
Planejamento - pode-se aduzir muitos outros que costumam ser monopolizados por economistas. Estao nesse 
caso os de Secretrio-geral ('vice-ministro'), os de assessores e secretrios especiais daqueles e de outros 
minist6rios, os de diretores do Banco Central e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ6mico e Social 
(BNDES). E ainda a dire9ao de 6 rgきos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e o Instituto 
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No livro "Os economistas no governo", Loureiro percebe, ao longo da hist6ria 

brasileira, um processo continuo, e praticamente linear, de transformaao do economista em 

elite dirigente16. Atrav6s desse conceito, a autora pretende compreender o processo de 

transformaao do economista, um profissional portador de um determinado conhecimento 

t6cnico-cientifico, em um dirigente politico, com uma forma especifica de atua9ao fundada na 

competencia t6cnica, e nao em mandatos eleitorais. 

Segundo Loureiro (1997: 18), 

Diferentemente de um membro do partido, que vive da poltica e para a politica, (...) o 
economista dirigente politico que aqui se analisa passa apenas pela politica. Esta n乞o 6 vista 
como um fim, mas como um meio para ser mais valorizado e prestigiado como economista. E 
ainda como um momento de uma canefra profissional mais ampla, que envolve outros espa9os 
sociais: as universidades e as firmas privadas de consultoria. Assim, a atua9ao poltica desse 
ator se particulariza pela autonomia ante as press6es externas dos grupos organizados na 
sociedade ou do restante do sistema politico. Orienta-se predominantemente pela racionalidade 
t6cnica e funda-se no respaldo pessoal de lideres polticos (grifo no original). 

O que se pode observar com este segundo momento de mobilizaao de um conjunto de 

id6ias, na dire9谷o de um pensamento politico autoritrio de extraao tecnocrtica, realizado 

principalmente por Campos e Gudim, e que teve sua materializaao parcial no regime militar, 

6que, a partir da, a ideologia tecnocrtica passou cada vez mais a se institucionalizar no 

sistema de cren9as da sociedade brasileira.E como se o economista tivesse assumido o papel 

de ser o int6rprete da "na9乞o". Seu conhecimento cientifico o autorizaria a tomar as decis6es 

corretas para a sociedade brasileira. O que ele precisaria para obter um bom desempenho em 

suas a96es era a autonomia contra os interesses presumidamente particularistas da classe 

politica. 

Econ6mico de Pesquisa Econ6mica Aplicada (IPEA). Sobre a "comunidade" de economistas no Brasil, e sua 
inser9ao politica vide tamb6m Ekerman (1989). 

16 Para uma an自lise comparada do espa9o de poder dos economistas em varios sistemas politicos, vide o ja citado 
trabalho de Loureiro (1996: 119-174). Para uma analise dos fatores que estariam levando a ascensao no espa9o 
de poder dos economistas como um fen6meno global, vide o artigo de Markoff & Montecinos (1994). Sobre as 
transforma96es no "campo" dos economistas e sua rela9ao com o fen6meno do neoliberalismo, vide Th6ret 
(1994). Sobre o poder dos economistas e suas consequencias para a democracia, vide O'Donnell (1995: 23-28). 
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2.2 Liberaliza恒o, democratiza頭o e a tecnocracia 

Nao se quer entrar aqui nas raz6es que explicariam a crise do regime militar e que 

fizeram com que se iniciasse a "liberaliza9ao" do regime17. Uma s6rie de analises j foi feita 

sobre o tema, sendo que entre os principais motivos destacam-se: (a) o fim do ciclo de 

expansao econ6mica (1968-1974) conhecido como o "milagre brasileiro", que come9a a ruir 

com a crise internacional do petrleo, do inicio dos anos 7018. Al6m disso, a crise econ6mica 

brasileira 6 agravada pela estrat6gia do governo Geisel adotada no II PND - Plano Nacional 

de Desenvolvimento, de adotar um grande programa de investimento em bens de capital, num 

contexto em que a economia mundial estava numa conjuntura recessiva'9; (b) os conflitos 

internos a cpula militar, expressos nos numerosos conflitos nas sucess6es presidenciais, bem 

como nas estrat6gias a serem adotadas nas diferentes conjunturas politicas - o conflito entre 

os brandos e a linha dura do regime20; (c) a mobilizaao de uma s6rie de atores, que, num 

primeiro momento, se posicionaram favoraveis ao regime, como a Igreja (Scherer-Warren & 
Krischke, 1986) e os empresrios21. Com  relaao a esses u ltimos, destaca-se a campanha 

17 A 一 	，  -一 	， - ～ぐ rransi 9ao aemocranca envolve alguns processos que foram formalizados em conceitos nas analises de 
uvonnen e ，り  cnmitter. Desse modo, a liberaliza9ao do regime corresponde ao processo de redefmi恒o e 
extensao Ge direitos. Nas palavras de O'Donnell & Schmitter (1988: 23), "queremos designar, com o termo 
uoeraiiza9ao, o processo de tornar efetivos certos direitos que protejam tanto os individuos como os grupos 
sociais ae atos arbitrarios ou ilegais cometidos pelo Estado ou 

p
or uma terceira 

p
arte". Jd a democratiza o 

relere-se aos processos mediante os quais as regras e procedimentos da cidadania sao aplicados a instituic6es 

ponucas previamente clirigidas por outros princ pios (por exemplo, controle coercitivo, tradi頭o social, 
julgamento, por especialistas ou prtica administrativa), ou sao expandidos, para incluir pessoas que antes nきo 
gozavam aesses direitos, nem estavam submetidas a essas obriga96es (por exemplo, nao contribuintes. 
anairaDetos, muineres, mmorias 6 tnicas, estrangeiros residentes) ou, ainda, estendidos de forma a dar conta de 
ternas. e institui9oes que previamente nao se encontravam sujeitas a participa9ao dos cidadaos (por exemplo, 
agencias estatais, estabelecimentos militares, or

g
aniza96es 

p
artidarias, associa96es de interesses, empresas 

p
roauuvas,, rnstitui

9oes educacionais, etc.). Tal como ocorre com a liberaliza9ao, nao parece haver qualquer 
sequencia ,,logica nesses一  processos, embora alguns padr6es regionais e temporais possam ser percebidos" 
uvonneu & scnmitter l988: 26). 

認畿uma vasta literaturancias polticas; vide農器離eos, Sal認農e6綴綴鍛o ciclo desenvolvimentista, com suas1995b). 

議難鷺麟難麟  

20 
Sobre os conflitos na c pula militar, vide Ste

p
an (1986). Para uma analise ma

is g
eral, incluindo os militares

vide Sallum Jr (1996) e Martins (1988). 

21 Sobre as rela96es entre os empresrios e o regime, vide Cruz (1988) e Codatto (1997) 
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contra a estatiza9ao da economia no final dos anos 70, que surgiu como uma forte critica ao 

regime militar; (e) por u ltimo, poder-se-ia citar o ressurgimento da sociedade civil, atrav6s de 

uma s6rie de movimentos sociais que, aliados ao novo sindicalismo, come9aram a pressionar 

pela abertura do regime22. Apesar de todos esses fatores elencados, n谷o se deve esquecer, 

como destaca Martins (1988), que a "liberaliza 乞o" brasileira foi provocada, originalmente, 

pelas dificuldades do regime no sentido de resolver problemas relativos a sua 'economia 
interna' e nao teve como origem qualquer mudan9a substantiva na correla9ao de for9as entre 
protagonistas e opositores do regime - muito embora a oposi9ao tenha obtido amplos 
beneficios, subsequentemente, do espa9o aberto pelo processo de liberaliza9ao (1988: 122) 

A estrat6gia de liberaliza9ao politica no Brasil obedeceu a um carter lento e gradual, 

podendo ser resumida da seguinte forma: 1) restaura9ao progressiva dos direitos civis e 

politicos; 2) restabelecimento de alguns canais de representa 乞o de interesses, e 3) ado9ao de 

formas de valida9ao legal para a escolha de dirigentes e para os atos de governo. Por6m, como 

destaca Martins (1988), foi institucionalizada uma s6rie de controles autoritrios para conter o 

exercicio desses direitos e fun96es politicas dentro dos limites impostos pela autoridade 

executiva (as mudan9as na legisla o eleitoral, no sistema partidrio, etc.), com o objetivo de 

manter o poder de veto dos militares sobre a poltica brasileira. 

Essa estrat6gia de liberaliza9ao do regime autoritrio no Brasil de maneira gradual e 

controlada, com o poder de veto dos militares sobre a vida politica do Pais, revelou, em seu 

final, o quanto eles foram bem-sucedidos em sua estrat6gia 

Para Arturi (2000: 2), 

(...) o processo de liberaliza頭o politica no Brasil foi aquele, entre todos os casos de transi96es 
recentes, o mais controlado pelos dirigentes autoritrios e onde os membros de sua elite civil 
garantiram nao s6 sua sobrevivencia poltica como ampla participa9ao no poder ap6s a 
democratiza9ao. As for9as armadas conseguiram prerrogativas polticas extraordinarias, que as 
mant6m como um dos atores polticos centrais, com grande poder informal, sobretudo em 
momentos de crise poltica. Os antigos dirigentes autoritrios tamb6m obtiveram a garantia de 
que n乞o haveria 'revanchismo' contra os agentes do Estado que cometeram crimes no exercicio 
da repress乞o contra a oposi9きo, outro problema candente para a consolida9ao dos novos 
regimes democrticos instaurados nas duas u ltimas d6cadas. 

A principal explicaao para esse fen6meno vem da longa dura9乞o e da evolu9o 

extremamente gradual da fase de liberalizaao politica, assim como da utiliza9ao da 

competi9ao eleitoral como recurso institucional privilegiado da transi9ao, as quais criaram na 

22 Sobre a sociedade civil e a democratiza9ao, vide Scherer Warren & Krischke (1986), Doimo (1995), Costa 
(1997), Avritzer (1994) entre outros. Sobre o novo sindicalismo, vide Antunes (1991, 1992). 
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politica brasileira uma percep9ao de normaliza9ao do processo conduzido "sob o controle e 

segundo as regras impostas unilateralmente pelos detentores do poder. Estas regras foram 

como que naturalizadas nas avalia6es, calculos e elabora9ao de estrat6gias pelos principais 

atores politicos ao longo do perodo" (Arturi, 2000: 2)23. 

Essa breve passagem sobre a liberaliza9ao do regime autoritrio brasileiro teve como 

principal objetivo destacar o continusmo, que sob muitos aspectos marcou a transi9o 

democrtica brasileira - o papel dos militares, a presen9a de politicos civis vinculadosa 

antiga coalizao autoritria sao exemplos dessa continuidade. Para os prop6sitos desta analise, 

interessa, sobretudo, destacar a continuidade que pode ser observada no carter tecnocrtico 

da organizaao estatal durante o processo de transi9ao e de consolidaao da democracia24. 

Nesse sentido, v白rias analises da democratizaao no Brasil, de maneira indireta, 

levantam para esse fen6meno. Francisco Weffort, por exemplo, fala no carter hibrido das 

novas democracias, as quais seriam regimes politicos em que a transi9ao levou a uma mescla 

de institui96es democrticas com importante heran9a de um passado autoritrio recente, tanto 

pela permanencia das estruturas estatais do regime autoritrio precedente, quanto pela 

relativa permanencia dos lideres do regime autoritrio (Weffort, 1992). 

H6lgio Trindade tamb6m argumenta que a democracia brasileira tem uma hist6rica 

tradi9乞o de uma "prxis autoritria associada a uma l6gica liberal". Segundo esse autor, esses 

elementos estariam presentes tamb6m na transi9o vivenciada nos anos 80. Recorrendo a 

Portantiero, afirma Trindade (1994) que a "qualidade" mais caracteristica das novas 

democracias, em fase de consolidaao, submetidas a uma crise econ6mica prolongada,6 seu 

processo de "hibridiza9ao", que combina "publicidade republicana com segredo tecnocrdtico 

dada a necessidade do governo decorrente da emerg6ncia da bancarrota fiscal do Estado" 

(Portantiero, 1993: 25, apud Trindade, 1994: 52, grifo nosso). 

Talvez a anlise mais influente sobre o carter hibrido das novas democracias e, 

particularmente, da democracia brasileira, foi feita por Guilhermo O'Donnell, no seu artigo 

"Democracia delegativa?" (1991).O esfor9o de teoriza9乞o consubstanciado nesse conceito se 

23 Essa interpreta9ao tamb6m se encontra em Lamounier (1985; 1988). 

24 "A crise do regime politico militar-autoritrio foi a face mais visivel dos impasses que atingiram o ncleo 
politico da sociedade brasileira no inicio dos anos 80. Na passagem para a Nova Republica o velho regime 
despiu suas vestes militares, mas manteve a estrutura bsica de poder construida pelas For9as Armadas a partir 
de 1964. No entanto, o corpo institucional legado pelo autoritarismo militar transmitiu-se para um governo civil 
rarefeito de poder efetivo" (Sallum Jr, 1996: 119) 
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insere na tentativa de descrever aquilo que O'Donnell denominou de um "novo animal", um 

subtipo das democracias existentes, que ainda nao teria sido teorizado. 

Os principais pontos do argumento do autor na constru9o do conceito de democracia 

delegativa sao relativos a id6ia de que as teorias e tipologias da democracia existentes se 

referem a democracia representativa tal como 6 praticada pelos paises desenvolvidos; por6m 

algumas democracias rec6m-instaladas, apesar de cumprirem os crit6rios de Robert Dahl para 

a defini9ao de poliarquia25, nao sao democracias representativas. Para O'Donnell (1991: 26), 

elas apresentam um conjunto de caracteristicas que me deixam tentado a cham-las de 
democracia delegativa; (...) as democracias delegativas ndo sdo democracias consolidadas ou 
institucわnaルadas, mas Podem ser duradouras.Na lllaわγル dos casos ndo se vおんmbram 
amea9as im加entes de uma regressdo autoritria aberta, mas tampouco se vおんmbram 
avanぐos em diregdo a uma representatividade institucionalizada (gri釦nosso). 

Em linhas gerais o conceito de democracia delegativa tenta descrever um tipo de 

democracia que se fundamenta em uma premissa bdsica: 

o que ganha uma elei9ao presidencial 6 autorizado a governar o pais como lhe parecer 
conveniente e, na medida em que as rela96es de poder existentes permitam, at6 o fmal de seu 
mandato, O presidente 6 a encarna9ao da na9ao, o principal fiador do interesse nacional, o qual 
cabe a ele defmir. O que ele faz no governo n乞o precisa guardar nenhuma semelhan9a com o 
que ele disse ou prometeu durante a campanha eleitoral - ele foi autorizado a governar como 
achar conveniente (...) Tipicamente, os candidatos presidenciais vitoriosos nas democracias 
delegativas se apresentam como estando acima de todas as partes; isto 6 , dos partidos politicos 
e dos interesses oraanizados. Como noderia ser de outra forma nara algu6m aue afu'ma 
encarnar o conjunto da na9乞o? (O'Donnell, 1991: 30)26. 

議麟難鷺譲蒸驚  

26 A 一工七  I 」  
1 - parur uesta,caracterizaao O'Donnell tormula aquelas que seriam as principais caracteristicas da democracia 
aelegauva: ー  A aernocracia delegativa nao e alheia a tradi9ao democrtica. Na verdade, ela 6 mais democrtica, 
emoora menos liDera!, que a democracia representativa. A democracia delegativa6 fortemente majoritria: 
aernocracia e a constitul9ao, em elei96es limpas, de uma maioria que autoriza algudm a se tornar, por um 
aeiermmaao numero de anos, a encarna9ao e - o int6rprete dos altos interesses da na9ao. Frequentemente, as 
aernocracias aeleganvas usam artitcios como elei96es em dois turnos: se as elei96es nao geram diretamente uma 
maioria, essa maioria tern e ser criada para sustentar o mito da delega9ao legitima. Al6m do mais, a democracia 
Qeleganva e rortemente individualista, porem com um corte mais hobbesiano que lockiano: pressup6e-se que os 
eleitores. escolhem, independentemente de suas identidades e filia96es, a pessoa que e mais adequada para cuidar 
aos destinos do pais. As elei96es em democracias delegativas sao um processo muito emocional e que envolve 
altas apostas: varios candidatos concorrem para saber quem sera o ganhador, num jogo absolutamente soma zero, 
ua ueiega9ao para governar o pais sem quaisquer outras restri96es a nao ser aquelas impostas pelas rela96es de 
pouer fluas - isto e, nao Instituclonalizadas・  Depois da elei9ao, espera-se que os eleitores/delegantes retornema 
conai9ao ae espectacores passivos, mas quem sabe, animados, do que o presidente faz" (O'Donnell, 1991: 31). 
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Sintetizando o argumento de O'Donnell, pode-se afirmar que a democracia delegativa 

caracteriza-se como um regime politico hibrido, conjugando elementos autoritrios (executivo 

hipertrofiado, personalismo, tecnocratismo, etc.) com a existencia de institui96es 

democrticas (elei96es livres, p. ex.). Assim, a existencia de uma cidadania "de baixa 

intensidade" somada a inexistencia de responsabilidade dos governantes perante seus eleitores 

(accountability vertical) e perante outras institui96es (accountability horizontal) constituem- 

se em caracteristicas tpicas das democracias delegativas. Sao essas caractersticas que as 

distinguem das democracias representativas consolidadas. 

Essas anlises chamam a aten9乞o para o argumento que se est desenvolvendo desde o 

incio deste trabalho, ou seja, a existencia de um elemento praticamente constante na poltica 

brasileira: uma ideologia tecnocrtica, que se materializa principalmente na hipertrofia do 

Poder Executivo, e dentro deste, na centraliza9o do poder em algumas agencias insuladas, 

compostas por t6cnicos com um determinado conhecimento "cientifico", portadores de um 

saber objetivo da realidade nacional. 

Esse fen6meno vem se acentuando desde o incio do processo de democratiza9ao no 

Brasil, pois este veio acompanhado de uma profunda crise socioeconmica que potencializou 

as tendencias delegativas (e tecnocrticas) da democracia brasileira. 

A crise econmica foi um fen6meno comum que marcou as novas democracias da 

Am6rica Latina. Considerando que as demandas socioecon6micas de carater redistributivo 

caminharam inseparaveis das demandas por direitos civis e politicos, e que as elites opositoras 

ao regime autoritrio estimularam ao maximo essas demandas, na medida em que 

denunciavam o carter concentrador de renda das politicas econ6micas dos regimes 

autoritrios,6 fcil perceber a forte expectativa que se criou em torno das politicas 

econ6micas dos governos rec6m-instalados (Silva, 1995). 

Ocorre que a magnitude da crise se mostrou bastante superior a capacidade do governo 

brasileiro em super-la. Isso decorre do fato de que a crise nao era somente derivada de um 

modelo de gestao equivocado, e sim do esgotamento do prprio modelo de desenvolvimento 

econ6mico predominante desde os anos 50. 

Para Silva (1995: 184), 

(...) tal padrao tinha no Estado o condutor e o carro chefe do processo de acumula9ao de 
capital. A crise (...)6 , portanto, tamb6m uma crise do Estado desenvolvimentista. Mais 
precisamente, a crise fiscal de um Estado que se apresenta completamente desarmado para 
cumprir suas fun96es tradicionais de promotor do desenvolvimento econ6mico 
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O que se deve destacar 6 que a crise gerou uma expectativa de respostas rpidas e 

imediatas, o que levou a um estilo de condu9ao de politicas econ6micas muito pr6ximo 

daquele vigente sob regimes autoritrios. As vrias tentativas de debelar a infla o no Brasil, 

na forma de "pacotes" arquitetados por um pequeno circulo de especialistas, foi a forma que 

assumiu a politica econ6mica no Brasil. 

Ha um consenso na literatura da ciencia politica brasileira no que concemea 

manuten9ao dos aspectos politico-institucionais herdados do passado e presentes na gesto 

econ6mica do perodo p6s-regime militar. Lourdes Sola (1988: 20)27destaca os dois grandes 

elementos desta continuidade: o extremo confinamento das arenas decis6rias ante as press6es 

da politica competitiva e a crescente opacidade dos interesses nela representados, e ainda o 

auto grau de autonomia decis6ria dos macroeconomistas no poder. 

O espao de poder dos Minist6rios da rea econ6mica (mais particularmente, a 

Fazenda), que faz com que praticamente todas as politicas estatais girem em tomo destas 

reas (Loureiro e Abrucio, 1999) e o carter quase "mgico" atribuido aos planos de 

estabiliza9ao econ6mica, na solu9ao dos problemas brasileiros, sao os maiores exemplos desta 

continuidade entre o regime autoritrio e o regime democrtico. 

A Nova Republica, que al9ou ao poder uma s6rie de economistas "heterodoxos"28, 

crticos do regime militar, acabou reproduzindo, no seu principal experimento, o Plano 

Cruzado, a mesma concep9ao tecnocrtica e autoritria de gest谷o estatal presente no regime 

militar. Referindo-se a estes economistas, Loureiro destaca que 

embora tenham sido um dos grupos mais importantes no movimento de oposi9ao ao 
autoritarismo militar e responsaveis por criticas decisivas que apressaram o fim do regime, os 
economistas, inclusive aqueles que foram denominados de 'economistas de oposi9乞o', atuaram 

27 Na mesma linha, Loureiro aponta duas caracteristicas basicas, referentes a gest乞o das politicas 
macroecon6micas no Brasil: 1) arenas decis6rias restritas - as chamadas equipes econ6micas, constituidas de 
altos funcionrios de carreira do Minist6rio da Fazenda e do Banco Central e, sobretudo, de economistas de 
prestigio nos meios academicos ou de consultoria privada que delas participam nao s6 como assessores, mas 
como dirigentes em cargos de confian9a - com amplos poderes na formula9ao e implementa9ao das medidas ou 
programas econ6micos; 2) arenas relativamente insuladas de press6es externas e dependentes do respaldo 
pessoal do presidente da Republica ou de um ministro forte, da Fazenda ou do Planejamento. Embora mais 
acentuado durante os governos militares, esse tra9o parece representar, no periodo da redemocratiza9ao, no 
tanto a for9a, mas a fragilidade das chamadas equipes econ6micas e tem sido apontado inclusive como um dos 
fatores explicativos do fracasso poltico dos inumeros planos de estabiliza9ao econ6mica. (Loureiro, 1997: 100) 

28 Entre os economistas que formularam e implementaram o Plano Cruzado, estao Andr6 Lara Rezende, P6rsio 
Anida, Edmar Bacha, Luiz Gonzaga Belluzzo e Joao Manoel Cardoso de Mello. Sobre estes economistas 
"heterodoxos", vide Singer (1988), Cruz (1988) e Pio (1998). 
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como policy-makers, reproduzindo e mesmo refor9ando padr6es nao-democrticos de tomada 
』一  』一一：ーズーー  /T 一ーー一二一一  1ハハ”ーハr、29 uc ucしiさvcb 、i一UWじIto, Iソソノ；ソJノ  

Com relaao ao primeiro governo eleito ap6s o perodo militar, percebe-se que a 

gest乞o econ6mica no governo Collor caracterizou-se, mais do que todas as anteriores, pela 

enorme centralizaao das agencias decis6rias, j que reunia, por exemplo, as atribui96es do 

Minist6rio do Planejamento e da Fazenda sob a dire9乞o inica do Minist6rio da Economia. 

Caracterizou-se tamb6m pela ado9ao das mais drasticas medidas de politica econ6mica que 

tiveram, como inmeras outras anteriores, que ser 'assumidas' pelo Congresso como fato 

consumado, a posteriori. As caracteristicas da gesto econ6mica do Plano Collor, mesmo 

antes do desastre politico de todo o governo, revelaram, da forma mais dramtica, as diversas 

dimens6es de uma longa prtica de autoritarismo e centralismo decis6rio na condu9ao das 

politicas econ6micas no Brasil, e que perpassaram diferentes regimes politicos (Loureiro, 
1 997).30 

Nos pr6ximos capitulos, ver-se-a em que aspectos o Plano Real pode ser caracterizado 

como um experimento que deu continuidade a tradi9ao tecnocrtica brasileira. 

29 Para uma analise das controv6rsias tecnocraticas na formula9ao e implementa9ao do Plano Cruzado, vide o 
trabalho de Mincato (1992), Sola (1988) e Bier et alli (1987) . Para uma anlise dos bastidores do Cruzado, vide 
Solnik (1987) e Sardemberg (1987). 

30 Para urna anlise do governo Collor e de seu plano de estabiliza9ao a partir do referencial da ciencia politica, 
vide Martins (1990), Werneck Vianna (1992) e Pio (1998; 2001a). 



PARTE 11- PLANO REAL E 
IDEOLOGIA TECNOCRÁTICA 



CAPiTULO III - O PLANO REAL: CONTEXTO, HISTORIA E 

ESTRAT重GIAS  

Neste capitulo, buscar-se-d fazer uma reconstru9ao hist6rica dos principais 

momentos que marcaram a trajet6ria do Plano Real. Numa primeira parte ser descrito o 

contexto em que foi formulado o Plano: no nivel internacional, a globalizaao da economia e 

o neoliberalismo sao os elementos centrais. No plano nacional, sera destacado o quadro 

econ6mico, marcado pelo descontrole inflacionrio e o contexto poltico de concentra9ao de 

poderes no Executivo e instabilidade institucional. Na segunda parte do capitulo sero 

apresentadas as principais fases do Plano Real, tendo inicio com a escolha de Fernando 

Henrique para o Minist6rio da Fazenda, passando pela montagem da equipe econ6mica, 

chegando at6 as principais fases do Plano. 

4.1 0 Contexto 

a) Contexto Internacional 

Diante das transforma6es pelas quais passou o mundo desde a queda do Muro de 

Berlim, qualquer analise da conjuntura internacional dos anos 90 deve abordar ao menos dois 

conjuntos de quest6es: o neoliberalismo e a globaliza9ao da economia 
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O neoliberalismo 

No s6culo XIX a justificaao para o capitalismo laissez-faire centrava-se numa teoria 

que retratava o capitalismo como um ideal de justi9a distributiva. Era o argumento da "mo 

invisivel", formulado por Adam Smith, onde o capitalismo aparecia como um sistema ideal 

em termos de racionalidade e efici6ncia. Neste construto, as fun96es do Estado deveriam 

limitar-se a fazer cumprir os contratos e garantir a propriedade privada' 

Por6m, ja no final do referido s6culo, o funcionamento real do capitalismo come9ava a 

apresentar evidencias que contrariavam suas teorias justificadoras. Ao inv6s da "mao 

invisivel" que produziria o "bem comum", o que se observava era a concentra9ao de poder 

industrial em empresas gigantescas, trustes e cart6is, aliado ao total desamparo dos cidad乞os 

excluidos da 6 rbita do mercado. O resultado dessa organiza9ao institucional do capitalismo 

foi um aumento de sua instabilidade, culminando com a Grande Depressao de 1929 (Hunt, 

1984)2 

A partir de entao, a teoria econ6mica que melhor propiciou uma saida para a crise 

vivenciada, foi aquela formulada por John Maynard Keynes. Ja em 1926, Lord Keynes 
postulou a ruptura com as bases do capitalismo laissez-faire. "N谷o 6 verdade que os 

individuos possuem uma 'liberdade natural' prescritiva em suas atividades econ6micas.", 

afirmou. "Nao constitui uma dedu9ao correta dos principios da economia que o auto-interesse 

esclarecido sempre atua a favor do interesse publico. Nem 6 verdade que o auto-interesse seja 

geralmente esclarecido." (Keynes, s.d: 127, apud Tosi, 1995: 3) 

A aplicaao das teses keynesianas deu origem a uma maior interven9ao do Estado na 

economia, sendo o germe daquilo que no perodo posterior a segunda guerra mundial veio 

denominar-se de Welfare State. Tal modelo de Estado, marcado pela conflu6ncia entre os 

'Para alguns elementos da teoria poltica e econ6mica de Adam Smith e a id6ia de mao invisivel, vide Chtelet, 
F. et alli (1985: 68-70) e Hunt (1984). 

2 "A Grande Depressao dos anos trinta foi um fen6meno mundial, que afetou todas as grandes economias 
capitalistas. Nos Estados Unidos, por exemplo, em 24 de outubro de 1929 (um dia que ficou conhecido como 
'quinta-feira negra'), a bolsa de valores de Nova lorque teve uma queda brusca nas cota96es dos titulos, 
fen6meno que acabou destruindo toda a confian9a na economia. Com  isso, os empresrios reduziram a produ9o 
e os investimentos, o que causou a diminui9ao da renda nacional e do numero de empregos, diminuindo mais 
ainda a confian9a na economia. Antes de encerrado o processo, milhares de empresas tinham ido a falncia, 
milh6es de pessoas tinham ficado sem emprego e estava sendo preparada uma das maiores catastrofes da 
hist6ria" (Hunt, 1984: 428). 
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interesses capitalistas e a aao do Estado deu origem a um periodo marcado por grande 

desenvolvimento, estabilidade e prosperidade sem precedentes na hist6ria do capitalismo3 

A partir do final dos anos 60, por6m, adveio a crise nos pases centrais, derivada da 

combina9ao entao vigente entre uma acumula9ao intensiva e uma regulaao monopolista. "O 

circulo virtuoso" (ganhos de produtividade alimentando aumentos reais de salrio e vice- 

versa), entao, cede lugar ao circulo vicioso estagflacionista que se instala de modo duradouro 

na maior parte dos pases desenvolvidos (Rodrigues, 1 995)'. 

Neste contexto ganhou flego uma s6rie de criticas que vinham sendo feitas ao Estado 

Intervencionista/Keynesiano presente na Europa e nos Estados Unidos. As suas criticas se 

voltaram, contra qualquer limite estabelecido, por parte do Estado, ao funcionamento dos 

mecanismos do mercado: "o 'mercado livre'6 a garantia da liberdade econ6mica e politica, 

esta立  ltima tamb6m ameaada pelo intervencionismo"(Filgueiras, 2000: 45) 

O argumento bdsico deste "novo liberalismo" foi sintetizado, nas palavras de um dos 

seus mais destacados pensadores, da seguinte forma: 

O problema bdsico da organiza9ao social 6 como coordenar as atividades econ6micas de um 
grande nmero de pessoas. Mesmo nas sociedades relativamente atrasadas se requer uma 
extensa divisao do trabalho e de especializa9ao de fun96es, a fim de fazer um uso seletivo dos 
recursos disponiveis. Nas sociedades avancadas, a escala em aue a coordenac乞o 6 reauerida 
para aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pela ciencia e pelas tecnologias 
modernas, 6 muito maior (...) O desafio para o crente na liberdade' reconciliar esta 
generalizada interdependencia com a liberdade individual. 

(...) 

Fundamentalmente, existem s6 dois modos de coordenar as atividades econ6micas de milh6es 
de pessoas. Uma 6 a dire9ao centralizada que implica o uso da coercao - a t6cnica do ex6rcito e 
ao mocierno tstaclo totalitario. A outra e a coopera9ao voluntdria dos individuos - a t6cnica do 
mercado (Milton Friedman, apud Boron, 1994: 5 1-52). 

Friedman trabalha com o principio de que Estado e mercado sao formas de 

organiza9ao social antag6nicas e irreconciliaveis. O mercado seria importante nao s6 por 

garantir desenvolvimento econ6mico, mas tamb6m liberdade econ6mica e politica. Ja o 

Estado 6 visto como deposit自rio, pelo menos tendencialmente, do autoritarismo e da coer9o 

3 Este periodo de grande estabilidade econ6mica, poltica e social foi objeto de vrias interpreta96es por parte 
dos cientistas sociais. Para alguns se estava diante do fim das ideologias (Bell, Aron). Para outros, estava-se 
imersos numa sociedade controlada, "unidimensional", guiada exciusivamente pela racionalidade instrumental. 
Abordam-se essas quest6es no capitulo 1 - A teoria social e o problema da ideologia. 

"Para uma analise das rela96es de complementaridade entre a economia capitalista e o Estado Keynesiano, vide 
Offe (1984). 
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A maioria dos pensadores neoliberais tamb6m defende que o principio do mercado se 

aplique ao campo politico, de modo que uma concep9ao particular de democracia 

representativa nao seria mais do que a materializa9ao deste ideal. A concep9乞o que melhor 

materializa esse ideal seria aquela advinda do elitismo democrtico, primeiramente formulada 

por Schumpeter (1982), quando definiu a democracia como um m6todo. O m6todo 

democrtico seria aquele arranjo institucional, no qual os individuos adquirem o poder de 

decidir utilizando para isso uma luta competitiva pelo voto. Tal concep9ao veio receber um 

melhor desenvolvimento na obra de Anthony Downs em sua tentativa de compatibilizar teoria 

democrtica com uma teoria da racionalidade individual. Para Downs (1998) o funcionamento 

da democracia poderia ser equiparado ao funcionamento de um mercado, o "mercado 

politico", onde os politicos e o governo competem pelo voto do povo, que ir votar naquele 

candidato ou partido que representar a melhor alternativa hipot6tica de satisfa9ao de suas 

necessidades. 

Definida desta maneira, a democracia seria perfeitamente aceitavel para os neoliberais. 

No entanto, a presen9a de formas de mobilizaao ou a introdu9ao de arranjos institucionais 

mais participativos sao condendveis, pois o elemento fundante deste pensamento 6 uma certa 

concep9o de liberdade; e a democracia nem sempre garante a liberdade defendida pelos 

adeptos desta doutrina (Held, l995)5 

Atilio Boron, analisando o pensamento de Milton Friedman, destaca que, atrav6s de 

uma defesa do princpio do mercado para todas as atividades humanas, os neoliberais 

acabaram afirmando estridentemente a 

voca9乞o autoritria que se abriga em suas aparentemente in6cuas id6ias econ6micas. Na 
realidade, o reverso do liberalismo econ6mico 6 o despotismo poltico, e a hist6ria 
contempornea produz evidencias irrebativeis a esse respeito. O monetarismo desemboca, mais 
cedo ou mais tarde, de forma mais ou menos violenta, na restaura9ao reacionaria (Boron, 1994: 
81). 

Ainda segundo Boron, o neoliberalismo pretende fundar uma nova ordem, apoiado em 

Estado diminuido em sua base social mas burocraticamente eficaz para servir ao capital. Cita 

Friedman novamente como exemplo, quando este afirma que um requisito essencial para 

garantir a efetividade da cura da inflaao 6 que o Estado disponha de for9a politica para impor 

os amargos rem6dios que 6 preciso tomar. Diz o autor: 

5 T、一一  一一  一  ！1■ 	工 	， 	一, 	』 	， .1 	1. 	, 	. 	., ，、  ， , ．  ノ，I、ハ』、  rara uma anaiise uas reia9oes entre iiDeraiismo e aemocracia, viae 」う  ODD1O (I 994). 
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O governo forte exigido pelos nostlgicos do mercado aparece assim como uma sibilina 
apologia do despotismo poltico. Se temos de acreditar em Friedman e seus epigonos (...) a 
frmula poltica com a qual culmina seu discurso sobre as liberdades seria a seguinte: mercado 
livre mais despotismo poltico. Dito de outro modo: liberdade para a iniciativa privada; 
opress乞o para o manejo da coisa p立blica. O suposto 'antiestatismo' dos modernos cruzados do 
liberalismo 6 , na realidade, um ataque frontal a democracia que as classes e camadas populares 
souberam construir apesar da oposi9ao e da sabotagem dos interesses capitalistas. O que na 
verdade thes preocupa no moderno Estado capitalista nao 6 seu excessivo tamanho nem o seu 
d6ficit publico mas a intoleravel 'presen9a das massas' saturando todos seus intersticios. A 
prtica dos governos de inspira9ao neoliberal demonstra plenamente que, quando puseram em 
prtica as recomenda96es de seus mentores, o que fizeram foi confirmar a dependencia da 
burguesia com o d6ficit p貢blico e o Estado hipertrofiado ao mesmo tempo em que recortavam 
os gastos 'sociais' e sufocavam lentamente a vitalidade das institui96es democrticas. Por isso, 
a teoria poltica do liberalismo culmina, tanto nos fatos como por seus silencios discursivos, em 
um argumento a favor do autoritarismo (Boron, 1994: 82). 

As id6ias neoliberais acabaram sendo colocadas em prtica, sobretudo com a chegada 

ao o poder do Partido Conservador na Inglaterra (Tatcher, em 1979) e do Partido Republicano 
(Ronald Reagan) nos EUA em 1980. Parafraseando Huntington, poder-se-ia caracterizar tais 

governos como representantes da "primeira onda" do neoliberalismo. Naquele, que ficou 

conhecido como o modelo mais puro do neoliberalismo - o Ingls - foram adotadas medidas 

como: controle da emissao monet言ria, eleva9ao da taxa de juros, aboli9ao do controle de 

fluxos financeiros, represso aos sindicatos, legisla9ao anti-sindical, corte de gastos e 

privatiza9ao. No governo de Reagan tambem foi implementada uma serie de medidas, porem, 

com bem menos radicalidade que na Inglaterra, e alem disso, fazendo uma jun頭o entre o 
neoliberalismo nas polticas econ6micas e a manuten9ao do "Keynesianismo" militar 

(Anderson, 1995). No restante da Europa o neoliberalismo foi bem mais cauteloso, realizando 

somente politicas de disciplina or9amentria e reforma fiscal 

Uma questao que se coloca nesta primeira onda do neoliberalismo e se ele conseguiu 

cumprir suas promessas. Verificando a maioria das experiencias de governos neoliberais na 

Europa e EUA pode-se perceber que foi obtido e xito em uma serie de pollticas, 

principalmente no combate a infla9ao e na eleva9ao da taxa de lucros. Porem, como objetivo 

global observa-se que o neoliberalismo n乞o cumpriu seu fim, que era promover uma 

reanima9ao das taxas de crescimento da economia capitalista. Alem disso, o desemprego 

cresceu enormernente em toda a Europa e a desigualdade social aumentou (Anderson, 1995) 

Como questao se coloca o porqu6 da recupera9ao dos lucros nao ter resultado em 
crescimento. A resposta de Anderson (1995) vai no sentido de que a desregulamenta9o 

financeira da economia capitalista mundial fez com que houvesse uma inversao do 

investimento de capital: do capital produtivo para o capital financeiro. Observa-se, cada vez 
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mrus, um deslocamento do capital, da esfera da produção para o espaço dos mercados 

financeiros, os quais, graças ao constante processo de sofisticação tecnológica e globalização 

da economia, circulam por todo o mundo na busca de segurança e rentabilidade (Fiori, 1995; 

Fiori & Tavares, 1993). 

Nesta seção, pôde-se visualizar o surgimento do neoliberalismo como uma reação 

política e ideológica à crise que assolou a economia capitalista a partir dos anos 70. 

Observou-se que a partir do final dos anos 70 começaram a ser implementadas as primeiras 

políticas neoliberais, provocando grandes transformações na organização do capitalismo 

contemporâneo, porém sem retomar as taxas de crescimento verificadas ao longo dos anos 5O 

e 60. Em meados dos anos 80, o neoliberalismo começou a penetrar na América Latina, mas 

somente na década de 90 tomou-se hegemônico. Na próxima seção será visto como se deu 

este processo. 

O Neoliberalismo na América Latina 

Na América Latina, as primeiras tentativas de reformas inspiradas pelo ideário 

neoliberal vão se dar a partir da chamada "crise da dívida" que se desencadeia com a forte 

crise financeira experimentada pelo México em 1982, que levou aquele país à decretação da 

moratória de sua dívida externa, ocasionando um abrupto corte na entrada de novos capitais 

externos e desatando uma crise econômica e financeira de grandes proporções entre os países 

subdesenvolvidos6
. 

Dito de outro modo, a partir de então, ante a impossibilidade de financiar suas dívidas, 

esses países recorreram ao Banco Mundial (BIRD) e ao Fundo Monetário Internacional 

(FMI), e estes organismos, por sua vez, condicionaram o crédito a ajustes estruturais, isto é, 

"uma série de reformas econômicas, políticas e institucionais, de marcado corte neoliberal, 

nos países devedores ( ... )"(Sunkel & Zuleta, 1990: 35). 

A política neoliberal de estabilização e ajuste estrutural das economias do Terceiro 

Mundo, internacionalmente imposta como condição sine qua non para a renegociação das 

6 O Chile pode ser descrito como o primeiro país a implementar o conjunto de políticas de inspiração neoliberal, 
ainda nos anos de 1970, sob o governo ditatorial do General Pinochet, fortemente assessorado pelos economistas 
da Universidade de Chicago, entre eles Milton Friedman. Sobre o neoliberalismo no Chile e os "Chicago Boys", 
vide Caldes ( 1995). 
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dividas externas, e que ficou conhecida como Consenso de Washington7, definiu um 

programa ou estrat6gia sequencial em tres fases: a primeira, consagrada a estabiliza9o 

macroecon6mica, tendo como prioridade absoluta um supervit fiscal primrio envolvendo 

invariavelmente a revis乞o das rela96es fiscais intergovernamentais e reestrutura9ao dos 

sistemas de previdencia phblica; a segunda, dedicada ao que o Banco Mundial vem chamando 

de 'reformas estruturais', liberaliza9ao financeira e comercial, desregula9ao dos mercados, e 

privatiza9乞o das empresas estatais; e a terceira etapa, definida como a da retomada dos 

investimentos do crescimento econ6mico (Fiori, 1997: 12) 

No caso do Brasil, a introdu9ao das reformas de inspira 谷o neoliberal se iniciou com o 

governo Collor, em 1990, com o processo de abertura da economia e da privatiza9ao das 

empresas estatais. A implementa9ao de tal projeto refletiu bem os paradoxos do 

neoliberalismo, pois, para implementar as politicas do "Estado minimo" no campo econ6mico 

(J)rivatizaao, abertura, desregulamenta ao), se recorreu a um processo de fortalecimento do 

poder do Estado em sua relaao com a sociedade 

O projeto de implementaao do neoliberalismo foi interrompido temporariamente com 
o impeachment de Collor em 1992, por6m logo volta a tona, de maneira bem mais articulada 

com a chegada de Fernando Henrique Cardoso ao Ministerio da Fazenda, quando se formula o 

projeto do Plano Real. Na anlise de Fiori (1997: 14) 

(..」.」h) poucos tm dvidas de que o Plano Real. a desoeito de sim nriainalidade operacioial, 

鷲恐鷲
ande fam竺dos planos de estabiliza9ao discutidos na reun i ご  de W議  議識  U.'発  

a se in讐讐聖警讐 por haver sido formulado por um grupo paradigmtic議議議協忘  
mas por sua concep9ao estrategica de longo nrazo, anunciada por seus autores, r1eるa: 
豊鷲熱ora, c讐些費1車o indispensavel de seu sucesso 討ふぶ姦ご菰ご藤aa 
reforma mone讐a, reformas liberalizantes, desestatiza96es. etc_ nara nu義ごdepois 龍  
restaurada uma economia aberta de mercado possa dar-se ent乞o aretonada do cresci 

7 O chamado Consenso de Washington foi o nome dado ao encontro realizado entre os dias 14 e 16 de janeiro de 
1993, no Institute for International Economics, reunindo cerca de cem especialistas em torno do documento 
escrito por John Willianson, em Search of a Manual for Technopols, num seminrio internacional, cujo tema foi: 
"The political economy of policy reform". "Durante dois dias de debates, executivos de governo, dos bancos 
multilaterais e de emoresas orivadas. junto com alauns academicos, discutiram com reoresentantes de onze 
paises da Asia, Attica e America Latma, as 'circunstncias mais tavorveis e as regras de a 乞o que poderiam 
ajudar a um technopol a obter o apoio politico que lhe permitisse levar a cabo com sucesso', o programa de 
estabiliza9豆o e reforma econ6mica, que o pr6prio Willianson, alguns anos antes, havia chamado de Washington 
consensus. Um plano nico de ajustamento das economias perifricas, chancelado , hoje, pelo FMI e pelo BIRD 
em mais de sessenta paises de todo mundo. Estrat6gia de homogeneizaao das polticas econ6micas nacionais 
operadas em alguns casos (...) diretamente pelos t6cnicos prprios daqueles Bancos; em outros, como por 
exemplo, na Bolivia, Pol6nia e mesmo na Rssia at6 bem pouco tempo atrs, com a ajuda de economistas 
universitarios norte-americanos; e, finalmente, em paises com corpos burocraticos mais estruturados, pelo que 
Willianson apelidou de rechnopols: economistas capazes de somar ao perfeito manejo de seu mainstream 
(evidentemente neoclassico e ortodoxo) a capacidade politica de implementar nos seus paises a mesma agenda 
politica do consensus (...)" (Fiori, 1997: 11-22). 
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Concluindo esta se9ao, pode-se afinnar que a crise de dimens6es mundiais por que 

passou o capitalismo na d6cada de 1970 exigiu uma radical reestrutura9乞o nos padr6es de 

acumula9ao e de regula9ao at6 ent乞o em vigor, O novo construto politico-ideol6gico e de 

gesto econ6mica que emergiu com este processo de reestrutura9ao foi o neoliberalismo, que 

visou e visa reorientar a economia, a politica e a sociedade capitalista para uma nova 

"normalidade", afeita a perspectiva do capital financeiro transnacional. De outra parte, como a 

crise dos setenta originou-se nos paises de capitalismo avan9ado, nao se disseminou de inicio 

aos paises em desenvolvimento (que cresciam via industrializa9ao por substitui9ao de 

importa96es). Mais ou menos na virada da d6cada de oitenta, por6m, devido a s polticas de 

ajuste dos pases centrais e a consequente explosao das taxas de juros no mercado 

internacional, os pases em desenvolvimento come9am a sofrer os efeitos da crise mundial, 

agravada de modo especial pelo endividamento externo.E a partir da necessidade de 

equacionamento destas dividas e de corre9ao dos desequilbrios internos por elas provocados ー  
bem como, por outro lado, a partir da recente absor9ao dos novos mercados representados 

pelos antigos paises socialistas - que se desencadeia o processo de implanta9ao dos programas 

neoliberais nos pases subdesenvolvidos, processo esse que tende a generalizar mundialmente 

o neoliberalismo como construto ideol6gico hegem6nico. 

A globaliza9o 

Pretende-se nesta se9ao apresentar um outro elemento - diretamente associado ao 

anterior ー, caracterizador do contexto em que foi formulado e implementado o Plano Real: a 

globalizaao. Nao se tem a inten9o de fazer uma reconstitui9ao do debate em torno deste 

conceito, e sim mostrar como a globalizaao se constitui num importante elemento na 

configura9ao do mundo contemporneo. Num primeiro momento ser谷o abordadas as duas 
grandes vis6es da globaliza9ao8, para em seguida se apresentarem alguns elementos da nova 

configura9ao do mundo e a forma como tem impactado o Brasil 

8 TT.1_ 
utilizar-se-a ai principalmente o trabalho de Held & Mcgrew (2001). 
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Com certeza, globalizaao foi o conceito mais utilizado nos trabalhos academicos das 

ciencias sociais na ltima d6cada. Numa 6 poca de profundas mudan9as sociais, em que as 

grandes teorias parecem ter pouco a oferecer, a id6ia de globaliza9ao atingiu o status de um 

novo paradigma. Para Held & McGrew (2001: 7). 

Convocado a explicar fen6menos tao variados quanto o valor do euro, a popularidade mundial 
de Guerra nas Estrelas e a ascensao da poltica da Terceira Via e do fundamentalismo 
religioso, o discurso da globaliza9ao parece oferecer uma anlise convincente da condi9o 
humana contempornea. Tal como a id6ia de moderniza9ao, que ganhou preponderncia 
intelectual nas ciencias sociais durante a d6cada de 1960, a no9ao de globalizaao tornou-se 
hoje o leitmotiv de nossa 6 poca. 

Apesar desta "coqueluche" de globaliza9ao nos trabalhos academicos, nao existe uma 

explica9ao consensual para o fen6meno, de modo que Held & McGrew (2001) identificam 

duas grandes linhas de argumentaao: de um lado, os que a consideram um fen6meno 

hist6rico real e significativo - os globalistas -, de outro, aqueles que a concebem como uma 

constru9ao primordialmente ideol6gica ou mitica, de valor explicativo marginal - os c6ticos. 

Para os autores, mesmo sendo um dualismo grosseiro, ja que destaca duas interpreta9 6es 

conflitantes entre diversas teses e opini6es, a diferenciaao 6 valida se utilizada como tipo 

ideal. 

Os c6ticos tem como ponto de partida a seguinte questo: "o que 6 global na 

globaliza9o?" Para eles, se o global nao puder ser interpretado literalmente como um 

fen6meno universal, faltaria entao uma especificidade clara ao conceito de globaliza9乞o. Para 

eles, na inexistencia de referenciais geograficos claros fica impossivel distinguir aquilo que6 

regional daquilo que seria realmente global9. 

Ao analisarem o conceito, os c6ticos tentam encontrar uma prova conclusiva da tese da 

globalizaao. Na maioria dos casos, constroem um modelo abstrato sobre o que seria a 

economia global ou a cultura global e comparam com a realidade. Outros procuram avaliar at 

que ponto as tendencias contemporneas se comparam com o que diversos historiadores 

afirmaram ter sido "a belle po que da globalizaao, a saber, o periodo de 1890 a 1914" (idem 

15). Nesse aspecto, 

a andlise dos c6ticos decididamente descarta o valor descritivo ou explicativo desse conceito. 
Em vez de globaliza9ao, os c6ticos concluem que uma conceitua9乞o mais v自lida das tendencias 
atuais seria captada pelos termos "internacionaliza ao" ー  isto 6 , laos crescentes entre 
economias ou sociedades nacionais essencialmente distintas - e "regionaliza9ao" ou 
"triadiza9ao"- o agrupamento geogrfico de trocas econ6micas e sociais transfronteiri9as (Held 

& McGrew (2001: 15). 

9 Tt uma upica anaiise "cetica" ia globaliza9ao se encontra em Hirst & Thompsom (1998) e em Hirst (1998) 
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De acordo com a anlise de Boron (1999: 1): 

(...) la ret6rica de Ia globaiizaci6n distorsiona severamente los hechos ai presentar lo que es 
una tendencia intrnseca y secular dei modo de producci6n capitalista como si fuera un 
moment自neo e inesperado resultado. La manipulaci6n ideol6gica a ia que se presta ei concepto 
de globaiizaci6n es de tal naturaleza que conduce a las victimas su efectos e consecuencias son 
obra de ciegas fuerzas impersonales, la mera "secreci6n natural" de un orden econ6mico global 
en donde no existen estructuras, clases, intereses econ6mico-corporativos ni asimetrias de 
poder que cristalicen en relaciones de dependencia entre ias naciones (G6mez). De esta 
manera, a partir de un falso realismo se clausura la capacidad de pensar politicas alternativas y 
de "ver" las perniciosas consecuencias econ6micas, sociales y polticas de aquellas que se est自n 
implementando. 

Assim, segundo esta perspectiva o discurso sobre a globaliza9ao seria primordialmente 

uma constru9ao ideol6gica, que ajuda a legitimar e justificar o projeto neoliberal. Nesse 

aspecto, o conceito de globaliza9ao funcionaria como um "mito necess白rio", onde os 
governos e politicos disciplinam seus cidadaos para que eles satisfa9am os requisitos do 

mercado global. 

A visao globalista'o rejeita a afirmaao de que o conceito de globaliza9乞o seja 

simplesmente um construto puramente ideol6gico. Embora reconhe9am que o discurso da 

globaliza9ao possa ser utilizado para esse fim, afirmam que tal conceito descreve mudan9as 

estruturais reais na escala da organiza9ao social. Isso se evidencia, entre outras manifesta96es, 

na internacionaliza9ao das empresas capitalistas, na esfera da cultura popular e pela 

valoriza9ao dos problemas ambientais como problemas globais. "Em vez de conceber a 

globaliza9ao como um fen6meno exclusivamente econ6mico, a andlise globalista confere um 

status equiparavel a outras dimens6es da atividade social" (Held & McGrew, 2001) 

Em sua critica aos c6ticos, os globalistas afirmam que reduzir a globalizaao a uma 

l6gica puramente econ6mica ou tecnol6gica 6 altamente equivocado, pois se desconhece a 

complexidade da vida social moderna. Ela se desenvolve em outras esferas (como a da 

cultura), sem haver um padro hist6rico ou espacial identico ou comparavel, em cada um 

desses campos. 

Ao inv6s de comparar a realidade com algum modelo abstrato de mundo globalizado, 

ou de comparar os fluxos globais em poca diferentes, a analise globalista recorre a formas 

s6cio-hist6ricas de analise. Isso leva ao exame de como os padr6es de globaliza9ao, dentro e 

entre os diferentes campos de atividade, se comparam e contrastam ao longo do tempo. Dessa 



forma, a globalizaao se toma um processo indeterminado, sujeita a avan9os e recuos, 

trazendo consigo tens6es como a cooperaao e o conflito, integra9ao e fragmenta9ao, 

exclusao e inclusao, convergencia e divergencia, ordem e desordem. 

As diferen9as entre as duas perspectivas vao se dar praticamente em todas as esferas 

em que o mundo contemporneo 6 analisado, O quadro 2, tamb6m retirado de Held & 
McGrew (2001) resume o debate. 

forma, a globalização se torna um processo indeterminado, sujeita a avanços e recuos, 

trazendo consigo tensÕes como a cooperação e o conflito, integração e fragmentação, 

exclusdo e inclusdo, convergência e divergência, ordem e desordem. 

As diferenças entre as duas perspectivas vão se dar praticamente em todas as esferas 

em que o mundo contemporâneo é analisado. 0 quadro 2, também retirado de Held & 
McGrew (2001) resume o debate. 

Quadro 2 - O grande debate sobre a globaliza9ao: resumo Quadro 2 - 0 grande debate sobre a globalização: resumo 

	  Céticos Globalistas 
1. Conceitos Internacionalização, 

não globalização 
Regionalização 

Um 	só 	mundo, 	moldado 	por 	fluxos, 
movimentos e redes sumamente extensos, 
intensivos e rápidos através das regiões e 
continentes. 

2. Poder Predomina o Estado Nacional 
Intergovernamentalismo 

Desgaste da soberania, da autonomia e da 
legitimidade do Estado 
Declínio do Estado-não 
Aumento do rnultilateralismo 

3. Cultura Ressurgimento do nacionalismo e da 
identidade nacional 

Surgimento da cultura popular global 
Desgaste das identidades políticas fixas 
Hibridização 

4. Economia Desenvolvimento de blocos regionais 
Triadização 
Novo imperialismo 

Capitalismo Global 
Inforrnacional 
Economia transnacional 
Nova divisão regional do trabalho 

5. Desigualdade Defasagem crescente entre o norte e o 
sul 

	 Conflitos de interesse irreconciliáveis 

Desigualdade 	crescente 	nas 	e 	entre 	as 
sociedades 
Desgaste das antigas hierarquias 

6. Ordem Sociedade Internacional de Estados 
Persiste 	inevitavelmente 	o 	conflito 
entre os Estados 
Gestão internacional e geopolitica 
Comunitarismo 

Gestão global em camadas múltiplas 
Sociedade civil global 
Organização politica global 
Cosmopolitismo 

Fonte: Held, D. & McGrew, A. (2001: 92). Fonte: Held, D. & McGrew, A. (2001: 92). 

Como se pode observar no quadro, globalistas e c6ticos possuem concep96es 

completamente diferenciadas da globaliza9ao, sendo que os argumentos tendem a refutar-se 

mutuamente. Porm numa andlise mais detida das duas perspectivas, pode-se identificar 

alguns pontos que sao praticamente consensuais entre as duas anlises. Para Held & McGrew 
(2001), os dois lados admitiram (1) que houve um aumento, nas 丘  ltimas d6cadas, da 

interliga9ao econ6mica nas e entre as regi6es, ainda que com consequencias diferenciadas em 

cada uma delas; (2) a competi9ao inter-regional e global desafia as velhas hierarquias e gera 

Como se pode observar no quadro, globalistas e céticos possuem concepções 

completamente diferenciadas da globalização, sendo que os argumentos tendem a refutar-se 

mutuamente. Porém numa análise mais detida das duas perspectivas, pode-se identificar 

alguns pontos que sã'o praticamente consensuais entre as duas andlises. Para Held & McGrew 

(2001), os dois lados admitiram (1) que houve um aumento, nas últimas décadas, da 

interligaçã'o econômica nas e entre as regiões, ainda que com conseqüências diferenciadas em 

cada uma delas; (2) a competição inter-regional e global desafia as velhas hierarquias e gera 

10 TT 	- 
urna upica analise "globalistaフフ  se encontra em Giddens (1996). I° Uma tipica andlise "globalista" se encontra em Giddens (1996). 
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novas desigualdades de riqueza, poder e privil6gio; (3) alguns problemas como a lavagem de 

dinheiro e a questao ambiental fogem da esfera de responsabilidade das tradicionais 

institui96es dos governos nacionais; (4) houve uma expansao da gesto internacional nos 

planos regional e global - vide os blocos econ6micos regionais e a OMC 

Para os objetivos deste trabalho nao 6 necessrio um posicionamento sobre cada uma 

das quest6es abordadas por c6ticos e globalistas. Interessa, sobretudo, discutir um tema que, 

de certa forma, tamb6m 6 consensual na literatura, apesar de ser mais trabalhado pelos 

cticos: a financeiriza9ao da economia mundial, com o capital se deslocando fortemente da 

esfera da produ9ao para o campo da "especula9ao" financeira, aquilo que vem se chamando 

de globalizaao financeira. Tal fen6meno decorreu de trs processos estreitamente 

relacionados entre si: a desregulamenta9ao ou liberaliza9o monetria e financeira, a 

desintermedia9乞o e a abertura dos mercados financeiros nacionais1 ' 

O desmonte do Sistema Monetrio Internacional no inicio dos anos 70, que havia sido 

construldo a partir do Acordo de Bretton Woods, pode ser identificado como a origem mais 

remota do processo de desregulamentaao que contribuiu, de forma decisiva, para a 

globalizaao financeira. 

O tdrmino da conversibilidade entre o d6lar e o ouro implicou nao apenas a 

inexistencia de qualquer outro tipo de a ncora internacional para as moedas, mas tamb6m, o 

entrelaamento dos mercados de cambio e financeiro. Como decorr6ncia, desenvolveu-se, 

crescentemente, uma grande instabilidade nas transa6es econ6micas internacionais, afetando 

tanto as rela6es produtivas/comerciais quanto as monetrias/financeiras - em particular, 

determinando em todo mundo uma crescente volatilidade das taxas de juros e do cmbio, que 

abriu espa9o para uma crescente desintermediaao financeira 

Esta u ltima, entendida como a busca de financiamento a margem dos fornecedores 

usuais, foi estimulada tamb6m pelo aumento dos custos administrativos e pelo crescente 

diferencial entre as taxas de captaao e de emprestimo das institui96es bancrias tradicionais, 

o que deu origem a novos investidores institucionais e aumentou a importncia daqueles j自  
existentes - companhias de seguro, fundos de pensao e fundos mtuos de investimento 

Na d6cada seguinte, dando sequencia ao processo, assistiu-se a desregula9ao dos 

mercados financeiros nos Estados Unidos e na Inglaterra, impulsionada, sobretudo, pela 

necessidade de os Estados Unidos financiarem seu enorme d6ficit comercial. Assim, facilitou- 
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se aos diversos agentes financeiros, em especial bancos e investidores institucionais, a atua9ao 

nos mais diversos segmentos dos mercados, em especial o de a6es e o da divida publica 

Com isso, aumentou-se a liquidez e a mobilidade entre os diversos mercados, bem como se 

estimulou a cria 乞o de todo um conjunto de inova6es e produtos financeiros, que facilitaram 

o trnsito dos recursos entre os mercados e responderam a demanda por seguran9a dos 

aplicadores num ambiente de extrema incerteza. 

Por fim, a queda das barreiras que separavam os mercados nacionais dos mercados 

internacionais, com a incorporaao das na96es emergentes a partir dos anos de 1990, 

completou o processo de globaliza車o financeira, mundializando de vez os circuitos 

financeiros da acumula9ao. Entre 1991 e 1997, as transferncias liquidas de capitais, para os 

"paises emergentes", somaram 1,2 trilhao, uma m6dia anual 17 vezes maior do que a do 

perodo 1983/199012. 

Essa nova realidade, que permitiu aos paises perifricos montarem suas estrat6gias de 

estabiliza9ao apoiadas, precariamente, nos fluxos internacionais de capitais de curto prazo, 

tamb6m enfraqueceu a capacidade de seus governos em fazer politicas macroecon6micas - 

em particular, a quase impossibilidade de os seus Bancos Centrais fazerem poltica monetria, 

evidente no caso da Argentina, com a ado9ao do sistema cambial de currency board, e no 

Brasil, pela manuten9ao permanente de elevadissimas taxas de juros 

Relacionando os dois fen6menos 

Mesmo sendo fen6menos distintos,6 ineg自vel que o neoliberalismo e a globaliza9o 

possuem fortes rela6es de complementaridade. A principal delas 6 o fato hist6rico de que a 

discussao sobre a globalizaao somente se difundiu no momento em que o projeto neoliberal 

consolidou sua domina9ao nas principais capitais do Ocidente e em institui96es globais como 

o FMI (Held & McGrew, 2001). Como afirma Boron (1999), o processo de desregula9o e 

liberaliza9ao das finan9as internacionais n乞o foi um resultado neutro, dependente dos 

' Toma-se por base aqui, principalmente, Chesnais (1996). 

12 Segundo Cohin Leys, apud Boron (1999: 2) a soma diria que circula pelos mercados financeiros 
internacionais 6 de 1,2 bilh6es de d6lares, cifra que em pouco mais de uma semana se iguala ao produto bruto 
dos Estados Unidos, e superior s reservas internacionais acumuladas por todos os bancos centrais do planeta. 
Em apenas seis horas esses mercados circulam uma cifra equivalente ao PIB da Argentina, em sete horas, o do 
M6xico, em oito o do Brasil. 



124 

desenvolvimentos tecnol6gicos e nas comunica6es, senao a consequencia direta da a9乞o dos 

governos neoliberais e das politicas por eles adotadas em favor das fra6es hegem6nicas do 

capital. 

Assim, percebe-se que o discurso do globalismo, muito mais do que mostrar a real 

configura9ao do mundo em suas vrias dimens6es (econ6mica, politica, social, cultural) vem 

sendo utilizado fortemente como um instrumento de justificaao para a ado9ao das polticas 

neoliberais, principalmente nos pases da Am6rica Latina,A sia e A frica. 

Mesmo reconhecendo o carter ideol6gico dos dois fen6menos,6 impossivel deixar de 

reconhecer que a globaliza9ao nきo se limita somente s mudan9as econ6micas (ou 

inexistencias delas), e sim, se desenvolve em outras reas, como mostram, por exemplo, as 

discuss6es sobre os problemas ambientais como uma questao global, ou os indicios da 

forma9ao de uma sociedade civil mundial, organizada em torno de quest6es como o 

pacificismo, a ecologia e a pobreza. 

O entendimento destes fen6menos 6 de suma importncia para o caso estudado, pois, 

al6m de situar o contexto em que se desenvolve a formula9o e implementa o do Plano Real 

e a elei9ao de 1994, permite compreender os sentidos da argumenta9ao que vai ser feita na 

legitima o do Plano Real (e das medidas adotadas), bem como da candidatura de Fernando 

Henrique Cardoso. 

b) O contexto Interno 

Na andlise do contexto interno,6 fundamental discutir ao menos duas quest6es: de um 

lado, o contexto econづmico do Brasil nos anos de 1993 e 1994; sendo necessria a abordagem 

de temas como o esgotamento do modelo desenvolvimentista, o fracasso das polticas de 

estabilizaao e o descontrole inflacionrio que o Brasil vivia em 1993. Um segundo elemento 

caracterizador do contexto interno sera uma anlise da conjuntura poltica, onde se abordar, 

em primeiro lugar, a configuraao das institui96es politicas brasileiras e, posteriormente, o 
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problema da instabilidade poltica do pas13, principalmente no perodo p6s-impeachment do 

Presidente Fernando Collor. 

Crise econ6mica e hiperinfla o 

Ja 6 um consenso na literatura econ6mica e politica que desde meados dos anos de 

1970 o modelo brasileiro de desenvolvimento, fundado na substitui9乞o de importa6es, 

come9ava dar sinais de esgotamento. Por6m, enquanto os pases desenvolvidos passaram 

neste perodo por um profundo ajuste econ6mico para sair da estagfla9ao, derivada da 

suspensao da conversibilidade do d6lar e da crise do petr6leo, o Brasil estendeu o seu ciclo 

econ6mico, iniciado com o "milagre" (1968/1973), at6 o fim dos anos de 1970, tendo como 

instrumento o II PND elaborado em 1974 (Castro e Souza, 1985) 

A crise do modelo de substitui9o de importa96es s6 se explicitou de forma mais 

acabada na d6cada de 80, com o segundo choque do Petrleo e com a deciso dos Estados 

Unidos em aumentarem suas taxas de juros, que acabou derivando na crise da divida externa, 

afetando todos os paises da periferia capitalista'4 

13 Quando se aborda o conceito de instabilidade politica, toma-se por base a analise de Martins (1994) que 
diferencia a estabilidade no piano da sociedade, que faz parte da ordem natural de uma sociedade democrtica, 
da instabilidade institucional, tipica das democracias nao consolidadas. Com  rela9ao a instabilidade societal, 
Martins afirma que "ela apenas reflete as mudan9as sociais em curso, e, portanto, implica o incremento (e em 
geral tamb6m a mudan9a da natureza) dos conflitos de interesses - e esses立  ltimos constituem, como todo mundo 
esta farto de saber, a pr6pria essencia da poltica. (...) O que caracteriza as democracias consolidadas 6 a 
percep9ao dessa instabilidade como natural e, ao mesmo tempo, a aceitaao dos procedimentos instituidos para 
administr-la com eficacia e graus relativamente reduzidos de tensao. Por isso mesmo ela raramente se 
transforma em instabilidade institucional e, por muito menos, em crises de governabilidade" (1994: 15). A 
instabilidade politica se materializa "quando a instabilidade 'natural' se transmite ao plano das institui96es 
politicas, tomando-se 'institucional', isto indica que o sistema politico esta sendo incapaz de absorver e 
administrar os conflitos de interesses oriundos da sociedade ou gerados no a mbito dos pr6prios setores 
dominantes. Este fato ocorre seja porque o sistema de intermedia9ao politica (estrutura dos partidos politicos, 
canais de representa9ao de interesses, etc.)6 deficiente, seja porque a aceita9ao da id6ia de resolu9ao negociada 
de conflitos ainda nきo se insere na cultura poltica das partes envolvidas, para a formula頭o de novas 
reivindica96es quanto para a administraao dos conflitos dai decorrentes. E s乞o essas caracteristicas que indicam 
a baixa 'institucionaliza車o' de um sistema poltico e, em a ltima analise, marcam a distncia que separa as 
democracias 'consolidadas' daquelas ainda em busca de 'consolida9きo" (Martins, 1994: 15-16). 

"Em sintese: a instabilidade natural gerada ao nivel da sociedade por efeito da mudan9a social pode ter 
dinamicas e desfechos diferentes conforme ela se manifeste em sistemas polticos democrticos consolidados ou 
nos que nao lograram essa condi9ao. Nos primeiros, o processamento politico desses conflitos no implica 
instabilidade institucional; nos demais, esse risco 6 sempre intermitente - para nao dizer que 6 a eles inerente." 
(idem: 16) 

14 Nos anos de 1970, os paises perifricos haviam se endividado, tomando emprdstimos com baixas taxas de 
juros, em virtude da grande liquidez existente no mercado financeiro internacional. No entanto, ap6s o segundo 
choque do petr6leo e a eleva9ao da taxa de juros americana a partir de 1979 - que chegou a atingir 19% ao ano 
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A for9a das restri96es externas, como as dificuldades crescentes em conseguir novos 

empr6stimos junto aos bancos, fez com que o Brasil, principalmente a partir de 1982, com a 

decreta9ao da morat6ria do M6xico, e tamb6m enfrentando grandes problemas de liquidez, 

mudasse radicalmente sua poltica macroecon6mica para um patamar altamente restritivo e 

dependente da tutela do FMI (Moura, 1989: 47-48). Os impactos negativos dessas politicas se 

fizeram sentir durante todo o resto dos anos de 1980. N乞o por outra razao, na hist6ria 

econ6mica brasileira, os anos 80 ficaram conhecidos como "d6cada perdida", um periodo de 

estagnaao econ6mica, sem praticamente nenhum crescimento do PIB per capita juntamente 

com instabilidade inflacion白ria. 

Com o fim do regime militar e o incio da Nova Republica se depositava forte 

esperan9a de que a democracia traria consigo uma recupera9o da atividade econ6mica 

juntamente com o resgate da "divida social". 

No entanto, os primeiros meses do governo Samey se caracterizaram por uma paralisia 

decis6ria derivada da incapacidade da equipe econ6mica formar um minimo consenso sobre 

quest6es basicas'5. Uma parte da equipe, situada em torno do Minist6rio da Fazenda, tendoa 

frente Francisco Dornelles'6 advogava pollticas ortodoxas de combate a crise, como 

austeridade fiscal e monetria; enquanto a outra parte, localizada no Minist6rio do 

Planejamento, do qual o titular da pasta era Joao Sayad17, preconizava polticas mais 

heterodoxas, como a renegocia9ao da divida externa e a amplia9ao dos gastos sociais. O 

em 1983 - esses paises passaram a sofrer fortes press6es cambiais. Al6m dos elevados ddficits comerciais j自  
existentes, cresceu o montante de juros a ser pago pelos empr6stimos internacionais ja realizados. Para piorar 
ainda mais a situa9ao, desapareceram os recursos fmanceiros disponiveis, at6 entao, no mercado internacional, 
inviabilizando a prtica usual de renova9ao dos emprstimos (rolagem das dividas). 

15 Jos6 Sarney herdou a equipe econ6mica formada pelo Presidente eleito Tancredo Neves, que nao chegou a 
assumir o cargo. A escotha dos condutores da politica econ6mica fez parte dos acordos pr6-eleitorais que 
garantiram a vit6ria de Tancredo Neves no col6gio eleitoral (Sardenberg, 1987). 

16 Francisco Oswaldo Neves Dornelles (Belo Horizonte, 1935), sobrinho de Tancredo Neves,6 formado em 
Direito (UFRJ), com mestrado e doutorado em Direito Financeiro pela mesma universidade, onde tamb6m6 
professor desde 1969. No Ministrio da Fazenda, foi chefe da Assessoria de Tributa9o Internacional (1972- 
1974); procurador-geral da Fazenda Nacional (1975-1978); e secretrio da Receita Federal (1979-1985). Deixou 
este 丘  ltimo cargo em mar9o de 1985 para assumir o Ministerio da Fazenda. Depois de deixar o Ministrio da 
Fazenda, elegeu-se Deputado Federal por quatro mandatos consecutivos. Foi Ministro da Indstria, Com6rcio e 
Turismo (1996-1998) e desde janeiro de 1999 6 Ministro do Trabalho e Emprego. (Pio, 2001: 150). 

17 Joao Sayad (Sao Paulo, 1945) graduou-se em Economia pela USP (1967), obtendo o grau de mestre pela 
mesma universidade em 1970 e pela Universidade de Yale em 1973. Em 1976 obteve o titulo de doutor, tamb6m 
pela Yale University.E professor da USP desde 1978. Em 1979, tornou-se consultor do Banco Mundial na a rea 
de cr6dito agricola. Fortemente vinculado ao PMDB-SP, em 1983 assumiu a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Sao Paulo, no governo Franco Montoro. Deixou esse posto para assumir o cargo de Ministro-chefe da SEPLAN, 
no governo Sarney. Deixou a SEPLAN em mar9o de 1987 e em 1988 criou o Banco SRL, do qual foi presidente, 
que em 1997, se transformou em Banco American Express. Desde o inicio de 2001 6 Secretrio de Finan9as da 
Cidade de Sao Paulo (Pio, 2001: 150). 
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pouco que se implementou de politica econ6mica neste perodo se caracterizou por uma 

continuidade em relaao a estrat6gia de estabiliza9ao convencional acordada com o FMI e 

iniciada em 1981. 

Estas politicas, que desde o periodo do regime militar eram criticadas por vrios 

setores da sociedade brasileira, passaram a sofrer forte contesta9ao, principalmente pelo 

partido que se encontrava na posi9谷o central da coalizao de governo, o PMDB. Assim, em 

agosto de 1985, Francisco Dornelles saiu do Minist6rio da Fazenda, assumindo o cargo, o 

empresrio paulista Dilson Furiaro, historicamente ligado a oposi9ao ao regime militar e ento 

presidente do BNDES. A entrada de Funaro no Minist6rio da Fazenda fez com que surgisse 

um mnimo de homogeneidade na equipe econ6mica, de modo a tornar possvel a elabora9o 

de uma poltica de estabiliza9乞o econ6mica coerente e que tivesse aceita9ao dos partidos que 
davam sustentaao ao govern&8. 

Por essa poca, o debate sobre a inflaao brasileira girava em torno de tres grandes 

perspectivas (Filgueiras, 2000). Os "monetaristas-ortodoxos" associavam a infla9ao a 

existencia de press6es incontrol自veis por parte da demanda, em particular, aquelas 

provenientes do d6ficit publico e da indexa9ao da economia, que alimentava a disputa 

lucros/salrios. A solu9ao, segundo os ortodoxos, seria a aplicaao de choques, caracterizados 

por severa austeridade monetria e cortes nos gastos publicos, que levariam a economia a se 

desindexar. Essa vis谷o, entretanto, estava fortemente desgastada devido aos insucessos das 

politicas de inspiraao monetarista, implementadas nos u ltimos anos do periodo militar e no 

primeiro ano do governo Samey'9. 

Um segundo grupo eram os chamados "heterodoxos", ligados a PUC do Rio de 

Janeiro20, os quais defendiam a concep9ao inercialista no tratamento do fen6meno 

inflacionrio. Seu diagnostico era que, na ausencia de causas primrias da infla 乞o (choques 
de oferta ou demanda), a infla9ao poderia persistir em thn9ao de um processo generalizado de 

indexa9ao, formal ou mesmo informal. Portanto, nessas condi96es, a "mem6ria do passado" 

18 Apesar de a forma9ao da equipe econ6mica ser mais homogenea que a anterior, havia duas correntes de 
pensamento econ6mico distintas no interior dos Minist6rios: os heterodoxos da PUC do Rio de Janeiro e os 
desenvolvimentistas (IJNICAMP e USP). Essa divis谷o, porm, nao era coincidente com a separaao institucional 
entre fazenda e planejamento, visto que havia representantes de ambas as correntes nos dois minist6rios (Cf. Pio, 
2001: 104). 

19 Sobre as teses ortodoxas de combatea infla9ao vide Pio (2001: 43-5 8) 

20 Os principais te6ricos da infla9ao inercial foram Andr Lara Resende, P6rsio Anida e Francisco Lopes, todos 
da PUC - Ri. Aldm deles, Luis Carlos Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano, ambos da Funda9ao Getlio Vargas 
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(indexa9乞o) se constituiria na causa da infla9ao, isto 6 , a inflaao corrente seria determinada 

pela inflaao passada, independentemente do estado das expectativas, uma vez que os 

formadores de pre9os n乞o levariam em conta a avalia9ao sobre o futuro. Como solu9ao, 

propunham-se medidas que apagassem essa mem6ria inflacion自ria, fosse via "choques 

heterodoxos", como o congelamento de pre9os, defendido por economistas como Francisco 

Lopes, Luiz Carlos Bresser Pereira e Yoshiaki Nakano fosse pela cria9o de uma "moeda 

indexada", proposta defendida por Andr6 Lara Resende e P6rsio Anda21. 

Um ltimo grupo era formado pelos "desenvolvimentistas", localizados em sua grande 

maioria no Instituto de Economia da UNICAMP22, os quais possuiam um diagn6stico "p6s- 
Keynesiano" para a inflaao (Bier et alli, 1987). Segundo esta perspectiva, a ruptura do 

sistema monetrio internacional, com o t6rmino da conversibilidade do d6lar no inicio dos 

anos 70, provocou uma grande instabilidade nos mercados financeiros e de cmbio, que se 

difundiu aos mercados de bens e servi9os, em especial aos mercados de commodities. A 

instabilidade da decorrente levou a altera6es nas condi96es de formaao de pre9os. Com  

isso, uma margem de lucro fixa ja nao garantia mais uma taxa aceitdvel de rentabilidade, o 

que implicou um comportamento defensivo por parte dos capitalistas. Desse modo, as 

margens de lucro desejadas tornaram-se flexiveis para cima, levando a acelera9ao da infla9o 

Assim, o motor da infla9ao nao era a "mem6ria do passado", e sim "o medo do futuro". Al6m 

disso, do ponto de vista estrutural, as dividas externa e interna fragilizavam financeiramente o 

Estado e multiplicavam as press6es inflacion自rias. Por fim, as politicas de ajuste adotadas no 
perodo, sob orienta9谷o do FMI, refor9aram os desequilibrios estruturais, atrav6s do aumento 

das taxas de juros e do crescimento da capacidade ociosa da economia (Bier, et alli, 1987) 

Na equipe formada por Dilson Funaro estavam representados os dois ltimos grupos 

Na formula9ao e implementa9ao do plano de estabilizaao, que acabou recebendo o nome de 

Plano Cruzado, acabou prevalecendo a posi9ao dos inercialistas; e no campo dos inercialistas 

saiu vitoriosa a proposta de "choque heterodoxo" elaborada por Francisco Lopes 

de So Paulo, tambm formularam di
ag

n sticos inercialistas da infla9きo brasileira. No decorrer do trabalho ser oa
p

resentadas informa es biogr ficas desses autores. 

21 Existe uma grande bibliografia sobre a teoria inercialista da inflacao e os varins mtnrecz nne nanmpar, m desta 
formula o. Para uma visao geral, vide: Bresser Pereira (1996: 21-351 Alm 1issn vidp 	entrjict,c ,-ti-c 
formuladores desta teoria em Biderman et aIli (1996) e Rego (1998). Uma explica o detalhada se encontra em 
Mincatto (1992) e Pio (2001). 
22 

Faziam 
p
arte 

do g
rupo desenvolvinientista Luiz Gonzaga Belluzzo, Joao Manuel Cardoso de Mello; al6m de

Maria da Conceio Tavares e outros 
p

rofessores. 
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Partindo de um diagn6stico da inexistencia de qualquer fonte inflacionria23 aut6noma 

(press6es de oferta ou de demanda), a infla9ao brasileira no momento, era vista como 

fundamentalmente de tipo inercial, justificando, desse modo, as medidas adotadas. Os 

principais pontos do programa de estabiliza9ao foram a criaao de uma nova moeda, o 

Cruzado, a decreta9ao do congelamento total de pre9os e rendimentos e desindexaao geral da 

economia. Os pre9os e a taxa de c含mbio foram convertidos de cruzeiro para cruzado conforme 

os valores,a vista, praticados no dia anterior (27/2/86) ao anncio do Plano e os rendimentos 

conforme o valor m6dio da remuneraao real dos 丘  ltimos seis meses, acrescidos de um abono 

de 8% (o salrio minimo teve um "gatilho" de 15%) 

As medidas tiveram um impacto imediato sobre a infla9ao, a qual, de um patamar de 

17,8% em janeiro de 1986, passou para uma defla9乞o de 1% em mar9o, se mantendo no 

patamar de 1% at6 novembro do mesmo ano, quando a infla9谷o disparou novamente, 

chegando em mar9o de 1987 a 20,1%. Durante alguns meses, o Plano Cruzado representou a 

materializaao das promessas de pagamento da "divida social", feitas constantemente por 

membros da coaliz乞o que formou a Nova Republica, pois, momentaneamente, melhorou as 

possibilidades de consumo da popula 乞o de mais baixa renda. O problema6 que devido a uma 

sdrie de fatores econ6micos e polticos, como a natureza extremamente ampla e frgil da 

coaliz谷o governante, a op9ao por evitar tomar decis6es impopulares24, a realiza9ao de 

diagn6sticos equivocados sobre a situaao da economia brasileira25, os conflitos 

tecnocrticos26 e a situaao externa desfavorvel27, a infla9ao come9ou a retornar, com i ndices 

23 Tal diagn6stico se baseava nos seguintes elementos: o governo havia alcan9ado o equilibrio fiscal, os pre9os 
relativos estavam "alinhados", os pre9os publicos estavam em niveis adequados, a safra agricola tinha sido um 
sucesso, o cambio nao estava subvalorizado, havia um bom desempenho das exporta96es, o nivel de reservas era 
considerado bom e o conflito distributivo estava estabilizado. 

24 A op9ao pelos gatilhos salariais que acabaram gerando um crescimento do consumo maior que a oferta 
disponivel. Al6m disso, a op9豆o pelo congelamento, que deveria durar apenas alguns meses, foi ampliada, em 
grande parte, para garantir que a infla9ao permanecesse baixa ao menos at6 as elei96es de 1986, de modo a 
beneficiar os candidatos do PMDB, partido que comandava a coalizao governante. 

25 Os fatos de que o d6ficit pdblico nao estava controlado, nem os pre9os alinhados. Aliado a isso, a 
incapacidade de se reconhecer que o padro de desenvolvimento fmanciado pelo Estado - o desenvolvimentismo 
- estava esgotado, havendo a necessidade de constru9ao de um outro projeto de desenvolvimento para o Brasil. 
(Sailum Jr, 1996; Fiori, 1995a). 

26 Os conflitos entre os grupos da PUC e da IJNICAMP e a impossibilidade de se formar uma equipe 
homogenea. 

27 Destaca-se a baixa liquidez dos mercados financeiros internacionais. 
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crescentes, a partir de novembro de 1986, quando foi decretado o fim do primeiro 

experimento heterodoxo de estabilizaao no Brasil28 

Ainda no governo Sarney foram feitas mais duas tentativas de combate infla9ao, de 

inspira9ao heterodoxa - os Planos Bresser (1987) e Verao (1989)一  mas, devido a uma s6rie de 

fatores, como a falta de sustenta9ao politica, a ausencia de legitimidade para novos 

experimentos heterodoxos e o baixo nivel de comprometimento do governo, mais preocupado 

em garantir a aprovaao de seis anos de mandato para o Presidente Samey, fizeram com que 

os planos tivessem o mesmo fim do Cruzado, de modo que ao final do governo Sarney se 

perdeu por completo o controle da inflaao, chegando esta ao patamar de 81,3% em mar9o de 

1990. 

Assim, no final dos anos 80, tanto as politicas ortodoxas como as heterodoxas se 

mostraram ineficazes no combate a infla9ao, gerando um clima de frustra9ao da sociedade 

brasileira com a institucionalidade democrtica rec6m-conquistada. Foi nesse ambiente de 

hiperinfla9ao e desencanto com a democracia que se deram as elei96es de 1989 

Utilizando-se de um discurso de "salvador da ptria", acima dos partidos e da poltica 

e com id6ias econ6micas de inspira9ao neoliberal, Fernando Collor de Meio se elegeu 

Presidente da Republica. Foi no seu governo que pela primeira vez se estruturou no Brasil um 

projeto de alteraao no modelo de desenvolvimento adotado desde os anos cinquenta, 

conforme afirma (Filgueiras, 2000: 84): "pela primeira vez, para alem de uma politica de 

estabiliza9ao, surgiu a proposta de um projeto de longo prazo, que articulava o combatea 

infla o com a implementaao de reformas estruturais na economia, no Estado e na rela9ao do 

pas com o resto do mundo, com caracteristicas nitidamente neoliberais" 

Assim, logo no seu primeiro dia de governo anunciou um plano econ6mico que 

continha cinco elementos fundamentais: 

1 Uma reforma monetria, com o retorno do cruzeiro como unidade monetria 

nacional e o bloqueio de cerca de 70% dos ativos financeiros em poder do setor 

privado, transformados em dep6sitos junto ao Banco Central, resgatveis a partir de 

setembro de 1991, em 12 parcelas mensais iguais; 

28 Devido ao impacto politico e econ6mico que causou, o Plano Cruzado foi objeto de varias anlises 
academicas. Vide Mincato (1992), Pinto (1989), Pio (2001), Bier et alli (1987). Aldm de trabalhos academicos, 
vide o trabalho jornalistico de Sardemberg (1987) e as entrevistas com os policy makers do plano em Biderman 
et alli (1996) Rego (1998) e Solnik (1987). 
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2. Uma abrangente reforma administrativa, com a extin9谷o de vrios 6 rgaos da 

administraao direta, indireta, e estatais, e com a promessa de redu9ao significativa 

nos gastos com pessoal na administra 乞o p丘blica; 

3. Uma reforma tributria, que consistiu na imposi9ao de um tributo onceandforall na 

riqueza financeira do setor privado e na eliminaao das opera6es ao portador, 

aumentando com isto a base tribut自ria; 

4. Uma substitui9ao do regime cambial de taxas fixas administradas diariamente pelo 

Banco Central por um regime de taxas 'flutuantes' de cmbio; 

5. Uma politica de rendas, baseada no congelamento de pre9os e na prefixaao de 

sal自rios, alugu6is e outros rendimentos. 

6. A m6dio prazo, o Plano ainda continha promessas de privatiza9ao de empresas 

estatais e da abertura comercial com redu9ao de tarifas e outras barreiras no 

tarifrias ao exterior. (Moura, 1990: 55-56). 

As medidas adotadas no Plano Collor I rapidamente come9aram a fracassar, com a 

inflaao nunca baixando dos 9% mensais e em janeiro de 1991 ja atingindo o patamar de 

19,9%. Estes fatores, aliados a uma perda da base de sustentaao do governo e a crescente 

insatisfaao popular, fizeram com que Collor trocasse o titular da pasta da Economia e em 

fevereiro de 1991 anunciasse o Plano Collor II e, posteriormente, a "politica do feijao com 

arroz" do Ministro Marcilio Marques Moreira, que se resumia a uma s6rie de medidas 

ortodoxas como controle da emissao de moeda e gestao do d6ficit fiscal, O resultado destas 

medidas foi que no m自ximo se conseguiu evitar um descontrole inflacionrio, por6m sem 

conseguir fazer baixar as taxas de infla o 

Al6m da incapacidade de dar uma solu9ao aos problemas econ6micos do Brasil 

(principalmente a inflaao), Collor enfrentou, a partir de 1991, uma s6rie de denncias de 

corrup9ao contra membros do seu governo, e foi atingido por uma denncia de seu irmo 

Pedro Collor. Em 1992, Collor sofreu um processo de impeachment, assumindo oficialmente 

a Presidencia da Rep丘blica, a partir 29 de dezembro de 1992, o politico mineiro Itamar 
Franco29. 

29 Itamar foi Presidente em exercicio de 2 de outubro a 29 de dezembro de 1992 
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Os primeiros meses do governo de Itamar foram marcados por uma excessiva 

instabilidade institucional na condu9ao da politica econ6mica, de um lado, e pelas incertezas 

decorrentes da acelera9ao da infla9ao de outro. Esses dois fatores colocavam o presidente e o 

pr6prio regime politico em uma posi9ao muito delicada quanto a sua legitimidade. Durante o 

seu curto mandato, Itamar teve seis ministros da Fazenda30, e, quando completou doze meses 

na presidencia, em novembro de 1993, a inflaao registrou uma taxa anual de 2.559%, vindo 

num patamar crescente desde fevereiro (Cf. Pio, 2001). 

Neste quadro de instabilidade institucional e de incapacidade em obter um controle das 

taxas de infla 乞o, Itamar nomeou, em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso para o 

Minist6rio da Fazenda. Tal Ministro foi respons自vel pela formulaao e implementa9ao do 

Plano Real, como ser visto posteriormente. 

Contexto politico: Centraliza9o decis6ria e instabilidade institucional 

Uma anlise completa da conjuntura politica brasileira do inicio dos anos 90 

envolveria uma s6rie de fatores que fogem ao escopo deste trabalho. Aqui, serao abordadas 

duas quest6es: (I) alguns aspectos da configuraao institucional derivada da transi9o 

democrtica, destacando particularmente a questao da centraliza9o decis6ria e da hist6rica 

instabilidade das institui96es politicas brasileiras; (II) alguns fatos relevantes da hist6ria 

politica brasileira no periodo p6s-redemocratiza9乞o, tentando estabelecer uma minima 
contextualiza頭o da conjuntura politica dos anos de 1993 e 1994. Aqui necessariamente vo 

se repetir assuntos abordados nas se96es anteriores, mas devido a necessidade de uma melhor 

diferenciaao entre os fenmenos econ6micos e politicos da conjuntura optou-se por uma 
divisao dos temas. 

I 

30 Os ministros da Fazenda do governo Itamar foram, pela ordem: Gustavo Krause Gon9alves Sobrinho 
(deputado federal pelo PFL de Pernambuco), de 5/10/92 a 19/1/93; Paulo Roberto Haddad (ex-Secretario de 
Planejamento de Minas Gerais e entao Ministro do Planejamento), 191/1/93 a 0 1/03/93; Eliseu Resende (ex- 
presidente da Petrobrds, PDS), de 01/03/93 a 2 1/05/93; Fernando Henrique Cardoso (senador PSDB-SP), de 
2 1/05/93 a 05/04/94; Rubens Ricupero (diplomata de carreira e ent乞o Ministro do Meio Ambiente), de 05/04/94 
a 07/09/94; Ciro Ferreira Gomes (entao governador do Ceara, PSDB), de 07/09/94 a 01/01/95 (Pio, 2001: 161). 
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Em rela 乞o ao tema da configura 乞o das institui96es polticas brasileiras existe uma 

infinidade de bibliografia, sendo, por6m, a maioria dos estudos, polares na maneira como 

interpretam a morfologia institucional do sistema politico brasileiro. Vicente Palermo (2000), 

em uma revisao bibliogrfica do debate brasileiro sobre institui96es politicas e governo, 

afirma que felizmente a polariza9ao esta longe de ser ca6tica, por duas raz6es: primeiro, as 

perguntas basicas s乞o comuns e partem de alguns pressupostos conceituais tamb6m comuns31; 

segundo, existe um "piso", uma base analitica e interpretativa definida por alguns acordos 

tcitos, poucos por6m fundamentais. Utilizar-se-a, sobretudo, este trabalho de Palermo para 

identificaao dos elementos consensuais da literatura brasileira, os quais fornecerao a base 

para que aqui se interprete a conjuntura poltica brasileira no contexto da formula9 ao e 

implementaao do Plano Real e das elei96es de 1994. 

O primeiro parmetro institucional esta dado pelo Presidencialismo. Como se sabe, no 

sistema presidencialista o chefe do Executivo 6 eleito com o voto popular; os mandatos dos 

poderes Executivo e Legislativo sao fixos e nao dependem da confian9a m亡tua; o chefe do 

Executivo nomeia e dirige a composi9ao do governo e o presidente tem poderes legislativos 

constitucionais (Sartori, 1996). 

Comparativamente, considera-se que, como na maioria dos paises da Am6rica Latina, 

no Brasil o presidente possui poderes legislativos fortes vis-d-vis o Congresso (Couto, 1998). 

Especialmente a partir da Constitui9ao de 1988, os presidentes ganharam amplos poderes 

constitucionais, sobretudo pr6-ativos (as Medidas Provis6rias). Al6m disso, a Presidencia 

brasileira 6 uma Presidencia fortssima em termos legislativos, administrativos e distributivos 

(Palermo, 2000). 

Um segundo elemento caracterizador da morfologia institucional brasileira 6 o 

Federalismo. Embora o federalismo no Brasil remonte a tradi9ao de governos regionais fortes 

em relaao ao poder central, o peso da administra9ao federal variou ao longo do s6culo XX 

Na transi9ao democrtica os grupos politicos estaduais converteram-se num dos seus 

principais protagonistas, a ponto de a democratiza9ao ser praticamente identificada com a 

31 Na essencia, as perguntas basicas seguem as linhas cl自ssicas da anlise politica e apontam para duas quest6es 
as institui96es e as gest6es. Quao concentrado ou disperso esta o poder governamental para tomar decis6es, 
levando em conta as regias do jogo formais e informais vigentes, por um lado, e qual 6 a efetiva capacidade de 
tomar decis6es e implementa-las evidenciada pelas gest6es governamentais, por outro. A primeira questo, a 
identifica9ao do funcionamento institucional, deve ser estabelecida conforme elementos analiticos: que atores 
disp6em de que poder, em virtude de que regras. A segunda, ao contrario, alude a decis6es de governo que sao 
tomadas no exercicio dessas regras, e sua identifica9ao, portanto, deve ser feita sobre uma base essencialmente 
empirica (Palermo, 2000). 
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descentraliza9ao do poder politico. A Constitui9ao de 1988 introduziu modifica96es nas 

rela6es entre o presidente e os estados, dando vigor ao federalismo (Palermo, 2000) 

Um terceiro elemento consensual na caracteriza9ao das institui96es politicas 

brasileiras 6 o Sistema partidrio fragmentado. Segundo Palermo, poucos autores duvidam de 

que o sistema partidrio brasileiro 6 muito fragmentado, sendo, provavelmente, o que possui o 

maior n丘mero de partidos relevantes do mundo. A grande fragmenta 乞o somam-se a 
instabilidade, a fragilidade e o fisiologismo (Palermo , 2000) 

A partir destes elementos,6 formada a maior parte das interpreta96es sobre o 

funcionamento do sistema poltico brasileiro, sendo que as an自lises tendem a estabelecer uma 
polarizaao entre duas dimens6es do mesmo: o carter concentrado ou disperso do poder e a 

govemabilidade ou ingovemabilidade do sistema, O quadro abaixo, elaborado por Palermo 
(2000) ajuda a elucidar melhor as diferentes perspectivas interpretativas 

Quadro 3 - Graus de concentraao de poder decis6rio e de governabilidade 
~ 
A 

I 

D-G: 
disperso/governavel 
(a 	governabilidade 
obt6m-se gra9as a 
capacidade de produ9o 
negociada de decis6es) 

C-G: 
concentrado/governdvel 
(a 	governabilidade 
obt6m-se gra9as a 
capacidade de os 
presidentes for9arem os 
outros 	atores 	a 
cooperar) 

Fonte: Palermo (2000). 

As diferentes perspectivas tendem a divergir em torno de aspectos, como o carter 
hipertrofiado do Executivo brasileiro ou a existencia de outros atores ou poderes com poder 

de veto. Um outro ponto de discordiae se o Executivo tem capacidade de implementar suas 
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decis6es ou encontra empecilhos institucionais que limitam esse poder. Palermo, ap6s a 

discuss乞o das diferentes polariza96es da literatura brasileira, vai tomar posi9ao favordvela 

perspectiva de que o poder no Brasil 6 disperso e que o sistema politico 6 governvel. O que 

significaria isso em termos prticos? 

Em primeiro lugar, significa que os partidos, mesmo nao sendo muito estveis, nem 

muito disciplinados, v6m cumprindo um papel relevante para o funcionamento da democracia 

brasileira, papel que lhes outorga, ao mesmo tempo, poder de veto. Em segundo lugar, 

mecanismos tradicionalmente analisados como exemplos de concentra9ao de poderes nas 

m乞os do Executivo, como as Medidas Provis6rias32, sao interpretados por esta perspectiva, 

como mecanismos atrav6s dos quais o Poder Executivo negocia suas iniciativas, isto 6 , 

conserva a capacidade de iniciativa, por6m nao no marco de exclusao ou de submetimento, 

mas no de negociaao. Segundo (Palermo, 2000), 

(...) na medida em que sua base de sustenta9ao 6 uma coalizao partidrio-parlamentar, a 
emiss,o de Medidas Provis6rias provoca rea96es dos interesses que se expressam dentro dessa 
coalizao, e os ajustes feitos pelo Executivo evitam a eventual obstru9をo parlamentar ou o 
conflito (...) que poderia expressar-se na rejei9ao da medida ou na regulamenta9ao do 

Em terceiro lugar, os projetos de lei que o Poder Executivo envia ao Parlamento, para 

sua apreciaao dentro do processo legislativo ordinrio possuem uma forte margem de 

incerteza, por terem dois veto players institucionais (as duas casas do Congresso Nacional) e 

diversos veto players partidrios (as diferentes bancadas parlamentares) 

Por 丘  ltimo, se apresenta a necessidade de forma9ao de gabinetes de coalizao como 

condi9ao de governabilidade. Sobre isso, declara Palermo (2000) 

Em essencia, os partidos proporcionam o respaldo parlamentar necessrio e. em contranartida, 
participam do governo. Este procedim6nto cruza as linhas divis6rias do reaime 
presidencialista, configura uma coalizao com capacidade de governo, mas, ao mesmo tempo, 
tem efeitos bastante significativos sobre a pr6pria estrutura do Executivo 

Apesar de se reconhecer o avan9o na consolida9ao das institui96es politicas 

democrticas no Brasil, parece que uma anlise mais atenta do processo politico brasileiro 
recente nao leva necessariamente a conclusao de Palermo (2000), que, diga-se de passagem, 

mais se parece ao mundo visto pelos olhos de Candido, personagem da obra de Voltaire, que 

32 A Medida Provis6ria 6 um instrumento garantido pelo artigo 62 da Constitui9ao brasileira, que permite ao 
Executivo editar medidas provis6rias com for9a de lei em casos de relevancia e urg6ncia. Para uma analise das 
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depois de vivenciar as maiores trag6dias e humilha96es, continua afirmando que vive "no 

melhor mundo possivel". Ora, a simples visualiza o da quantidade de medidas provis6rias 

que sao editadas, ou reeditadas a cada ano, nos coloca numa posi9o mais c6tica quanto ao 

poder de veto de outros atores ou poderes politicos. As tabelas 2, 3 e 4 demonstram, de 

maneira clara, a capacidade legislativa do Poder Executivo e a concentra9o de poderes em 

suas maos. 

depois de vivenciar as maiores tragédias e humilhações, continua afirmando que vive "no 

melhor mundo possivel". Ora, a simples visualização da quantidade de medidas provisórias 

que são editadas, ou reeditadas a cada ano, nos coloca numa posição mais cética quanto ao 

poder de veto de outros atores ou poderes politicos. As tabelas 2, 3 e 4 demonstram, de 

maneira clara, a capacidade legislativa do Poder Executivo e a concentração de poderes em 

suas mdos. 
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Nao se quer entrar aqui no debate se o Congresso Nacional abdica ou delega poderes 

ao Executivo (Cf. Figueiredo & Limongi, 1997), ao deixar este editar e reeditar Medidas 

Provis6rias, e sim apresentar o fato de que h自  uma enorme concentra9o de poderes nas maos 

do Executivo Federal, que se materializa principalmente em sua capacidade de legislar 

Não se quer entrar aqui no debate se o Congresso Nacional abdica ou delega poderes 

ao Executivo (Cf Figueiredo & Limongi, 1997), ao deixar este editar e reeditar Medidas 

Provisórias, e sim apresentar o fato de que há uma enorme concentração de poderes nas mdos 

do Executivo Federal, que se materializa principalmente em sua capacidade de legislar 
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discussbes sobre a matéria ao longo dos trabalhos constituintes, sua posterior regulamentação, propostas de mudanças e dados acerca do número de MPs editadas, vide Figueiredo e Limongi (1997). 
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independente dos outros poderes. O que se observa nas tabelas 2, 3 e 4 6 que ao mesmo tempo 

em que o Executivo edita ou reedita um mimero bastante considervel de Medidas 

Provis6rias, o nhmero de revoga96es de Medidas, ou sej a, uma das maneiras do Legislativo 

intervir nas a96es do Executivo 6 minima, atingindo o mximo de 12, no primeiro governo de 

Fernando Henrique Cardoso, contra as 160 medidas editadas e 2.499 reeditadas pelo mesmo 

governo. Assim, percebe-se o "grau em que o Executivo efetivamente usurpou a fun9o 

legislativa, transformando o Congresso em uma instancia subordinada e atrelada a iniciativa 

da burocracia governamental" (Diniz, 1997: 182). 

independente dos outros poderes. 0 que se observa nas tabelas 2, 3 e 4 é que ao mesmo tempo 

em que o Executivo edita ou reedita um nam.ero bastante considerdvel de Medidas 

Provisórias, o número de revogações de Medidas, ou seja, uma das maneiras do Legislativo 

intervir nas ações do Executivo é minima, atingindo o máximo de 12, no primeiro governo de 

Fernando Henrique Cardoso, contra as 160 medidas editadas e 2.499 reeditadas pelo mesmo 

govemo. Assim, percebe-se o "grau em que o Executivo efetivamente usurpou a função 

legislativa, transformando o Congresso em uma instancia subordinada e atrelada d. iniciativa 

da burocracia governamental" (Diniz, 1997: 182). 

Em segundo lugar, apesar de os partidos estarem assumindo importantes pap6is de 

governo, funcionando como "ponte" entre governo e sociedade (Meneguello, 1998), sua 

esfera de aao tem se limitado ao espao perifrico das decis6es governamentais, 

influenciando pouco ou quase nada na formaao dos gabinetes dos Minist6rios da rea 

econ6mica (Loureiro & Abr自cio, 1999) ou na formula9ao e implementa9o de politicas 

econ6micas (Sola, 1986, Loureiro, 1997) - como se sabe o ncleo de onde derivam todas as 

outras decis6es governamentais. A maior prova destas afirma96es sao os dados referentes a 

Medidas Provis6rias editadas por 白  rea, conforme apresentadas na tabela 4. 

Em segundo lugar, apesar de os partidos estarem assumindo importantes papéis de 

govemo, funcionando como "ponte" entre governo e sociedade (Meneguello, 1998), sua 

esfera de ação tem se limitado ao espaço periférico das decisões governamentais, 

influenciando pouco ou quase nada na formação dos gabinetes dos Ministérios da drea 

econômica (Loureiro & Abrúcio, 1999) ou na formulação e implementação de politicas 

econômicas (Sola, 1986, Loureiro, 1997) - como se sabe o núcleo de onde derivam todas as 

outras decisões governamentais. A maior prova destas afirmações sdo os dados referentes a 

Medidas Provisórias editadas por área, conforme apresentadas na tabela 4. 

Tabela 4 - Distribui9云o de MPs, por 自  reas, segundo anos e governos -1989-1995 em % Tabela 4 - Distribuição de MPs, por Areas, segundo anos e governos -1989-1995 em % 

Anos /Area Econômica Administrativa Social Politica Homenagens Total 

1988 52,3 26,7 20 100 15 

1989 51,6 33,3 12,9 1 1,1 100 93 

1990 52,9 17,6 29,4 100 17 

S.tot. Sarney 52 30,4 16 0,8 0,8 100 125 

1990 55,3 26,3 18,4 100 76 

1991 66,7 11,1 22,2 100 9 

1992 33,3 66,7 100 3 

S. tot. Collor 55,7 26,1 18,2 100 88 

1992 25 75 100 4 

1993 59,6 14,9 25,5 100 47 

1994 47,3 27,4 24,2 1 100 91 

S.tot. Itamar 50,7 25,3 23,9 0,7 100 142 

1995 (FHC) 59,4 28,1 12,5 100 32 

Total 52,9 27,1 19,1 0,5 0,2 100 387 

205 105 74 2 1 387 

Fonte: Figueiredo & Limongi, 1997: 145 Fonte: Figueiredo & Limongi, 1997: 145 
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Conforme a tabela 4, as MPs se constituiram no instrumento por excelencia da 

regulamentaao econ6mica do governo. Foram o principal mecanismo que o Executivo 

utilizou para enfrentar a crise econ6mica e a infla9ao, por6m "a gama de assuntos e a 

amplitude da regulamenta9ao por via da MP revelam uma defini9ao bastante ampla do 

significado de medidas urgentes e necessrias para combater a infla9ao e enfrentar a crise 

econ6mica e do Estado" (Figueiredo & Limongi, 1997: 146). 

Segundo Diniz (1997: 182): 

A eficacia na administra頭o da crise econ6mica foi uma das raz6es alegadas para o refor9o da 
autonomia estatal, jd que o jogo poltico-partidrio seria percebido como s6ria amea9a ao bom 
desempenho do governo. Nessa mesma linha, o insucesso tenderia a ser atribuido a 
interferencia da poltica. 

Esses dados chamam a atenao para o modo como sao oficialmente tomadas as 

decis6es mais relevantes para o conjunto da popula9o brasileira, ou sej a, as decis6es relativas 

aelaboraao e gesto da politica econ6mica. Como destaca Diniz (1997: 181): 

(...) no que tange a produ9ao de polticas, portanto, o que se tem observado 6 a prolifera9ao de 
decis6es tomadas com total liberdade, sem consulta e sem transparncia, por um pequeno 
crculo que se localiza em instancias enclausuradas na alta burocracia. Tais esferas 
administrativas situam-se fora do controle poltico e do escrutnio publico 

Talvez a maior prova da hipertrofia do Poder Executivo, principalmente na formula9ao 

de politicas econ6micas, seja uma declaraao de Delfim Netto, um dos maiores representantes 

da tecnocracia brasileira durante o regime militar. Referindo-se as medidas provis6rias, afirma 

Delfim: 

At6 agora somos incapazes de gerar um substituto para elas, e os estragos que t6m produzido 
nas rela96es de poder continuam a avan9ar aceleradamente. E o que 6 pior, com a cobertura de 
uma esp6cie de ideologia dominante que entende que qualquer limita9ao ao poder Executivo6 
um ato de lesa pdtria, que atrasa o desenvolvimento econ6mico. Tendo dominado 
completamente o Poder Legislativo, cujo papel 6 quase nulo na formula9ao do or9amento e 
realmente nulo no papel de agente fiscalizador, o Executivo se prepara para dominar tamb6m o 
Judiciario. Corre a boca pequena que o nmero de ministros do Supremo Tribunal Federal sera 
elevado para 15, a fim de 'acelerar a justi9a' e nao prejudicar a 'economia' (Netto, 1998: 9). 

Em terceiro lugar, apesar do Executivo ter que negociar com o Congresso a aprova9o 

de seus projetos de lei, devido a possibilidade de veto pelos partidos ou pelo Congresso 

Nacional,6 amplamente reconhecido que o Executivo tem determinado a agenda do 

Legislativo e o conteudo da produ9ao legal. Do total de Leis aprovadas entre 1989 e 1993, 
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78% originaram-se de iniciativa do Executivo, no exercicio de suas prerrogativas 

constitucionais (Figueiredo & Limongi,. 1995: 34). 

Estes fatores levam a crer que ha no Brasil uma grande concentra9ao de poderes no 

poder Executivo, e dentro do Executivo uma concentraao de poderes nos Minist6rios da rea 

econ6mica (particularmente o Minist6rio da Fazenda e Banco Central), que acabam 

assumindo o papel de centro estrat6gico das decis6es estatais. No campo das decis6es de 

politica econ6mica, atores como os partidos, ou mesmo o poder legislativo, pouco podem 

interferir, pois sao, segundo a versao oficial, decis6es "t6cnicas" que exigem "competencia", 

algo que s6 os economistas articulados ao maistream da ciencia econ6mica internacional 

possuem. Assim, se advoga um "insulamento" das agencias encarregadas da formula9ao e 

implementa9ao da politica econ6mica como condi9ao de um melhor desempenho das politicas 

estatais, pois dessa forma estariam menos sujeitas a interferencias politicas, irracionais e 

incompetentes por natureza. 

Quais as consequencias desse processo numa anlise mais estrutural da configura o 

das institui96es politicas no Brasil? Em primeiro lugar, a assimetria de poder entre Executivo 

e Legislativo, degrada as rela96es entre os poderes, colocando o Congresso a reboque das 

iniciativas do Executivo. Assim, estimulam-se as trocas clientelistas, com o amesquinhamento 

da prtica parlamentar e o aprisionamento do Executivo pela l6gica da reciprocidade. O uso 

irrestrito do poder de decreto, al6m disso, ao limitar o debate publico, impedir a transparncia 

e restringir a informa9ao disponivel reduz ainda mais o jd baixo grau de accountability dos 
atos governamentais, em um sistema politico como o brasileiro, caracterizado por um teor 

expressivo de fragilidade institucional (Diniz, 1997) 

Por6m, como destaca Diniz (1997), tal hipertrofia do Poder Executivo nao afeta 

apenas a esfera parlamentar; seus efeitos perversos atingem o pr6prio governo, ja que, em 

longo prazo, a credibilidade dos seus atos tende a ser abalada. O excesso de poder 

discricionrio abre caminho para prticas de experimentaao irrestritas, dada a inexist6ncia de 

freios institucionais, favorecendo uma politica errtica de avan9os e recuos, ensaio e erro, 

introduzindo mudan9as bruscas nas regras do jogo, na tentativa de corrigir erros de percurso 

ou de reduzir resistencias, sem os percal9os da negocia9ao. Dessa forma, se "regras do jogo" 

(Bobbio, 1987) aceitas, compreendidas e compartilhadas por todos 6 uma condi9ao b自sica 

para a existencia de um regime democrtico, tal processo de frenesi decis6rio compromete, e 

muito, a consolida9ao da frgil democracia brasileira 
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At6 agora se tratou de estabelecer uma configuraao mais estrutural das institui96es 

politicas brasileiras, que, como se viu, podem ser caracterizadas pelos seguintes elementos: 

presidencialismo de coalizao, forte presen9a dos atores federalistas, fragmenta9ao partidria e, 

acima de tudo, um poder Executivo hipertrofiado. Tais elementos nao significam que o 

Executivo atue sempre de acordo com sua pr6pria vontade, com os outros atores polticos 

ocupando apenas um papel simb6lico de legitimaao das institui96es democrticas. Pelo 

simples fato de se adotar um regime presidencialista (e de coalizきo) a montagem dos 

gabinetes presidenciais deve necessariamente estar em sintonia com os grupos que fazem 

parte da coalizao governante, sobre o risco de nao obter uma minima maioria no Congresso e 

acabar ficando numa situaao de paralisia decis6ria. Alem disso, como se viu, o federalismo 

brasileiro na forma como foi configurado pela Constitui9ao de 1988 atribuiu um importante 

papel aos estados, o que leva a que o Poder Executivo Federal tenha que constantemente 

negociar com os governadores, tanto a formaao de gabinetes, como decis6es de politicas 

estatais. Estas quest6es, por6m, n乞o invalidam o diagn6stico de que o Poder Executivo no 

Brasil 6 altamente concentrado, principalmente no que se refere ao "ncleo duro" das decis6es 

estatais: a poltica econ6mica. Ai, pode-se afirmar com uma certa tranquilidade, que a 

influencia dos outros atores politicos 6 bastante limitada. 

II 

Depois desta caracterizaao estrutural das institui96es politicas brasileiras, cabe agora 

uma anlise da situaao politica do Brasil, no contexto da formulaao e implementaao do 

Plano Real, destacando os principais elementos desta conjuntura. 

Como jd foi abordado no capitulo anterior, o processo de redemocratiza9ao no Brasil 

se realizou de forma negociada, mantendo vdrios membros pertencentes a antiga coalizao 

governamental, no controle de postos-chave do sistema politico brasileiro. O caso mais visvel 

foi o caso do primeiro presidente civil empossado depois do regime militar33, Jos6 Sarney, at 

entao presidente do partido que dava sustenta9o a ditadura, a ARENA. Assim, a 

democratiza9谷o brasileira se deu de forma incompleta, preservando uma s6rie de "entulhos 

autoritrios" do antigo regime. 

33 Jos6 Sarney assumiu o cargo, pois era vice de Tancredo Neves, que foi eleito pelo col6gio eleitoral, mas 
acabou falecendo antes de assumir o cargo. 
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Devido a amplitude das for9as que davam sustenta9ao ao novo governo e assumindo 

um minist6rio j montado pelo presidente eleito Tancredo Neves, Jos6 Sarney governou num 

contexto de constante instabilidade institucional, com vrias amea9as de levante das for9as 

armadas e com uma enorme dificuldade em imprimir uma dire9o minimamente coerente ao 

governo (Sallum Jr, 1996), levando a uma analista a chamar a nova configuraao dos partidos 

que compunham a alian9a que formou a Nova Rep丘blica de "centrismo invertebrado" 

(Campello de Souza, 1986). Samey conseguiu obter grandes i ndices de popularidade entre 

mar9o e outubro de 1986, quando da implementaao do Plano Cruzado (como ja discutido 

anteriormente), fazendo com que o PMDB (principal partido de sustenta9ao do governo) 

elegesse 25 governadores, dentre os 26 estados da federaao. Com  o fim do "milagre" da 

inflaao baixa, voltou-se novamente a viver um clima de instabilidade institucional, com 

crescentes dificuldades por parte do governo em obter uma minima base de apoio, aliado ao 

completo descontrole dos i ndices de infla o, que fizeram com que, em meados de 1989, 

vrios membros do governo cogitassem a renncia do presidente e a antecipaao da posse do 

novo presidente, que seria eleito em novembro deste ano (cf. Dimenstein e Souza, 1994) 

Diante dessa conjuntura de crise institucional e de rejei9ao ao governo Samey, foi que 

se realizaram as elei96es gerais de 1989. 0 quadro partidrio destas elei96es foi o seguinte: O 

PMDB - que ap6s criticar sistematicamente a politica econ6mica dos governos militares, 

havia apoiado o governo Samey e ajudado a implementar o Plano Cruzado, sendo beneficiado 

por isso nas elei96es de 1986 - sofreu uma forte perda de popularidade. O desgaste de Sarney 

e do PMDB veio se manifestar, al6m disso, numa divisao interna deste partido: em 1988, 

parte expressiva do partido formou o PSDB. O pr6prio candidato Collor de Mello, que em 

1986 havia sido eleito governador de Alagoas pelo PMDB (vindo, anteriormente, do PDS), 

passou a fazer oposi9ao frontal ao governo Sarney e fundou seu pr6prio partido (PRN). Por 

fim, a rejei9ao ao governo Samey era tamanha que o pr6prio PMDB se declarou em posi9o 

de "independencia" frente a esse governo, em sua conven9ao de mar9o de 1989, em que 

Ulysses Guimares foi lan9ado candidato (Carreirao, 2000) 

Por ser a primeira elei9ao direta para presidente ap6s quase 30 anos, disputada em dois 

turnos e num contexto de consolida9ao de um novo sistema partidrio, um grande numero de 

candidaturas se apresentou para disputar o primeiro turno. Frente ao quadro descrito, os 

candidatos mais associados ao governo Samey passaram a ter baixas taxas de inten9ao de 

voto; desde mar9o de 1989 os tres candidatos com maiores i ndices foram Brizola, Lula e 

Collor, candidatos claramente de oposi9ao. Brizola e Lula tinham se colocado como oposi9o 
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ao governo da Nova Rep丘blica desde o inicio; Collor, vendo o naufrgio governamental, 

passou a atacar frontalmente Sarney, destacando como bandeiras a corrup9o e ineficiencia 

governamentais, cuja figura emblemtica era o "maraj", que Collor afirmava ter combatido 

durante seu governo em Alagoas. Como destacado anteriormente na anlise da conjuntura 

econ6mica, Collor se apresentava como situado fora da esfera dos politicos e da politica, 

criticando tanto as elites empresariais quanto o movimento sindical. Dizia representar acima 

de tudo os "descamisados", ou sej a, a popula9ao situada a margem da esfera de consumo e de 

direitos da sociedade brasileira. 

Passaram ao segundo turno Collor (28,5 % dos votantes) e Lula (16,1). 0 segundo 

turno, disputado entre um candidato de direita e um de esquerda, foi polarizado 

ideologicamente (Singer, 2000), especialmente devido a crescente estrat6gia de Collor de 

associar Lula simultaneamente a medidas "estatizantes" (confisco da poupan9a) e ao "caos" e 

a"desordem". O resultado final foi a vit6ria de Collor, com 35.085.457 votos (53%), contra 

31.070.734 (47%) votos de Lula. 

Assim, num contexto de crise econ6mica e de grande instabilidade politica, algu6m 

que se dizia acima da poltica e dos partidos se elegeu presidente, ancorado num programa 

cuja principal proposta era a "moderniza9乞o" da sociedade e da economia brasileira. 

Logo que assumiu o governo, Collor come9ou a p6r em prtica seu projeto de 

moderniza9ao nacional, governando sem qualquer negociaao com os atores politicos e com 

uma forte centraliza9ao do poderes nas maos do Executivo. 

Em pouco mais de um ano come9aram a surgir denncias de corrup9ao contra 

membros do governo e, logo em seguida, o prprio Presidente acabou sendo alvo de uma s6rie 

de acusa6es, o que acabou levando a grandes mobiliza96es populares e ao seu impeachment, 

em 1992. 

Em seu lugar, assumiu o vice Itamar Franco, senador por Minas Gerais, um 

politico tradicional, com fortes tra9os populistas e, at6 entao, um desconhecido por boa 

parte do eleitorado brasileiro34. Devido s circunstncias do inicio do seu governo, como 

forte mobiliza9ao popular, reclames por 6 tica na politica e pelo fim da infla9乞o, Itamar 

34 Em recente artigo publicado em Conjuntura Politica, Luis Aureliano Gama de Andrade afirma que "quando 
Fernando Collor de Mello foi afastado da presidencia da Republica, o pais descobriu que nao conhecia Itamar 
Franco. Sua trajet6ria politica nao era ignorada. Sabia・se que havia sido prefeito de Juiz de Fora, que fora 
membro do MDB, que havia sido eleito senador em 74 e que Newton Cardoso o derrotara em 86 quando 
disputou o governo de Minas". 
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teve que formar um governo de coalizo, onde estivessem representadas as quantidades 

de for9as suficientes para dar sustenta9ao ao seu governo 

Os primeiros meses do governo de Itamar Franco fizeram agravar o quadro de 

instabilidade institucional derivada do impeachment de Collor: a infla9ao permanecia alta 

(inclusive aumentando em relaao aos 丘  ltimos meses de Collor), e havia uma enorme 

instabilidade ministerial, derivada em grande parte do comportamento errtico do presidente, 

que mesclava atitudes ora populistas, ora nacionalistas, sem um sentido claro na sua atua頭o 

(Andrade, 2001; Dimenstein e Souza, 1994). Em apenas sete meses haviam passado pela 

pasta da Fazenda nada menos que tr6s ministros. Estes fatores davam a sensa 乞o de que o 

governo havia perdido por completo o controle da infla9ao e colocavam um diagn6stico 

sombrio para o futuro. 

Aliado a estes fatores, o quadro era agravado pelas denncias de corrup9ao 

envolvendo vrios parlamentares, o que levou a cria9谷o da CPI do Oramento, encarregada de 

investigar desvios de verbas do or9amento da Uniao. Este fato fazia com que os ja baixos 

indices de confian9a da populaao brasileira nas institui96es democrticas aumentassem ainda 

mais. Por ltimo, a situaao de instabilidade aumentava diante da preocupa9ao das elites 

brasileiras com o crescimento da candidatura de Lula nas pesquisas eleitorais, que desde o 

incio da crise politica que derivou no impeachment de Collor, apontavam-no numa posi9o 

quase que imbativel diante dos outros adversrios que se colocavam na disputa naquele 

momento. 

Diante deste quadro, em maio de 1993 foi chamado para assumir o Minist6rio da 

Fazenda o senador Fernando Henrique Cardoso - at6 entao Ministro das Rela6es Exteriores 

ー, que foi o responsavel pela elabora9ao do Plano Real, como ser visto na pr6xima se9o 



144 

4.2 0 Plano Real: hist6ria e estrat6gias 

Em maio de 1993, o governo Itamar Franco se via numa terrivel encruzilhada: de um 

lado, presenciava o esfacelamento da alian9a que havia conseguido realizar para terminar o 

seu mandato35, de outro, com a constante troca de Ministros da Fazenda, o governo dava 

claros sinais de que havia perdido por completo o controle do quadro inflacionrio (maio 

acusava uma inflaao de 32,7%). Al6m disso, o Ministro da Fazenda em exercicio, Eliseu 

Resende, estava sendo acusado de ter favorecido a construtora Norberto Odebrecht, da qual 
fora alto funcion白rio. 

Foi neste clima, que no dia 19 de maio de 1993, o Presidente Itamar Franco convidou 

o seu entao Ministro das Rela6es Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, para assumir a 

pasta do Minist6rio da Fazenda. Apesar de n乞o respeitar a tradi9ao brasileira de economistas 

ocuparem o cargo de Ministro da Fazenda, sua ida para o Minist6rio poderia representar uma 

possibilidade de recuperar a legitimidade do governo Itamar perante os principais atores 

polticos36. Sua biografia, construida como um socilogo reconhecido internacionalmente, 

com passagens pelos grandes centros acad6micos do mundo, historicamente ligado s causas 

de esquerda e seu mandato como um senador moderado e conciliador, credenciavam-no para 

o cargo37. 

誌認霊器蕊認認暴説篇農ま泉驚芦鵠農器轟ご援賢 a Administra9 o 

鵜
mat ria de 2 1/05/93 o Jornal.o de FHC para o Ministri93. 	 驚eta Mercantil destacaFazenda. Ver "reao轟鷲rvel dos principais atores polticosCongresso", Jornal Gazeta Mercantil, 

37 ,, 
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Uma das exigencias de Fernando Henrique Cardoso, desde o inicio de seu mandato, 

foi requerer do presidente um elevado grau de autonomia para definir sua equipe e formular a 

politica econ6mica. Essa autonomia implicava, entre outras coisas, a eliminaao da 

capacidade de influencia dos demais ministros da rea econ6mica - especialmente os 

Ministros do Planejamento e do Trabalho38 - e a diminui9ao das interferencias do pr6prio 

presidente na formula9ao e implementa9ao da politica de estabiliza9ao39. Em suas primeiras 

declara96es como Ministro da Fazenda, Fernando Henrique deixava claro o seu desejo de 

autonomia: "enquanto for Ministro da Fazenda, de politica econ6mica falo eu"40. 

Outra afirma o constantemente repetida por Fernando Henrique Cardoso 6 que daria 

continuidade ao programa de estabilizaao elaborado por Eliseu Resende, seu antecessor no 

Minist6rio da Fazenda, e que se baseava em medidas eminentemente ortodoxas de combatea 

infla9ao, como cortes de gastos governamentais e eleva o da taxa de juros: "o programa do 

Ministro Eliseu 6 realista e tem de ser cumprido"41. 

Diante dos "traumas" da sociedade brasileira com os pacotes econ6micos 

implementados de surpresa, via congelamento (Plano Cruzado, Plano Bresser), ou confisco de 

ativos (Plano Collor), e das constantes especula6es em torno do assunto, FHC salientava 

tamb6m em todas as declara96es de incio de mandato, inclusive no discurso de posse: "no 

vou dar sustos no mercado. Nao vai haver surpresas nem passes de magica. O Brasil nao pode 

ziguezaguear" (Revista IstoE, 26/05/93) 

Para poder formular sua politica de estabilizaao, FHC tratou de montar uma equipe 

econ6mica que tivesse uma certa homogeneidade em termos de id6ias e afinidades eletivas 

com o projeto poltico do PSDB. Assim, nomeou Edmar Bacha para chefiar sua assessoria 

econ6mica, Winston Fritsch (secretrio) e Gustavo Franco (secretrio adjunto) para comandar 

Itamar Franco. Foi Ministro da Fazenda at6 mar9o de 1994, quando deixou o governo para se candidatara 
Presid6ncia da Rep白blica. Venceu as elei96es de 1994, sendo reeleito em 1998 (Pio, 2001: 161). Para uma 
analise de alguns dados biogr自ficos de Fernando Henrique Cardoso, vide Dimenstein e Souza (1994). 

38 O Ministro do Trabalho era Walter Barelli, historicamente ligado s causas sindicais (havia sido Presidente do 
DIEESE) e, segundo Fernando Henrique Cardoso, poderia ser fonte de problemas em sua gestao como Ministro 
da Fazenda. O Ministro do Planejamento era Al6xis Stepanenko tamb6m nao fazia parte da equipe econ6mica de 
Fernando Henrique, apesar de o Minist6rio ter grande importncia na defmi9ao do problema or9amentrio. 

39 Desde o inicio de seu mandato, uma das constantes de Itamar Franco foi opinar sobre quest6es de politica 
econ6mica, muitas vezes criticando seus pr6prios ministros via imprensa. Reclamava da taxa de juros elevada, 
dos pre9os dos rem6dios, da infla9ao elevada e outras coisas mais. O temperamento intempestivo do Presidente 
Itamar era considerado uma das principais fontes de instabilidade na pasta da Fazenda, e responsavel pela 
constante troca de seus ministros. Para maiores informa96es, vide Dimenstein & Souza (1994). 

40 "Primeiras frases do Ministro da Fazenda", Revista IstoE, 26/05/1993 
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a Secretaria de Politica Econ6mica (SPE/Minist6rio da Fazenda). Al6m disso, FHC manteve 

no cargo dois integrantes da equipe econ6mica de Eliseu Resende: Pedro Malan, como 

negociador-chefe para assuntos da Divida Externa (em Washington) e Paulo C6sar Ximenes 

na presidencia do Banco Central. 

Em setembro, devido a discord含ncias com Itamar Franco, o presidente do Banco 

Central, Paulo C6sar Ximenes foi demitido do cargo. Este fato levou Fernando Henrique 

Cardoso a uma reformulaao em sua equipe: Pedro Malan assumiu o Banco Central, Andr 

Lara Resende, depois de muita insistencia do Ministro da Fazenda, resolveu aceitar um cargo 

no governo, assumindo a negocia9ao da divida externa, e Gustavo Franco assumiu a Dire9o 

de Assuntos Internacionais do Banco Central. No mesmo mes de agosto foi feita uma nova 

reformulaao na equipe econ6mica: FHC conseguiu nomear P6rsio Anda para a Presidencia 

do BNDES, depois da demissao de seu presidente, Luiz Carlos Delben Leite42. Estava 

completa entao a equipe econ6mica que iria formular o Real. Com  isso "Cardoso havia 

remontado a equipe de economistas heterodoxos do PSDB que formulara o Cruzado. Agora, 

no entanto, os heterodoxos ocupavam as posi96es mais destacadas da burocracia econ6mica" 

(Pio, 200 la: l30). 

Um dos aspectos fundamentais da equipe econ6mica formada por Fernando Henrique 

Cardoso era a sua grande homogeneidade, tanto pelos la9os academicos e pessoais que os 

membros da equipe econ6mica mantinham entre si, como pelos la9os partidrios que 

mantinham com o Ministro da Fazenda. Todos os seus membros haviam sido colegas no 

Departamento de Economia da PUC do Rio de Janeiro, muitos dos quais haviam trabalhado 

nas pesquisas que serviram de base a elabora9ao tanto da Teoria da Infla9ao Inercial quanto 

da proposta de estabilizaao conhecida como LARIDA e que resultou no Plano Cruzado 

Muitos eram amigos (Cf. Pio 200 la; Pio 2001b). Al6m disso, todos os membros da equipe,a 

exce9乞o de Pedro Malan, eram filiados ao PSDB, partidos de Fernando Henrique Cardoso 

"Bacha, Lara Resende e Fritsch chegaram mesmo a escrever inumeros documentos do 

partido. Um documento, em particular, propondo alternativas para a supera9ao da crise 

読rimno需競濃Ministroazenda".需麗器器麗 26/05/1a 24/05/1畿誉tamb6m "Discurso de posse de 
42 
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econ6mica, escrito em 1988, antecipava o consenso que permeava o grupo a respeito da 

politica de estabiliza9ao que deveria ser seguida" (Pio, 2001a: l30).44 

Por u ltimo, quase todos os membros da equipe econmica mantinham rela96es 

pessoais com Fernando Henrique Cardoso. Segundo Pio (200 la), para alguns, esse vinculo 

havia se constituido ainda na d6cada de 1970; para outros, come9ou na 6 poca do Plano 

Cruzado, quando FHC era lider do PMDB no Senado e se estreitou a partir de 1989, quando, 

na qualidade de Coordenador da Campanha do PSDB a Presidencia, Fernando Henrique 

reunira praticamente todos eles para formular o programa de governo e mesmo os discursos 

do Senador Mrio Covas, candidato do Partido (Cf. Pio, 200 la)45 

A partir da defini9ao da equipe econ6mica come9aram a se formar as condi96es 

propicias para come9ar a se pensar na formula9ao de um plano mais inovador de combatea 

infla9ao, que fugisse das tradicionais politicas ortodoxas de corte de gastos p丘blicos e 

eleva9乞o da taxa de juros, notadamente ineficazes no caso do Brasil, mas que tamb6m nao 

cometesse os erros das politicas heterodoxas, como foi o caso do Plano Cruzado. O grande 

receio da equipe econ6mica era que Fernando Henrique passasse para hist6ria como um 

segundo Malson da N6brega,u ltimo ministro do governo Samey, que chegou ao fim de seu 

mandato com uma inflaao de 80% ao m6s (Cf. Dimenstein & Souza, 1994: 94). 

Passe-se agora s principais fases do Plano Real durante os anos de 1993 e 1994 e as 

estrat6gias que foram usadas pela equipe econ6mica em suas rela6es com os outros atores 

politicos, visando a aprovaao e legitima o das medidas adotadas. 

A primeira fase do Programa de estabiliza9きo, que ainda estava fortemente presa a 

estrat6gias ortodoxas e sem uma estrat6gia definida de combatea infla9ao, consistiu no 

lan9amento de um conjunto de medidas fiscais de emergencia, destinadas a reduzir o d6ficit 

or9amentrio previsto para 1993. As medidas do Programa foram apresentadas atrav6s do PAI 

- Programa de A9ao Imediata, lan9ado em 14 de junho do 1993, trs semanas ap6s a posse de 

FHC no Minist6rio da Fazenda. Na concep9ao do PAI, o governo negociaria com o Congresso 

cortes de gastos na ordem de US$ 6 bilh6es no oramento de 1993 e aumentaria sua 

44 Carlos Pio refere-se ao documento "Para a Supera9ao da Crise", escrito por Bacha, Lara Resende, Fritsch e 
Hlio Jaguaribe para servir de subsidio ao Primeiro Seminario de Estudos do PSDB, realizado em Braslia, no 
dia 23 de setembro de 1988. 0 documento foi posteriormente publicado no vol. 9, n. 1, da Revista de Economia 
Politica. (Pio, 2001). 
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arrecada9谷o atrav6s da redu9ao da sonega9ao de impostos e renegocia9谷o das dividas dos 

governos estaduais e prefeituras46. 

A despeito do sucesso da equipe econ6mica na negocia9ao e aprova9ao do PAI, havia 

consci6ncia, entre seus principais membros, de que as medidas eram insuficientes para por um 

fim ao processo inflacionrio, tanto 6 que, mesmo com a inflaao de junho diminuindo para 

30,7%, contra 32,3% de maio, o mes de julho ja apresentava uma nova elevaao, chegando a 

marca dos 32%. Em agosto o i ndice foi de 33,5 %. Diante destes numeros, o Ministro da 

Fazenda come9ou a sofrer press6es de vrios setores (inclusive do Presidente Itamar Franco) 

para que introduzisse "medidas efetivas" para baixar a infla9ao e/ou que amenizasse o 

impacto da inflaao sobre determinados grupos47. 

議議驚鷺響anunci-lo, a Fazenda desejava emitir sinais
sos. (...) Nada de sobressaltos. Era precisoinflacionrios. O problema que faltava a 

鷺澱鷺

ue dizia que, somado credibilidadetho, num processo lento, mas defmiti
insatisfeito. Tratava o prprio plano鴛襲鷺曇  

Assim, em agosto de 1993, mais especificamente em 6 de agosto, numa reuniao com 

Fernando Henrique Cardoso e outros membros da equipe (Cf. Dimenstein & Souza, 1994: 

94), Edmar Bacha come9ou a formular uma nova estrat6gia de combate infla9ao, em grande 

parte, inspirada no diagn6stico da infla9ao inercial. Vale aqui uma longa citaao para 

contextualizar os bastidores e as principais medidas pensadas por Bacha. 

'5 O famoso discurso do Senador Mrio Covas, proferido em 1989, sobre a necessidade de um "choque de 
capitalismo" no Brasil foi resultado das articula6es deste grupo de intelectuais ligados ao PSDB. 

46 Sobre o PAI, vide as seguintes matrias publicadas na imprensa: "O governo comprime os gastos" (capa), 
Jornal Gazeta Mercantil, 01/06/1993; "FHC ir a Cmara pedir apoio a projetos", Jornal Gazeta Mercantil, 
0 1/06/92, p. 6; "Ministro quer apoio para pressionar Congresso e reprogramar or9amento" - Jornal Gazeta 
Mercantil, 05-07/06/93, p.5; "Fazenda pressiona os estados", Jornal Gazeta Mercantil, 08/06/93; "Gustavo 
Franco indica a ado9乞o de medidas duras"ー  Jornal Gazeta Mercantil, 14-16/06/93, p. 3. 

'7 Em 14 de junho, o Congresso Nacional aprovou uma nova politica salarial, que instaurava a indexa9谷o salarial, 
com base em 100% da infla9ao do mes anterior. A lei foi vetada pelo Presidente Itamar Franco, sendo aprovada 
uma medida garantindo a reposi9ao dos salrios com um redutor de 10%. Em julho, o Presidente Itamar Franco 
fez criticas a equipe econ6mica, falando em redu9ao dos juros nominais e em controle seletivo de pre9os. Em 
agosto, o Ministro do Trabalho e o Lider do Governo na Camara, Deputado Roberto Freire (PPS/PE) defenderam 
abertamente a prefixa9ao dos aumentos de pre9os e juros. Vide as mat6rias: "FHC ja nao sorri. A infla9ao 
amea9a disparar. S6 faltava Itamar Franco para ressuscitar a velha id6ia do pacto"ー  Revista IstoE, 28/07/93, p. 
42. "0 ministro come9a a balan9ar: Fernando Henrique ja nao 6 o salvador da patria e se o Congresso no 
aprovar a medida provis6ria da politica salarial corre o risco de ser arrastado pela mar6 montante da infla戸o", 
Revista Isto E, 04/08/93, p. 28. 
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Bacha deitou sobre o papel alguns tpicos que, juntos, compunham um esqueleto de plano 
econ6mico. Trs pontos chamaram mais a aten9ao da pequena plat6ia: 'moeda est自vel', 
anotava um deles. 'Por que nao permitir toda a reviso dos contratos, inclusive salrios pelo 
d6lar?'. Um dos trechos das notas de Bacha criava um neologismo: 'ufiriza9ao'(...). 

(...) Bacha disse que era preciso substituir o cruzeiro real por uma moeda forte, que conduzisse 
え estabilidade monetria. Mencionou ento a possibilidade de vincular todos os contratos da 
economia ao d6lar, uma refer6ncia est自vel. 

Uma nova moeda, atrelada ao d6lar, seria lan9ada pelo governo. Ela coexistiria com a moeda 
velha, na 6 poca, o cruzeiro real, at6 o dia em que fosse plenamente aceita pela popula9ao. S6 
entao seria retirada defmitivamente a velha moeda, podre. 

Havia muita dvida quanto a possibilidade de coexistencia de duas moedas. Foi ent豆o que 
Bacha falou em 'ufirizar' a economia (...) 

A expressao vinha de UFIR, sigla de Unidade Fiscal de Referencia, um indexador criado pelo 
governo, com varia9ao diria, para calcular os impostos. A proposta de Bacha era aproveitar a 
UFIR como indexador da pr6pria moeda. O ndice acompanharia a pr6pria varia9ao do d6lar. 

Em vez de lan9ar uma nova moeda, o governo lan9aria um novo indexador, um valor de 
referncia para concorrer com a velha moeda. As pessoas seriam estimuladas a adotar o novo 
indexador em suas rela96es fmanceiras. Contratos de compra e venda, de aluguel, tudo deveria 
variar conforme o ndice. Quando o pais estivesse habituado ao indexador, ele seria 
transformado na nova moeda, sepultando de vez o velho cruzeiro real. (Dimenstein & Souza, 
1994: 97・99). 

Estava ai lan9ada a id6ia inicial que depois iria se materializar no Plano Real. O 

problema segundo o idealizador da proposta 6 que com a equipe que dispunham no momento, 

seria impossivel implementar o Programa. Nos meses de agosto e setembro foi realizada uma 

s6rie de altera96es na equipe econ6mica - como descritas anteriormente - que formaram as 

condi96es ideais para que o Plano Real pudesse ser formulado e implementado. 

Assim, a partir de setembro de 1993, come9ou a se trabalhar na formula9ao das fases 

seguintes do Plano de Estabiliza9ao. Neste mesmo mes, o Ministro da Fazenda anuncia que as 

fases seguintes do Plano seriam anunciadas em dezembro48 

No m6s de dezembro, por meio da Exposi9ao de Motivos 395 de 07/12/1993, foram 

lan9adas as fases dois e trs do Programa de Estabiliza9o. A segunda fase consistiu no 

lan9amento de medidas para equilibrar o oramento de 1994 que havia sido enviado ao 

Congresso em agosto de 1993. A proposta inicial para o or9amento federal de 1994 incluia 

um d6ficit estimado de US$ 22,2 bilh6es - 4,9% do PIB (US$ 456 bilh6es em 1994) - a ser 

financiado por meio de fontes inflacionrias. Na proposta de reforma do or9amento o governo 

tomou medidas, como corte geral nas transferncias voluntrias de capital do governo federal 

48 "Estilo tucano. FHC anuncia, com a elegancia de sempre, que a 'paulada' fica para mais tarde" (Revista Isto , 
15/09/93, p.28). Segundo a mat6ria, a equipe econ6mica preferiria adiar a implementa9ao do plano econ6mico 
para 1994, mas devido s press6es da opiniao p丘blica, o Plano deve ser anunciado at6 dezembro de 1993. 
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para os estados e municipios; imposi9ao de rgidos limites a criaao de titulos do governo; 

cria 乞o de controles mais firmes para o uso de fundos do Tesouro, especialmente para gastos 

com pessoal e investimento; e corte geral nos gastos phblicos, incluindo pessoal e benefcios 

sociais. 

A estrat6gia adotada pelo governo, diante da difcil tarefa de convencer o Congresso a 

aprovar um Or9amento aproximadamente 43% inferior ao original, foi se aproveitar da perda 

de poder da Comissao de Or9amento em razao dos escndalos revelados pela CPI do 

Or9amento. Segundo o pr6prio Fernando Henrique Cardoso: 

A minha tese - e nesse ponto ia contra a maioria - era que a situa9ao politica nos favorecia. Eu 
achava o contrrio do que a equipe econ6mica achava. Dizia: 'Vocs estao rigorosamente 
equivocados. A 自  nica possibilidade de p6r ordem no oramento 6 aproveitar que o Congresso 
estd em grande desordem'. A Comissao de Or9amento jamais concordaria em perder noder. se  
ja nao tivesse perdido. Eu dizia: 'Vou la e tiro o orCamento do jeito aue voces auerem'. E tirei. 
rui ao uongresso e a uomissao de Or9amento mtinitas vezes. Briguei de maneira violenta com 
muitos deputados. Mas consegui, s6 na conversa, que o Congresso cortasse 50% do oramento. 
Era senador, tinha essa vantagem. Podia falar de igual para igual com os parlamentares 

(...) Sem escandalo nao sairia. Minha visao era a seguinte: nenhum poder banca um plano 
como este. Ele 6 contra o poder. Ele mina o poder dos poderosos. Portanto, s6 pode passar 
numa situa9ao ca6tica em que nao haja fora poltica organizada. (Cardoso, 1998: 71 - 72) 

Mesmo com a realiza9o desses cortes no or9amento, ainda permanecia um d6ficit 

superior a US$ 16 bilh6es. Para equilibrar o or9amento, duas outras medidas foram tomadas. 

A primeira foi o aumento de 5% nas aliquotas de alguns impostos federais, IR, COFINS, ITR 

e IOF (Medidas Provis6rias 399 a 402), lan9adas nos dias 30 e 31/12/9349.49 A segunda foi a 

cria9乞o do Fundo Social de Emergencia (FSE), que consistiu numa Emenda a Constitui9乞o50, 

dando autoridade ao presidente para reter at6 20% das receitas de todos os impostos federais 

Al6m disso, implicou tamb6m a transferencia ao governo federal de uma propor9ao da 

participa9ao dos estados e municipios na arrecadaao resultante de impostos especificos, 

como propriedade de terras (ITR), renda (IR), transa96es financeiras (IOF), contribui96es 

sociais (PIS, PASEP, Cofins), produ9ao (IPI) etc. Essas participa96es s乞o definidas na 

Constitui9ao. 

49 A legisla9ao 6 a seguinte: MP 399, transformada na Lei 8847 (29/01/94); MP 400, transformada na Lei 8848 
(29/01/94); MP 401, reeditada nas MP 419, 438, 462, 487, 513 e transformada na Lei 8849 (2 1/06/94); MP 402, 
transformada na Lei 8849(29/01/94). 

50 Na verdade, a Emenda Constitucional que criou o FSE foi a primeira emenda apresentada ao Congresso 
Revisor da Constitui9ao de 1988. 0 Congresso Revisor foi instituido pelo artigo 30 do Ato das Disposi96es 
Constitucionais Transit6rias, que previa a revisao da Constitui9ao decorridos cinco anos desde sua promulga9きo. 
Ele foi instaurado em outubro de 1993 e previa a possibilidade de reforma da Constitui9ao por meio de maioria 
simples. O esfor9o da Revis乞o fracassou, e a revisao da Constitui9ao foi encerrada em abril de 1994, com apenas 
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A previsao era obter um ganho de receita da ordem de US$ 16 bilh6es com o FSE. O 

governo teve que negociar amplamente sua aprovaao, pois envolvia recursos destinados aos 

estados, o que poderia contar com o veto dos governadores e das bancadas dos estados. O 

Congresso aprovou as medidas em votaao no dia 08/02/94, com algumas mudan9as 

marginais introduzidas pelos congressistas para reduzir o 6 nus dividido por estados e 

municpios, mas as caractersticas principais do FSE foram preservadas. Como esta 

amplamente noticiada pela imprensa do periodo, uma das estrat6gias utilizadas por FHC, para 

os parlamentares aprovarem as medidas, foi a ameaa5' de pedir demiss乞o do cargo, caso o 
Fundo n乞o fosse aprovado52. Isso colocava sobre os lideres parlamentares a responsabilidade 

de tomar uma decis谷o que poderia inviabilizar a execu9乞o do Programa de Estabilizaao (Cf 
Pio, 200 la), e, nas condi96es de hiperinfla9ao em que o Pas se encontrava naquele momento, 

colocava em risco at6 a continuidade do governo Itamar Franco 

Com a segunda fase do Plano aprovada, o governo p6de partir para a terceira fase do 

Real, que era reforma monetria, sendo apresentada em fevereiro de 1994 (Cf. Exposi9ao de 

motivos da criaao da URV, no 47, 27 de fevereiro de 1994), imediatamente ap6s o Congresso 

ter aprovado o FSE53. Esta fase pretendia eliminar o componente inercial da infla9ao, 

identificado no sistema de indexaao dos contratos, por meio do qual toda a economia estava 

amarrada a s taxas passadas de infla9ao. A desindexa9ao viria pela ado9ao de um mesmo 

鷺鷲鷲鷺鷺鷲
聖器器農誤潔dente, justamclo (1996: 63-8紫 que cri 

mostra que eimomento queintihrn1 (還sem gs. Houve a uma feridaprecisa de deciso. No se trata蹴窺letal: a incapaciministro. E mais露驚灘 Ue tomar posio numAcho que uma crise 

鴛i a apresentao oficial da reforma monetria, e essencialmente seguiu as idias j tornadas pblicas emmbro de 1993 (cf. Exposio de motivos n2 395, que acompanhou o FSE). Antes de o Plano Real serpelo Congresso, em 27 de maio (Lei 8.880), o Presidente Itamar Franco teve de enviar trs MPs 
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i ndice - a Unidade Real de Valor (URV) por todos os atores econ6micos, de modo a indexar 

todos os contratos vigentes a um mesmo indexador, a URV. O governo, por interm6dio do 

Bacen, fixaria uma taxa diria de desconto para a conversao da moeda antiga para a URV, 

refletindo a taxa real de infla9ao (como uma desvaloriza 谷o cambial)54 

Quando esse processo fosse completado, isto 6 , quando toda a nova economia 

estivesse indexada pelo mesmo i ndice (a URV), o pr6prio i ndice se tornaria a nova moeda - 

uma URV valendo um real. A URV servia apenas como unidade contabil, ja que ela nunca foi 
impressa, n谷o serviu nem como reserva de valor, tampouco como meio de troca. Tal mudan9a 
de moeda aconteceu, ento, em 1o de julho de 1994. 

O Plano Real ainda pressupunha uma outra fase que seria uma s6rie de reformas 

constitucionais destinadas a implementar uma s6rie de reformas estruturais na economia 

brasileira. As reformas se estenderiam por uma enorme variedade de mat6rias constitucionais 
previd6ncia, 	administra9豆o 	publica, 	moderniza9ao 	econ6mica 	@ rivatiza9ao, 
desregulamentaao do capital estrangeiro, quebra de monop6lios das empresas estatais, lei de 

concess6es para oferta privada de servi9os publicos), reforma tribut白ria, or9amento e o 
federalismo fiscal. Essa fase nunca foi inteiramente implementada devido, em parte,a s 

intrincadas rela96es Executivo/Legislativo, mas tamb6m a natureza muito controversa das 

quest6es envolvidas. Como resultado, o governo optou pela reedi9ao do FSE, e deixou as 
causas estruturais do desequilbrio fiscal sem solu9ao definitiva. 

O sucesso do Plano foi imediato, tanto em termos econ6micos como eleitorais. As 

taxas de infla9ao come9aram a declinar consistentemente depois de julho, caindo de 5,5% 

(julho) para 1,55% (setembro), 2,55% (outubro), 2,47% (novembro) e 0,57% ao final de 1994 

Superavits publicos foram verificados tanto em termos ajustados a infla9ao (operacional) 
quanto primrio - respectivamente, 4% e 0,4% em 1994. 

Assim, em poucos meses a popula9ao se viu livre do fen6meno inflacionrio que tanto 
afetava suas vidas. Ao contrrio dos outros planos, em que as decis6es foram tomadas de 

surpresa, atrav6s do congelamento de pre9os ou do confisco de ativos, agora tudo havia 

transcorrido s claras, de uma maneira processual. Al6m disso, foi construida toda uma 

significa9ao em torno da nova moeda, de modo que o "Real" foi apresentado como 

contendo o programa de estabiliza9ao: a MP 434 (27 de fevereiro), a MP 457 (27 de mar9o) e a MP 482 (28 de 
abril). 

54 Nao se entrar aqui nas discuss6es especificas sobre as regras de conversao de saldrios e contratos, nem na 
forma de emissao de moeda adotada pelo Banco Central. Isto fugiria ao escopo deste trabalho. Para anlises 
consistentes sobre estes pontos, vide Pio (2001) e Filgueiras (2000). 
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correspondendo à realidade, contrapondo-se àfantasia do fenômeno da inflação. Ele trazia a 

sociedade brasileira de volta à realidade, depois de muitos anos de desordem causada pela 

fantasia inflacionária (Ribeiro, 2000: 74). 

Para manter a realidade nada melhor que levar ao poder o "cientista" que retirou o País 

da fantasia. Assim, as eleições presidenciais de 1994 foram facilmente vencidas por F emando 

Henrique Cardoso. Nos próximos capítulos, ver-se-á então como se deu esta construção 

simbólica sobre o Plano Real e sobre Fernando Henrique Cardoso, e de que modo ela teve um 

impacto sobre os resultados das eleições de 1994. 



' 

CAPITULO IV - A BIBLIOGRAFIA SOBRE O PLANO REAL: 

UMA REVISAO  

A literatura que se dedicou a analisar o Plano Real e seus fatores de sucesso utilizou-se 

grandemente de instrumentais provenientes do neo-institucionalismo, bem como da anlise de 

estilos e redes polticas. Tais perspectivas, como destaca uma revisao recente da literatura 

sobre polticas publicas, seguem os desenvolvimentos mais recentes da 'policy analysis" 

(Frey, 2000). Al6m dessas duas perspectivas, encontra-se um terceiro grupo de autores que 

interpreta o Plano Real a partir dos condicionantes externos que teriam sido determinantes na 

implementaao desta politica estatal. 

Nas linhas seguintes deste capitulo, serd apresentada cada uma das vers6es acima 

citadas, para posteriormente analisa-las, tendo em vista o objetivo da constru9ao de uma 

proposta analitica alternativa para o caso que esta sendo estudado. 

Conv6m ressaltar que nem todas as abordagens tratam explicitamente do tema dos 

"fatores de sucesso do Plano Real", mas o fazem de maneira implicita, deixando 

subentendidas certas premissas que guiam seus trabalhos. Cabe ao analista justamente tentar 

compreender quais sao essas premissas e organiz-las num todo coerente. 

4.1 Abordagens centradas nos atores 

Um dos trabalhos de maior flego dedicado a explica9谷o do Plano Real foi o 

elaborado por Carlos Pio (2001) em sua tese de doutoramento. Desde o inicio do seu trabalho, 
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o autor deixa claro que esta apresentando uma explicaao "nao convencional" para o sucesso 

da estabiliza o econ6mica no Brasil. 

A no convencionalidade de tal anlise estaria no fato de que ao inv6s de abordar 

temas comumente tratados pela literatura sobre planos de estabiliza9ao - aspectos t6cnicos ou 

institucionais -, a argumenta9ao proposta por Pio buscava, num ator politico especfico (a 

equipe econ6mica e suas id6ias), a explica9ao para o sucesso da estabiliza9ao. Segundo o 

autor (2001b: 30), "De acordo com o argumento aqui proposto, as id6ias de politica 

defendidas pelos membros da equipe econ6mica sao um elemento central para a explica9ao do 

sucesso de qualquer programa de estabilizaao." 

O conceito central usado pelo autor, para analisar o Plano Real,6 o de "rede politica", 

que segundo Pio (200 la, 2001b), representa um conjunto de vinculos politicos, estabelecidos 

a partir de rela96es pessoais, profissionais e/ou partidrias, que ligavam os economistas 

heterodoxos da academia a individuos bem posicionados no sistema politico, capazes de 

indicar seus nomes ao presidente da Rep丘blica ou a algum ministro da rea econ6mica para 

ocupar postos relevantes na estrutura da burocracia econ6mica. 

Sua tese 6 de que o sucesso do Plano Real se deveu, sobretudo, a ascendencia das 

id6ias de um grupo de academicos do Departamento de Economia da Universidade Cat6lica 

do Rio de Janeiro (PUC-RJ)' sobre a politica econ6mica dos governos de Itamar Franco 

(1992-93) e Fernando Henrique Cardoso (desde 1994). 

Esses economistas nao apenas se tomaram profundos conhecedores das quest6es envolvidas na 
estabiliza9ao, mas tamb6m se dispuseram a participar das equipes econ6micas que formularam 
programas de estabiliza 乞o no mbito federal. Uma simples compara9ao entre a legisla9o 
federal e sua produ9ao academica revela o quao cruciais foram suas id6ias no processo de 
tomada de decisao (Pio, 2001b: 30). 

Pio procura qualificar sua tese, afirmando que entre os fatores fundamentais para o 

sucesso de qualquer politica, deve-se destacar a configura恒o estrutural do processo 

decis6rio dentro do governo, que no caso "afetou decisivamente o grau de influ6ncia das 

id6ias estudadas e o sucesso das politicas (medido pela capacidade de operar as 

transforma96es pretendidas)" (200 la: 5). 0 significado da id6ia de configuraao do processo 

1 o grupo de economistas da PUC-RJ envolvido no Plano Real foi criado no inicio da d6cada 80, logo ap6s o 
retomo de P6rsio Anida e de Andr6 Lara Resende dos Estados Unidos, onde cursaram doutorado em Economia 
no Massachusetts Institute of Technology (MIT). Na PUC-RJ, eles se juntaram a Francisco Lopes (Harvard), 
Edmar Bacha (Yale), Eduardo Modiano (MIT, Sloan Business School) e a uns outros poucos interessados em 
quest6es tangenciais a estabiliza9ao, como politica trabalhista (Jos6 Marcio Camargo), economia do setor 
publico (Rogrio Werneck) e questes relacionadas ao endividamento externo (Pedro Malan) (Cf. Pio, 200 Ia). 
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decis6rio 	remete 	aos 	niveis 	de 	homogeneidade/heterogeneidade 	e 

centraliza恒o/descentraliza恒o da equipe encarregada de formular a poltica econ6mica. 

Com  rela9谷o ao primeiro fator, o autor salienta que, no caso do Real, todos aqueles 

envolvidos na formulaao do Plano eram parte de uma "equipe extremamente homogenea", 

comprometida com o planejamento do programa de estabiliza9o: 

Entre eles, a abordagem da reforma monet台ria de Lara Resende e Anda era totalmente 
hegem6nica. Na verdade, uma caracteristica distintiva do processo poltico por trs da 
formula9ao e da implementa頭o do Real foi o baixo grau de conflito intra e interburocrtico a 
partir do momento em que Cardoso assumiu o Ministerio da Fazenda, em 1993. Outros 
minist6rios foram excluidos do processo decis6rio e at6 mesmo o presidente Itamar Franco 
deixou de interferir nas decis6es tomadas pela equipe econ6mica. Os debates internos entre os 
economistas foram muito intensos, mas a capacidade de controle t6cnico do processo 
aproximou-se de um padr谷o ideal (Pio, 2001b: 41). 

Com relaao aos niveis de centralizaao/descentraliza9ao do processo decis6rio, 

destaca Pio que o grupo central de economistas da PUC-RJ - Lara Resende, Anida, Bacha e 

Malan - tinha a clara percep9ao de que a garantia de insulamento diante das press6es 

advindas de atores externos a equipe econ6mica era uma condi9ao essencial para o sucesso de 

qualquer tentativa de estabiliza9ao. "Entao, eles demandaram competencia completa para 

tomar e implementar decis6es t6cnicas sem a necessidade de aceitar qualquer sorte de veto ou 

demanda politica contrria a l6gica bsica do programa" (Pio, 2001b: 41). 

Tais condi96es surgiram com a nomea9ao de Fernando Henrique Cardoso para o 

Minist6rio da Fazenda, que diante de um quadro de grande instabilidade poltica e econ6mica, 

exigiu, como condi9ao para assumir o Minist6rio, total autonomia e responsabilidade sobre as 

decis6es econ6micas do governo. Assim, FHC p6de nomear os economistas da PUC para os 

postos estrat6gicos na formula9ao e implementa9ao da politica de estabiliza9ao2 

Percebe-se, entao, segundo a anlise realizada por Pio, que as id6ias dos decision- 

makers sao um importante fator explicativo para o contehdo das politicas econ6micas, e que 

as id6ias "serao tao mais importantes quanto maior a autonomia do Estado, ou seja, quanto 

maior a liberdade de aao dos decisores publicos para elaborar anhlises e programas de a o 

2 Destaca Pio (2001) que o grupo de economistas da PUC recebeu o total apoio e confian9a de FHC, pelos 
seguintes fatores: "primeiro, porque eles ja haviam trabalhado juntos no Cruzado - Cardoso, como um senador 
da corrente nao-desenvolvimentista do PMDB, fora um aliado natural de Lara Resende e Anida ー  ; segundo, 
porque esses economistas j tinham entrado no PSDB, o partido de Cardoso, antes que ele se tornasse ministro; 
terceiro, como o pr6prio Cardoso, o grupo central da PUC-RJ era composto por distintos academicos, e isso 
certamente serviu para refor9ar a confian9a de Cardoso na equipe e vice-versa. Como um dos membros deste 
grupo explicitamente disse ao autor: 'Nao era simplesmente uma equipe de economistas do mesmo partido 
poltico do ministro. Era um grupo com la9os pessoais com o pr6prio ministro [...] baseados na confian9a m丘tua 
e na lealdade pessoal." (Pio, 2001b: 42). 
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(policies), independentemente dos interesses dos grupos sociais, politicos e econ6micos" (Pio, 

2001b: 47). Al6m disso, atrav6s do conceito de "rede politica" o autor p6de perceber a forma 

como se desenvolvem os vinculos entre elites tecnocrticas e elites polticas, que vai ter 

conseqencias fundamentais, segundo Pio, na configura 谷o do processo decis6rio e do 

conteudo das politicas estatais3 

Um outro trabalho que pode, com algumas ressalvas, ser enquadrado nesta perspectiva 

6o estudo de Maria Rita Loureiro, dedicado a caracterizaao dos economistas como elites 

dirigentes no Brasil. Nesse estudo, Loureiro (1997) elaborou uma anlise do padro de gesto 

da politica econmica no pas, destacando os pap6is desempenhados pelos economistas em 

diferentes contextos da hist6ria brasileira. De acordo com a autora, o modo como se deu a 

estrutura9o do Estado brasileiro (centralizaao decis6ria, desenvolvimentismo), fez com que 

os economistas assumissem, para al6m de pap6is de assessoria t6cnica, fun96es de verdadeiros 

dirigentes politicos, sendo responsaveis tanto pela produ9ao de ideologias (Cf. Sola, 1998), 

como tamb6m pela implementa9ao das grandes decis6es estatais. Dependendo do contexto, os 

"economistas do governo" tiveram maior ou menor autonomia de a9ao. Assim, se nos 

perodos de regimes autoritrios, a autonomia de determinadas agencias foi quase total, nos 

regimes democrticos, tal autonomia se ve limitada pela exist6ncia de outros atores e 

institui96es na cena poltica. O Plano Real teve sua implementaao num contexto de um 

regime democrtico, o que, de certa forma, limitou a a 乞o aut6noma dos economistas do 

governo. Por6m, o grupo que formava a equipe econ6mica soube compreender a nova 

configura9ao institucional do Brasil e implementar um Plano de estabiliza9乞o que 6 

condizente com esse quadro, conseguindo alcan9ar a estabilizaao monetria sem "pilula 

amarga", mas com ganhos reais de renda para as camadas populares. Segundo esta 

perspectiva, o Plano Real configurou-se como experimento inovador, tanto do ponto de vista 

tcnico quanto do politico. Politicamente ele teria se fundamentado na negocia9ao constante e 

nao nos 'espasmos de autoridade' da presidencia, especialmente durante a sua implementa9o 

(Loureiro, 1997). 

Destacou-se, acima, que a anlise de Loureiro s6 poderia ser colocada entre as anlises 

centradas nos atores com algumas ressalvas. A principal delas 6 que, na analise dos fatores de 

sucesso do Plano Real, a autora recorre a uma explicaao tipicamente institucionalista, ou 

jAlguns analises dao um peso decisivo a determinados protagonistas (Presidente ou Ministro da Fazenda) como 
elemento explicativo para o sucesso do Plano Real. Vide, por exemplo, Kinzo & Silva (1999: 243-262) e 
Dominguez (1997). Novelli (2002: 5) apropriadamente denomina tais perspectivas de "voluntaristas". 
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seja, segundo Loureiro, um dos fatores de sucesso do Plano teria sido sua adequa9aoa 

configuraao institucional da sociedade brasileira derivada do processo de democratiza9ao. 

Decidiu-se colocar a autora nesta primeira perspectiva, pois apesar de recorrer a estes 

argumentos na explicaao do sucesso do Plano, sua anlise centra-se basicamente na categoria 

do ator "economista do governo". Assim, os elementos institucionais aparecem mais para 

caracterizar o contexto em que se desenvolve a aao dos "atores", os constrangimentos e 

oportunidades, do que como um elemento aut6nomo da anlise. Dessa forma, entende-se que 

6 mais til caracterizar a abordagem de Loureiro como centrada nos atores, por6m 

considerando o impacto das institui96es no resultado das politicas estatais. 

Veja-se, agora, como abordagens mais fortemente institucionalistas analisam o Plano 

Real. 

4.2 Abordagens centradas nas institui96es 

A perspectiva institucionalista analisa a gest谷o estatal quase como sendo derivada da 

morfologia institucional brasileira. Nem todos os trabalhos que sero verificados aqui se 

prop6em explicitamente a estudar os fatores de sucesso do Plano Real, mas, mesmo se 

detendo em outras quest6es, formulam argumentos que trazem implicitas uma s6rie de teses 

sobre o tema. 

Numa recente revisao de literatura dedicada ao tema das institui96es politicas 

brasileiras, Vicente Palermo (2000) defende a tese de uma afinidade eletiva entre certos 

estilos politicos de gesto e determinadas morfologias institucionais. Analisando o caso 

brasileiro, o autor afirma que desde a Constitui9ao de 1988, a morfologia institucional tem 

permanecido basicamente sem modifica96es, "mas os tra9os das gest6es em termos da sua 

dinmica de coaliz6es tanto quanto o desempenho de governo, foram muito diferentes. Estas 

diferen9as parecem se localizar na maior ou menor afinidade entre est加s polticos e 

moグologia institucional". 

Palermo (1999) caracteriza a morfologia institucional brasileira a partir dos seguintes 

elementos: a) dispersao do poder politico, devido a heterogeneidade da sociedade brasileira e 

afor9a das unidades federativas; b) o vigor e diversidade dos interesses sociais, ou seja, a 
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exist6ncia, de uma forte base associativa na sociedade, com uma s6rie de grupos e interesses, 

buscando estar presente no espao publico; c) fluidez do sistema de partidos e das prprias 

identidades partid白rias, que podem ser visualizadas atrav6s de indicadores, como a 

fragmenta9ao dos partidos politicos, onde o Brasil possui um dos maiores i ndices do mundo. 

Al6m disso, "seus componentes, clientelas e bases s6cio-eleitorais carecem de uma identidade 

partidria nacional"; d) a heterogeneidade da agenda p丘blica, que devido aos vrios atores e 

interesses presentes na cena politica, se expressa nas dificuldades de emergencia de um 

paradigma dominante de politicas publicas. 

Essa morfologia institucional, segundo Palermo (1999, 2000a, 2000b), acaba 

condicionando os estilos de gesto governamental, destacando-se, no caso brasileiro, a 

necessidade de qualquer governante, para conseguir obter sucesso na implementa9谷o de suas 

politicas, guiar-se por uma s6rie de parmetros: em primeiro lugar, a necessidade de uma 

poltica de coaliz6es partid白ria e federativa como condi9o de governabilidade; como segundo 

ponto, destaca-se a assimetria dos recursos de gesto poltica, ou seja, o governante brasileiro, 

ao mesmo tempo em que vai ter grande autonomia no processo de formula9ao de politicas e 

defini9ao de rumos de governo, vai encontrar sdrias dificuldades politicas e administrativas na 

implementa 乞o de seus projetos. Isto 6 derivado, em parte, da inexistencia de um paradigma 

dominante de politicas publicas; por outro lado, deriva tamb6m dos poderes de veto que os 

atores partidrios e federativos possuem sobre o processo decis6rio. Por 丘  ltimo, qualquer 

governante vai encontrar uma agenda extremamente complexa, havendo a necessidade de 

identificar na agenda um tema central, em torno do qual se organizem todos os esfor9os da 

aao governamental. 

Com este instrumental analitico em maos, Palermo estudou uma s6rie de processos 

politicos recentes na sociedade brasileira, dando forte 6 nfase ao processo de gestao da 

economia durante os dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso 

Com rela9ao ao Plano Real, Palermo e Saraiva (1999) afirmam que o estilo de gesto 

do Plano Real seria resultado de uma leitura por parte de seus formuladores, dessa morfologia 

institucional. Dizem os autores que 

ei estilo de decisi6n, formuiaci6n e implementaci6n dei gobierno Cardoso, es producto de una 
lectura (conceptual y politica) de Ia morfologia y los parmetros. Se podrd decir que esa lectura 
es errada, pero lo que resulta absurdo es creer que ei estilo presidencial es contingente, 
arbitrario con relaci6n al medio en que se desenvuelve, o mero producto dei temperamento o ia 
personalidad presidenciales (Palermo & Saraiva,l 999: 7). 
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De acordo com Palermo, FHC p6s em marcha um estilo de a9ao politica em que 

predomina "a busca de consensos". Este estilo, por sua vez, "inaugura una din台mica politica 

presidida por ei gradualismo y la protecci6n de los intereses" (Palermo & Saraiva, 1999: 7). 

Tal estilo de a9ao teria respeitado a morfologia institucional brasileira (coaliz6es, o 

gradualismo das decis6es, uma heterogeneidade da agenda), o que sugere que o sucesso do 

Real se deu, em grande parte, devido ao respeito ou a uma leitura correta do quadro 

institucional brasileiro. 

Um segundo trabalho na linha institucionalista foi realizado por Couto & Abrucio 

(1999), que buscam analisar as caractersticas da aao poltica governamental em diferentes 

arenas institucionais, durante o processo de implementa9ao do Plano Real e das reformas 

constitucionais realizadas durante os governos de FHC. O estudo se deteve em tres arenas: o 

Executivo federal, o Legislativo e a arena federativa. 

Com rela9ao ao Executivo, os autores afirmam que ele foi o protagonista de toda a 

agenda do Real, principalmente atrav6s da implementaao de politicas em que este poder 

prescinde da colaboraao de outros atores institucionais, garantido pelos poderes legislativos 

que possui. A delegaao desses poderes legislativos ao Executivo tem, em sua origem, uma 

s6rie de fatores: a estrutura de carreira politica no Brasil, que privilegia cargos executivos a 

cargos legislativos; o carter emergencial e t6cnico de algumas medidas que fazem com que o 

legislativo delegue poderes por falta de informa96es; os clculos de custos e beneficios 

realizados pelos parlamentares em rela 乞o s politicas do Executivo, onde o custo de delegar 

poderes seria menor do que tomar as decis6es por conta pr6pria; a naturaliza9ao da id6ia de 

que a politica econ6mica 6 uma esfera de competencia exclusiva do poder Executivo. Por 

ltimo, os autores apresentam um fator que condicionaria todos os demais: "o grau de sucesso 

ou fracasso na constituiぐdo de uma coalizo governamental, definidora do escopo e do grau 

de delegaぐdo" (Couto & Abrcio, 1999: 18, grifo nosso) 

Para se conseguir formar uma coaliz乞o, por sua vez, tres requisitos seriam 

fundamentais: uma base partidria-federativa, uma agenda consensual e o estabelecimento de 

meios politico-administrativos pelos quais se viabilize a implementaao de objetivos da 

coalizao governamental: "a ocupa9ao de cargos-chave de modo a formar uma equipe que 

contemple as necessidades t6cnicas e politicas da a9ao governamental, evitando tanto o mero 

loteamento da maquina administrativa, como o insulamento completo" (idem: 18-19) 

O fator for9a da coalizao, segundo os autores,6 que fez a diferen9a para o sucesso da 

delega9ao de poderes ao presidente. No concernente a isso, dizem eles: "a montagem mais 
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bem sucedida de coalizao governamental - ou a inica que de fato deu certo na 

redemocratizaao - ocorreu na era do Real, especialmente a partir do mandato presidencial de 

Fernando Henrique Cardoso, conferindo maior autonomia ao poder Executivo" (idem: 19). 

Tamb6m sao apontados cinco fatores para o sucesso da coalizao em torno do Real: 1) 

o sucesso do mandato de FHC no Minist6rio da Fazenda; 2) o risco que representava, para as 

elites, a vit6ria de Lula nas elei96es presidenciais de 1994; 3) a mudan9a no universo 

ideol6gico por que passaram as elites brasileiras nos anos 90 - de uma postura tipicamente 

desenvolvimentista nos anos 80 a aceita9ao das id6ias e teses neoliberais; 4) a ocorrencia de 

elei96es casadas em 1994, vinculando mais fortemente congressistas, presidente e 

governadores, "particularmente aqueles mais fi6is a Fernando Henrique, pois, deviam suas 

vit6rias ao sucesso do Plano Real" (idem: 20). Por fim, a capacidade de o presidente construir 

um gabinete mesclando as l6gicas t6cnica e politica, sobretudo al9ando o Minist6rio da 

Fazenda a uma posi9ao superior quela do restante dos minist6rios: "tomando-o Orgao 

controlador dos cargos distribuidos para obtenao da maioria parlamentar, fez com que se 

conseguisse as condi96es administrativas minimas para o gerenciamento do Plano" (idem: 

20)4. 

Com esta bem-sucedida montagem da coalizao, o governo conseguiu maior autonomia 

decis6ria, de modo que as medidas provis6rias se transformaram em facilitadoras do 

encaminhamento da agenda do Real. 

Tendo esta autonomia delegada pelo Congresso para executar as politicas de 

estabiliza9ao, FHC p6de se concentrar em suas rela6es com o Legislativo nas mudan9as 

constitucionais que eram consideradas centrais para a complementa9ao do projeto 

estabilizador. Assim, utilizando uma diferencia9乞o estabelecida por Couto (1996; 1997; 

1998), a partir da obra de Lijphart, enquanto as medidas de estabiliza9乞o se realizaram por 

uma via majoritria, ou seja, totalmente controladas pelo Executivo, as reformas 

constitucionais obedeceram a um carter consociativo, de modo que sua aprovaao envolvia 

negocia6es partidrias e federativas. 

No que se refere a arena federativa, devido a uma s6rie de fatores (novos governadores 

ligados ao governo federal e ao Real, estabiliza9ao econ6mica desnudou as contas publicas e a 

crise dos bancos estaduais, os gastos crescentes dos governos), a partir da passagem de FHC 

pelo Minist6rio da Fazenda, os estados tiveram que negociar com a Uniao. Assim, 

41,一‘一  」,一‘一ー  ！  」一一‘一一一 」 一  一一1一一一  」一  一一  』一t 一 lL 一  」  T 一 	・  n ', , ．  ノ，ハハハ、  じs[e iawr ヒ  uesLacauo, soorewuo, nou一  aoaino ue toureiro a Aorucio(1ソソソ)・  
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aproveitando-se desta situaao, o governo federal partiu para implementar uma agenda de 

reformas (ajuste fiscal) no plano intergovernamental, "bem como para efetuar mudan9as na 

rela9ao entre Estado e o mercado tamb6m no mbito subnacional" (idem: 32). 

A partir da anlise das diferentes esferas de a9ao institucional na implementa9ao da 

agenda do Plano Real, Couto & Abrcio concluem que o sucesso das mudan9as alcan9adas 

pelo Plano Real proveio, antes de tudo, da existencia de uma coliga9ao que deu sustenta9ao ao 

governo, mas tamb6m "do e xito da estrat6gia de a9ao institucional estabelecida, conjugando 

diferentes recursos de poder e variados mecanismos decis6rios de modo a reduzir os custos da 

empreitada nas arenas que apresentavam maiores dificuldades" (idem: 35). 

Da anlise acima, pode-se perceber que mesmo nao analisando diretamente os fatores 

de sucesso do Plano Real, mas sim a agenda de reformas que trouxe consigo, os autores 

constroem, de uma maneira implicita, uma explica9ao para o sucesso do Plano. Tal explica o 

vai seguir a linha tipica da argumentaao institucionalista, ou seja, deriva da argumenta9ao de 

Couto & Abrcio, que o Real teve sucesso porque soube respeitar a configuraao estrutural 

(ou morfologia) das institui96es politicas brasileiras. As estrat6gias institucionais adotadas 

teriam partido, ent谷o, de uma leitura correta das institui96es politicas, o que levou a que o 

Plano conseguisse ser implementado com sucesso, conseguindo romper com os vrios 

impedimentos politico-administrativos que se colocavam no seu caminho. 

4.3 Abordagens centradas nos fatores externos 

Chama-se de explica96es centradas nos "fatores externos" aquele tipo de anlise que 

interpreta os fen6menos de mudan9as econ6micas na Am6rica Latina, como os planos de 

estabiliza9ao e as reformas estruturais, a partir de alguma versao da "teoria da dependencia", 

onde tudo parece ser derivado de entidades como o "FMI", o "Banco Mundial" ou o 

"Consenso de Washington". O sucesso das polticas n乞o 6 explicado por elas mesmas, e sim 

derivado da hegemonia que as id6ias emanadas dessas institui96es possuem em todo o mundo 

Neste texto, analisar-se-d o trabalho de Jos6 Luis Fiori, por ser o autor que mais diretamente 

utiliza o referencial da ci6ncia politica na explica9ao do Plano Real. 

Em seu famoso artigo Os moedeiros falsos, Fiori afirma que apesar de sua 

originalidade operacional, o Plano Real integraria a familia dos planos de estabiliza9o 

discutidos na reuniao de Washington. O autor nao prop6e explica96es diretas para o sucesso 
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da estrat6gia estabilizadora do Plano, mas busca nas estrat6gias derivadas dos organismos 

internacionais, em sua tentativa de ver suas politicas implementadas, explica6es para os 

possiveis caminhos adotados no processo de implementa9ao do Real. Assim, nos anos 90, "as 

novas avalia96es pessimistas, tanto do FMI como do BIRD, puseram em destaque a 

importncia decisiva do 'fator poder politico' no sucesso ou fracasso de seu programa 

econ6mico". Nesta valorizaao da politica pelos organismos internacionais, surgiram 

propostas e condi96es que facilitariam a obten9ao de credibilidade para o Plano. Entre as 

condi96es, a principal seria "a forma9o pr6via de uma coalizao de poder suficientemente 

forte para aproveitar as condi96es favorveis e assumir, por um longo periodo de tempo, o 

controle de governos sustentados por s6lidas maiorias parlamentares" (Fiori, 1997: 13). 

Parece implicita na argumentaao de Fiori, que a "receita" propalada por Washington 

explicaria, em grande parte, as estrat6gias de a9ao das elites estatais. 

Atrav6s de tal explicaao, Fiori (1997) deriva as politicas estatais do poder que tais 

organismos internacionais possuem no mundo contemporneo. A partir dessa perspectiva, 

lan9a uma tese bastante polmica: 

desde este seu ponto de vista, alis, o Plano Real nao foi concebido para eleger FHC; FHC6 
que foi concebido para viabilizar no Brasil a coalizao de poder capaz de dar sustenta9ao e 
permanencia ao programa de estabiliza9ao do FMI, e viabilidade politica ao que falta ser feito 
das reformas preconizadas pelo Banco Mundial (Fiori, 1997: 14). 

Assim, de acordo com essa perspectiva, o Plano Real traria consigo um projeto 

politico inspirado nas recomenda6es do Consenso de Washington e representaria a 

materializaao do projeto neoliberal no Brasil, com suas caractersticas de exclus乞o social, 

autoritarismo politico, concentra9ao de renda e, no caso dos paises dependentes, como Brasil, 

uma inser9ao subordinada a nova ordem mundial (Corsi, 1999; Filgueiras, 2000) 

4.4 An貞lise das interpreta96es e uma proposta alternativa 

As tr6s interpreta96es anteriormente apresentadas constituem um importante marco 

analtico para se estudarem as estrat6gias de estabiliza9ao econ6mica a partir de um 

referencial da ciencia politica (analise politica da politica econ6mica). Cada uma delas se 

concentra em elementos centrais na explica9ao de qualquer politica estatal. Entende-se que6 
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impossivel explicar o Plano Real sem recorrer aos tres niveis explicativos, ou seja, sem 

analisar (a) a conforma9ao em termos das id6ias econmicas dominantes e seu impacto nas 

politicas estatais; (b) a estruturaao do processo decis6rio e os graus de autonomia e 

homogeneidade dos atores envolvidos na formula 谷o e execu9ao das politicas, e (c) a forma 

como se da a articulaao entre politica econ6mica e institui96es polticas. Por6m, ao mesmo 

tempo em que se reconhece a importncia destas analises, cre-se que elas nao explicam a 

totalidade dos fen6menos politicos envolvidos na implementaao de um plano de 

estabilizaao. Faz-se referncia aqui a necessidade de incluir na anlise das polticas estatais, 

o problema de legitimidade, ou sej a, a maneira como se obt6m a adesao das vrias elites e dos 

cidadaos em geral ao conjunto de politicas implementadas. 

Nas diferentes abordagens, este parece ser um ndo problema. Tudo se passa como se 

os resultados de uma politica pudessem ser derivados ora das estrat6gias institucionais, ora 

dos graus de autonomia da equipe econ6mica ou mesmo da difusao das id6ias neoliberais por 

agencias como o FMI e o Banco Mundial. Esquecem que para um plano de estabilizaao se 

concretizar, ele tem de ser minimamente compreendido e internalizado pelos principais 

agentes econ6micos, pois sao eles, afinal de contas, os responsdveis pela execu9ao do Plano. 

E neste sentido que se entende como fundamental uma explica9ao que busque 

compreender as formas como as polticas estatais sao legitimadas. Que estrat6gias sao 

utilizadas para a legitima9ao de uma determinada politica? Que tipo de argumenta9ao se 

recorre para o convencimento dos principais atores de que tal politica 6 ben6fica a eles? 

Para se analisar esta questao 6 necessrio entrar no campo dos discursos e formas 

simbづlicas da poltica. Seguindo as indica96es de autores trabalhados no primeiro capitulo, e 

principalmente o referencial proposto por Thompsom (1995), entende-se que as constru96es 

simb6licas sao fundamentais na estruturaao das prticas sociais, principalmente na 

internaliza9o de regras. 

Sera este tipo de anlise que se passar a desenvolver a partir do pr6ximo capitulo. 

Como ja se destacou anteriormente, o interesse aqui recair, sobretudo, num tipo particular de 

constru9ao simb6lica: a ideologia. 



CAPiTULO V - DA "DOENCA NACIONAL"A "SALVACAO 

NACIONAL": ANALISE DA CONSTRUCAO DISCURSIVA  

SOBRE A INFLACAO  

Partindo-se das id6ias trabalhadas nos capitulos anteriores se tentar, neste capitulo, 

responder s seguintes perguntas: 9ual a representa9do elaborada sobre a inflaぐdo e suas 

causas, durante o processo deprmula9do e implementa9do do Plano Real? Existe alguma 

rela9do entre a representaぐdo elaborada sobre a infla9do no processo deprmula9do e 

implementaぐdo do P后no Real e os arqu'tipos do autoritarismo desmobilizador e do 

insulamento burocrtico (TRADiゾO TECNOCR TICA BRASILEIRAノ？  

Fazendo uma sinopse geral do capitulo, tentar-se- demonstrar que na 

representaao que foi feita sobre a infla9ao, esta era associada a uma doen9a que corroia a 

sociedade brasileira e que as causas da doen9a eram derivadas de dois fatores: as desordens 

fiscal e monetria. Para tais fatores tamb6m eram identificadas algumas causas: em 

primeiro lugar, as desordens fiscal e monetria seriam resultado do "populismo 

econ6mico" das elites brasileiras, que ao privilegiarem o crescimento econ6mico e a 

distribui9ao de renda sem se preocuparem com as restri96es financeiras, acabaram gerando 

d6ficits fiscais e, consequentemente, infla o. Tamb6m se encontra em algumas 

formula96es, que as atitudes populistas teriam um modelo de politica econ6mica que lhes 

daria respaldo. Esse modelo seria representado pelas formula96es dos economistas 

"heterodoxos" ou "alternativos", os quais, por estarem muito mais pr6ximos do 

"esoterismo" do que da "ci6ncia", nao seriam competentes para uma boa gestao da politica 

econ6mica. Em segundo lugar, tais desordens seriam resultado da inadequa9ao das 

institui96es politicas brasileiras para uma boa gestao da politica econ6mica. Como se vera 
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posteriormente, as institui96es criadas com o processo de democratizaao sao apontadas 

como um dos principais fatores geradores de desordens. O que se pode extrair do material 

analisado 6 que o Brasil estaria ainda preso a uma cultura politica marcada pelo 

primitivismo democrtico, cujos fen6menos tipicos seriam o clientelismo e o 

corporativismo, os quais tornariam as institui96es democrticas "inadequadas" para uma 

gestao da economia condizente com os requisitos do equilibrio fiscal e monetrio. 

O capitulo est organizado em tres se96es: na primeira (5.1), aborda-se o problema 

da infla9ao no Brasil a partir de uma perspectiva hist6rica, buscando-se destacar como o 

fen6meno inflacionrio passou de uma condi9ao secund呑ria a elemento materializador da 

crise brasileira. Na segunda se9ao (5.2), analisa-se a representa 乞o simb6lica1 que se fez da 

infla9乞o durante o processo de formulaao e implementa9ao do Plano Real e sobre os 

fatores geradores da "desordem inflacionria". Por 丘  ltimo (5.3), tenta-se sistematizar a 

anlise feita nas duas se96es anteriores e responder a s quest6es acima colocadas. 

Foram privilegiados na analise, dois espa9os de constru9ao do discurso sobre a 

infla ao: (a) as Exposi96es de Motivos que acompanharam a legislaao que deu origem ao 

Plano Real em suas diferentes fases. O uso de tal material justifica-se pelo fato de que 6 a 

onde se encontram as principais tentativas de se racionalizarem e legitimarem2 as decis6es 

tomadas perante os poderes Legislativo e Judicirio, a imprensa, as demais elites e a 

1 O conceito de representaぐdo simbblica aqui utilizado 6 uma adapta9ao do conceito de Cendrio de 
Representacdo da Poltica (CRP), desenvolvido por Venicio Lima (1994; 1995). 0 CRP 6 um esfor9o de 
elabora9ao te6rica para compreender o papel da midia em sua relaao com a politica, e foi desenvolvido 
dentro de um esfor9o coletivo dos membros do NEMP (Nucleo de Estudos sobre Midia e Poltica do CEAM 
ー  Centro de Estudos Avan9ados Multidisciplinares da UNB). A origem de tal conceito tem suas raizes na 
concep9ao gramsciana de hegemonia, retrabaihada por Raymond Willians (Lima, 1994). Deve ser entendido 
como um cenrio de representa9乞o especifico da politica e, portanto, como parte do hegem6nico, que poderia 
ser decomposto em vrios cenrios (p. ex., a representa9o da questao de genero, racial, religiosa, econ6mica, 
etc.) construidos pelos sujeitos sociais. Trata-se de estudar a construぐao p'blica das signflcaぐ6es relativas 
poltica. As representa96es nao se referem somente a realidade existente, "mas tamb6m a constitui9ao da 
realidade, da mesma forma que a hegemonia 6 constru9ao realidade: sistema constituido e constituidor de 
significados e valores. Assim, o cendrio de representa9ao da poltica, como parte da hegemonia,' 
predominantemente simb6lico e menos duradouro do que a hegemonia como um todo" (Almeida, 2001: 37, 
grifos nossos). 

2 Os conceitos de racionaliza9ao e legitima9ao ser乞o centrais nesta analise das ideologias. Serao usadas como 
referencia as formula96es de Thompsom (1995). Para este autor, a representa9谷o das rela96es de domina9o 
como legitimas "pode ser vista como uma exigencia de legitima9ao que esta baseada em certos fundamentos, 
expressa em certas frmulas simb6licas e que pode, em circunstancias dadas, ser mais ou menos efetiva" 
(1995: 82). A racionaliza9ao seria uma das estrat6gias de legitima9ao. Atrav6s da racionaliza9ao, o "produtor 
de uma forma simb6lica constr6i uma cadeia de raciocinio que procura defender, ou justificar, um conjunto 
de rela96es, ou institui96es sociais, e com isso persuadir uma audiencia de que isso 6 digno de apoio" (idem 
82-83). 
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sociedade em geral. Assim, tais materiais s乞o pe9a fundamental na identifica9o da dire9ao 

ideol6gica subjacente ao Plano Real; (b) Uma segunda fonte de dados foram as 

publica6es dos policy makers do Plano Real3, como artigos na imprensa, entrevistas e 

livros. O uso de tais materiais tamb6m se justifica pelo fato de que sao importantes espa9os 

de legitima9乞o e racionaliza o das decis6es estatais. Al6m disso, tais materiais permitem 

uma maior explicita9ao das id6ias politicas presentes no conjunto das elites que fizeram 

parte do processo de formula o e implementa9ao do Plano, pois se destinavam a um 

pblico mais amplo e, al6m disso, como se sabe, as Exposi96es de Motivos, por se tratarem 

de documentos formais, t6m que seguir determinadas regras e padr6es, o que nao acontece 

com artigos para jornais, entrevistas ou mesmo livros. Conv6m destacar que na analise 

dessa segunda fonte de dados serao acrescentados materiais que extrapolam o perodo 

compreendido pela presente pesquisa (maio de 1993/outubro de 1994), pois algumas 

publica6es realizadas fora deste perodo foram de extrema valia para nossa interpreta9ao 

da ideologia que legitimou e racionalizou o Plano Real. Particularmente importante, foram 

os escritos de Gustavo Franco, economista que teve um destacado papel na constru9ao do 

projeto de estabiliza9きo econ6mica e que, al6m disso, foi entre os executores do Plano, 

aquele que mais escreveu sobre ele, desde artigos em jornais e revistas especializadas, at 

livros. Os seus livros "O Plano Real e outros ensaios", publicado em 1995, e "O desafio 

brasileiro: ensaios sobre desenvolvimento, 郡obalizagdo e moeda", publicado em l999, 

foram cruciais para a realiza 乞o da anlise. A importncia desse material, para este estudo, 

6que atrav6s dele foi possivel compreender algumas das id6ias politicas centrais que 

guiaram o projeto do Plano Real, particularmente seu carter tecnocrtico. 

5.1 A infla恒o no Brasil: de problema residual ao centro da crise 

Desde o final dos anos de 1950, com o inicio do esgotamento do "ciclo ideol6gico 

do desenvolvimentismo"4, os problemas relacionados ao controle da inflaao passaram a 

3 Esta-se entendendo por policy makers do Plano Real o conjunto de atores formados por t6cnicos 
(economistas de carreira no servi9o p丘blico ou recrutados para fms de implementa9ao do Plano) e t6cnicos- 
politicos (para os fms deste trabalho, esto sendo considerados t6cnicos politicos os trs ministros da Fazenda 
que participaram do processo de formula戸o e implementa9ao do Plano Real) que participaram diretamente 
do processo de formula9ao e implementa9ao do Plano. 

4 Bielschowsky identifica tres momentos na evolu9ao da ideologia desenvolvimentista: de 1930 a 1944, a 
origem do desenvolvimentismo; de 1945 a 1955, o periodo de amadurecimento da ideologia; de 1956 a 1964, 
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assumir um papel cada vez mais relevante nas preocupa6es governamentais, em 

substitui9ao a estrat6gia desenvolvimentista predominante at6 ento. 

A acelera9ao do processo inflacionrio combinado com a deterioraao das contas 

externas transformou-se, entao, no principal problema colocado nao somente para os policy 

makers, como tamb6m para as mais influentes vozes no debate t6cnico-econ6mico (Sola, 

1998)5.5 A questao ja nao era tanto como incrementar o crescimento econ6mico e a 

industrializaao, mas de que modo assegurar o controle da infla 乞o e o controle das contas 

externas. Segundo um analista do perodo, "o fen6meno da infla9谷o deixou de ser 

considerado como um mero subproduto (ainda que n乞o desej自vel) da industrializa9o 

brasileira, autonomizando-se como problema te6rico e prtico e assumindo prioridade nos 

debates dos circulos dominantes" (Silva, 2000b: 77)6. 

A problemtica da inflaao acabou por adquirir tamanho grau de importncia na 

sociedade brasileira, que uma das principais justifica96es ideol6gicas para a ditadura 

militar implantada em 1964 era a necessidade de debel-la, o que somente seria possivel 

via autoritarismo. 

No contexto da crise dos anos 60, alguns dos grandes ide6logos do novo regime 

autoritrio (particularmente Roberto Campos e Eugenio Gudim) viam a crise econ6mica 

materializada no bin6mio "infla 谷o com estagna9ao econ6mica" como um fen6meno 

derivado essencialmente de tres fatores: (a) a ma gestao da politica econ6mica, oriunda da 

utiliza9ao de terapias "estruturalistas" para o fim da infla9ao, as quais seriam 

completamente incompativeis com a manuten9ao do desenvolvimento econ6mico com 

estabilidade. Segundo Campos e Gudim, "A Cepal faltaria a mesma qualidade que faltava 

aos governantes populistas: a coragem para enfrentar as medidas impopulares, mas 

o auge e a crise do desenvolvimentismo. Os conceitos de desenvolvimentismo e ideologia desenvolvimentista 
foram trabalhados no capitulo terceiro. 

5 Data deste periodo o inicio do debate entre "monetaristas" e "estruturalistas" sobre o fen6meno 
inflacionrio. Para os monetaristas, as causas da infla9ao eram essencialmente de ordem monetria, 
resumindo-se em u ltima analise, ao crescimento da oferta monetria em propor9ao superior ao crescimento 
da produ9ao real. Desse modo, a terapia preconizada pelos "monetaristas" centrava-se na id6ia de um 
comportamento rigoroso das autoridades monetrias em rela9ao ao d6ficit publico,a oferta de cr6dito,a 
expansao do meio circulante, al6m da politica de compressao de salarios. Os "estruturalistas", por sua vez, 
sustentavam que tais medidas representavam apenas expedientes superficiais no combate s reais causas da 
infla9ao. Para esta corrente de economistas, em geral, ligados a escola da CEPAL, a infla9ao seria, para aldm 
de um fen6meno puramente monetrio, um fen6meno decorrente de desajustamentos estruturais inerentes ao 
desenvolvimento econ6mico dos paises subdesenvolvidos. Assim, a 自  nica terapia antiinflaciondria capaz de 
combater as causas da infla9豆o seria a realiza9ao de um conjunto de "reformas estruturais", destacando-se a 
reforma agraria, a reforma fiscal progressiva, a reforma administrativa e a reforma bancria. 
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inevitveis" (Silva, 1998: 201); (b) Um segundo fator seria a existencia de uma s6rie de 

atitudes por parte das elites politicas, que eram consideradas irracionais pelos ide6logos do 

autoritarismo. Seriam exemplos de irracionalidade, o "populismo", o "nacionalismo" e o 

"comunismo", que resultariam, seja por" 'ingenuidade', 'burrice' ou 'ato deliberado', no 

agravamento da crise, refletido na escalada inflacion白ria e na estagna9乞o econ6mica" 

(idem: 207); (e) Por u ltimo, a crise era vista como derivada da existencia de um marco 

institucional inadequado para uma boa gestao da politica econ6mica e para a proftiso de 

atitudes politicas racionais. De uma maneira geral, os ide6logos do autoritarismo 

afirmavam que pases como o Brasil eram caracterizados por uma cultura "senao de todo 

incompativel com, ao menos inibidora do desenvolvimento econ6mico" (idem: 208). 

Pases com essas caractersticas encontrar-se-iam sempre vulnerveis s crises, sempre a s 

voltas com a inflaao e a estagnaao, "caso insistissem na organiza頭o de sua vida 

poltico-institucional com base no regime democr貞tico" (idem, grifo no original). 

Assim, a democracia seria uma das causas da crise brasileira, como "o elemento nodal da 

dial6tica entre as caracteristicas culturais, as atitudes politicas 'irracionais' dos atores 

s6cio-politicos e a ma gestao da politica econ6mica (...)" (idem: 211). 

Foi com este diagnstico da crise brasileira dos anos de 1960, que foram feitas as 

principais racionaliza96es que legitimaram a ditadura militar implantada em 1964, esta, 

tendo sido apresentada como uma solu9ao para a crise vivenciada pela sociedade brasileira. 

As mudan9as institucionais realizadas durante os primeiros anos da ditadura militar 

visavam, entre outras coisas, garantir as condi96es para que uma "boa" gestao da politica 

econ6mica pudesse ser adotada sem a presen9a de atores portadores de atitudes politicas 

"irracionais". O arcabou9o institucional do novo regime foi se delineando a partir dos 

diversos Atos Institucionais e Planos Econ6micos elaborados durante o governo de Castelo 

Branco, tendo sua sintese na Constitui9ao de 1967. Nesta, se consolidaram as seguintes 

tendencias: a) concentra o de praticamente todos os poderes do Estado nas mos do poder 

Executivo e, dentro do poder Executivo, foi garantida a hipertrofia da tecnocracia 

localizada nos Minist6rios da rea econ6mica (Secretaria de Planejamento e Minist6rio da 

Fazenda); b) enfraquecimento dos parlamentos e da representaao poltica; c) amplia o 

dos mecanismos de controle e desmobilizaao dos movimentos sociais e das organiza6es 

da sociedade civil (Silva, 1998: 296). 

6 Sobre a autonomiza頭o do problema inflacionario a partir do final da d6cada de 1950 e os varios planos de 
estabiliza9乞o elaborados no periodo vide Sola (1998) e Silva (2000b). 
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Amparadas neste conjunto de reformas institucionais e num Plano Econ6mico, o 

PAEG (Plano de A9乞o Econ6mica do Governo), elaborado principalmente por Roberto 

Campos, titular da pasta do Planejamento no governo Castelo Branco, as metas de 

estabilidade econ6mica com desenvolvimento passaram a se constituir num dos ncleos da 

a9ao governaniental7. 

Porm, com o controle do processo inflacion自rio e diante da op9ao dos militares 

pelo "Brasil potencia", a meta da estabilidade econ6mica foi perdendo espao para op9o 

"desenvolvimento econ6mico" (Lago, 1990). Assim, a partir do final dos anos de 1960 e 

inicio de 1970 p6de-se observar a retomada da op9ao desenvolvimentista, com o Estado 

investindo fortemente na economia, deixando a meta da estabilidade num segundo plano 

(Lago, 1990). Tal op9ao desenvolvimentista permaneceu mesmo diante da mudan9a no 

cenrio econ6mico, com a crise do petr6leo, quando as principais economias mundiais 

entraram em recessao (Carneiro, 1990; Barros e Castro & Souza, 1985). 

Somente no final dos anos de 1970, quando a economia come9ou a dar sinais claros 

de estagna9ao8 6 que novamente voltou-se a discutir o problema da estabilidade monet台ria 

e a necessidade de mudan9as na politica econ6mica brasileira (Cameiro & Modiano, 

1990). No inicio do governo do General Figueiredo, em 1979, o ajustamento externo e os 

desequilibrios macroecon6micos internos eram apresentados como os dois grandes 

desafios de seu governo no campo econ6mico. も  sintomtico que pela primeira vez a 
express乞o "economia de guerra" tenha sido utilizada na ret6rica oficial, para denotar a 

situaao-limite da economia e os sacrificios que seriam exigidos da popula9ao para super- 

los (Moura, 1990). Porm, tal tentativa de ajustamento durou apenas seis meses, 

terminando em agosto de 1979, quando o "ressecionista" Mrio Henrique Simonsen foi 
substituido pelo "desenvolvimentista" Delfim Netto na Secretaria de Planejamento. O 

resultado da mudan9a na condu9ao da politica econ6mica foi uma op9ao por politicas 

expansionistas que acabaram resultando num vigoroso crescimento da economia em 1980 

Em contrapartida, observou-se uma acentuada deterioraao na rea externa, com um d6ficit 

recorde de US$ 11,734 milh6es em contas correntes e, na rea interna, a acelera9ao da 

infla9谷o, de 77,2% em 1979 para 110,3% em 1980 (Moura, 1990) 

7 Como se sabe, o outro grande front de atua9ao dos governos militares foi guiado pela ideologia da 
seguran9a nacional. Sobre a politica econ6mica do governo Castello Branco, vide Lara Resende (1990: 213-
232). 

8 Verifica-se em 1977 uma taxa de crescimento de 3,9% contra 12,5% em 1976 (Moura, 1990: 41). 
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Assim, diante do crescimento das taxas de infla9乞o, e do descontrole observado nos 

vrios indicadores econ6micos brasileiros, a estabilidade monetria e o controle das 

contas externas Passaram novamentea ser Priorizados a Parル do segundo ano do 

governo Figueiredo, observando-se "a mais profunda, prolongada e abrangente queda no 

nvel de atividade econ6mica dos u ltimos sessenta anos" (Moura, 1990: 47). Apesar de 

conseguir uma certa recupera9ao nos indicadores econ6micos brasileiros, o General 

Figueiredo terminou o seu mandato com uma inflaao crescente, que beirava ao 

descontrole. 

A Nova Republica teve incio, entao, num contexto de aceleraao dos ndices de 

inflaao, a qual, porm, nao era vista como um problema aut6nomo, tanto pela sociedade 

como pelas elites politicas. Exigia-se que as politicas antiinflacion自rias da Nova Republica 

estivessem associadas a um processo de distribui9o de renda que permitisse o pagamento 

da "divida social" herdada dos governos militares (Sola, 1986; Modiano, 1990). Al6m 

disso, a op9ao desenvolvimentista ainda estava presente num conjunto consideravel das 

elites politicas que davam sustentaao ao governo Sarney (Sallum Jr, 1996). Assim, todos 

os experimentos de controle inflacion白rio elaborados ao longo da Nova Republica 

acabaram esbarrando em uma s6rie de obstculos que inviabilizavam uma solu9o 

duradoura ao fen6meno inflacionrio, O resultado foi que "em dezembro de 1989, ltimo 

ano do governo Sarney, a taxa de infla9ao diria atingiu 1,30%, indicando que o nivel geral 

de pre9os dobrava a cada 54 dias. No 丘  ltimo ms da Nova Republica, a infla9乞o diria 

chegou a 2,0%, o que significava dobrar os pre9os a cada 35 dias" (Moura, 1990: 55) 

A autonomiza恒o da infla9乞o e sua consubstancia恒o como elemento 

materializador da crise brasileira vieram se manifestar de maneira evidente no 

governo do primeiro presidente eleito pelo voto direto depois da ditadura militar - 

Fernando Collor de Mello -, que logo no primeiro dia de seu governo anunciou um plano 

econ6mico que confiscava os ativos dos cidadaos brasileiros, dizendo que s6 possuia uma 

"bala na agulha", ou seja, justificando que o plano era o nico possivel diante da 

necessidade econ6mica de por fima inflaao. Por6m, logo nos primeiros meses de 

implementaao, tal tentativa de por fim 良  crise brasileira nao surtiu os efeitos esperados e a 

infla9ao voltou a crescer juntamente com o declinio dos i ndices de popularidade do 

governo Collor e as denuncias de corrup9ao, que acabaram com a renncia do presidente 

em 1992. 
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De 1992 a 1994 a infla恒o descontrolada, juntamente com as den丘ncias de 

corrup恒o contra vrios politicos, foi o elemento materializador da crise brasileira, O 

resultado disso era que a cr6nica instabilidade brasileira se via agravada pela sensa9乞o de 

impunidade e de ingovernabilidade (Soares, 1997). Diante de tal quadro, come9ou a se 

formular o primeiro grande experimento de estabiliza o econ6mica depois do regime 

militar: o Plano Real. Ver-se-a que no contexto de uma autonomiza9乞o da infla 谷o como 

elemento consubstanciador da crise brasileira, as elites formuladoras do Plano 

desenvolveram uma estrat6gia argumentativa de racionaliza9乞o e legitimaao de suas a96es 

com base num diagn6stico da infla9ao fundado na metafora m6dica da "doen9a 

inflacionria" como o principal mal que estava atingindo a convalescente sociedade 

brasileira no momento. Tal diagn6stico, como se ver自, teve uma influencia decisiva na 

racionaliza9ao e legitima9ao da terapia de combate ao "mal inflacion自rio". 

5.2 A grande "doen9a nacional": a representa恒o da infla恒o no discurso sobre 
o Plano Real 

Como se viu na introdu9ao deste capitulo, desde o final dos anos 80 a infla恒o 

parecia ser o elemento materializador da crise brasileira. O discurso da crise, na teoria 

politica, quase sempre teve a fun9ao de servir como forma de racionaliza9谷o ou 

legitimaao de projetos polticos autoritrios ou reacionrios. Veja-se, por exemplo, 

Hobbes e a hip6tese do Estado de Natureza como uma situa9ao de uma crise catastrfica, 

uma "guerra de todos contra todos", que veio servir para a sua racionaliza9ao do Leviat 

que deveria concentrar toda a soberania. 

Marilena Chaui afirma que o discurso ideol6gico sobre a crise parte de uma id6ia de 

sociedade como composta por uma s6rie de subsistemas ou de subunidades, cada um deles 

tendo a sua racionalidade pr6pria e, portanto, sua pr6pria objetividade, sua pr6pria 

transparencia, suas pr6prias leis. O funcionamento da sociedade se daria pela articula9o 

harmoniosa desses vrios subsistemas ou subunidades. 
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No momento em que essas racionalidades parciais nao se articulam 

harmoniosamente umas com as outras, e o todo come9a a se mostrar problemtico, a 

ideologia possui uma representa o "gra9as a qual aparentemente admitira o problema e, 

simultaneamente, poder自  dissimula-lo: a id6ia de crise" (Chaui, 1993: 36, grifo no 

original). 

Ainda segundo Chaui, na crise a continuidade e a harmonia das racionalidades 

parciais parecem romper-se. Cada parte aparece como independente das outras e do todo, e 

a verdade do todo emerge como uma mescla indecisa entre a racionalidade geral dos 

fen6menos sociais e uma irracionalidade dos subsistemas no seu conjunto. 

A crise 6 imaginada, ent乞o, como um movimento da irracionalidade que invade a 
racionalidade, gera desordem e caos e precisa ser conjurada para que a racionalidade 
anterior, ou outra nova, seja restaurada. A no9乞o de crise permite representar a sociedade 
como invadida por contradi96es e, simultaneamente, toma-las como um acidente, um 
desarranjo, pois a harmonia 6 pressuposta como sendo de direito, reduzindo a crise a uma 
desordem factual, provocada por enganos, voluntrios ou involuntrios, dos agentes sociais, 
ou por mal funcionamento de certas partes do todo. A crise serve assim para opor uma 
ordem ideal a uma desordem real, na qual a norma ou a lei sao contrariadas pelo 
acontecimento, levando a dizer que a 'conjuntura' p6e em risco a 'estrutura' ou, entao, que 
a estrutura 6 inadequada para absorver a novidade, O acontecimento (portanto, a 
historicidade) 6 encarado como um engano, um acidente, ou algo inadequado. Tal 
representa9ao permite, assim, imaginar o acontecimento hist6rico como um desvio. (Chaui, 
1993: 36-37). 

Deste modo, a no9ao ideol6gica de crise tem uma funao fundamental: nomear os 

conflitos no interior da sociedade para melhor esconde-los. Assim no96es como conflito, 

divis谷o e contradi9ao podem at6 ser nomeadas, mas o sao com um nome bastante preciso: 

"na crise, a contradi9ao se chama perigo. Nao 6 por acaso que a no9ao de crise6 

privilegiada pelos discursos autoritrios, reacionrios, contra-revolucionrios(. ..)"(Chaui, 

1993: 37)". 

O discurso da crise tem uma eficcia prdtica, pois 6 capaz de mobilizar os agentes 

sociais, acenando-lhes com os riscos de desagrega9ao social e oferecendo a oportunidade 

de restaurar uma ordem sem crise, graas a a o de algum salvador. 

O tema da crise serve, assim, para refor9ar a submiss乞o a um poder miraculoso que 

se encarna nas pessoas salvadoras e, por essa encarna9ao, devolve aquilo que parecia 

perdido: a identidade da sociedade consigo mesma. A crise,6 portanto, usada para fazer 

com que surja diante dos agentes sociais e politicos o sentimento de um perigo que amea9a 

igualmente a todos, que d6 a eles o sentimento de uma comunidade de interesses e de 
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destino, levando-os a aceitar a bandeira da salva9ao de uma sociedade supostamente 

homog6nea, racional, cientificamente transparente (Chaui, 1993: 39, grifos no original) 

Atrav6s dessas considera6es sobre o discurso ideol6gico da crise n乞o se quer 

afirmar que as crises "nao existam" ou nao tenham uma materialidade pr6pria. Conforme 

se viu no capitulo anterior, a sociedade brasileira vive uma crise que se manifesta tanto na 

esfera econ6mica quanto politica. Cabe s vrias ciencias sociais identificarem as 

manifesta96es, causas e possiveis conseqencias deste fen6meno. O discurso ideol6gico da 

crise pode ter aspectos "verdadeiros", "objetivos" e ser fundado empiricamente em 

determinados processos (Silva, 2000a). Isso nao impede que as mesmas id6ias manifestem 

sua natureza ideol6gica, quando se trata de sua dimensao propositiva. Quanto a isso, cabe, 

novamente inserir a observa9ao de Zizek de que uma ideologia nao 6 necessariamente 

falsa. Ela pode ser verdadeira e precisa, "pois o que realmente importa nao 6 o conteudo 

afirmado como tal, mas o modo como este conte丘do se relaciona com a postura subjetiva 

envolvida em seu pr6prio processo de enunciaao" (Zizek, 1996: 13), de modo que se esta 

dentro do espa9o ideol6gico na medida em que o conteudo 6 funcional com rela o a 

alguma rela o de domina9ao social (idem). 

Veja-se, agora, de que maneira a representa9ao simb6lica que foi feita sobre a 

infla9ao no Brasil se identifica com a no9ao ideol6gica de crise. Ja se viu anteriormente 

que a infla 乞o a partir dos anos 80 foi o elemento consubstanciador da crise brasileira 

Agora, se vai visualizar "por dentro" do discurso, como se produz a no9ao ideol6gica de 

cnse na representa9ao feita sobre a infla9ao durante o processo de formula9谷o e 
implementa9ao do Real. 

A legisla9ao do Plano Real e a representa o da infla9o 

Como ja se destacou anteriormente, uma das fontes de anlise serao as Exposi96es 

de Motivos que seguiram a legisla9ao que deu origem ao Plano Real. Nesse sentido, quatro 

documentos sao de fundamental importancia: o Plano de A9ao Imediata, de 14/06/1993, a 
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Exposi9o de Motivos n. 395 de 07/12/1993, a Exposi9ao de Motivos n. 47 de 27/02/1994 

e a Exposi9ao de Motivos n. 205 de 30/06/1994g. Tais documentos representam os dois 

grandes conjuntos de medidas adotadas no Plano Real: as reformas fiscal e monetria 

Com rela 谷oa anlise desses documentos, privilegiar-se-a tao-somente a representa9ao que 

se fez da infla9ao e de suas causas. Nao se entrara no conteudo especifico da poltica 

econ6mica, o que fugiria ao escopo do presente trabalho. Tem-se a inten9o, como j se 

destacou v白rias vezes, de analisar a existencia ou nao de "arqu6tipos poltico-ideol6gicos" 

brasileiros no material analisado. Tal ressalva vale tamb6m para a anlise que sera feita do 

material produzido pelos policy makers do Plano Real. 

Como destacado no capitulo anterior, as origens do Plano Real se encontram no 

documento intitulado Programa de A9do Imediata (PAI)', anunciado em 14/06/1993, e 

visava, sobretudo, promover um reordenamento nas finan9as do Estado. O documento 

inicia afirmando que, apesar da crise econ6mica vivenciada pelo Brasil, com i ndices de 

infla9ao superiores a 1000% ao ano, a economia brasileira continua vigorosa "como 

demonstram o crescimento das exporta96es, o aumento da produtividade da ind丘stria, a 

expansao da fronteira agricola e a retomada do crescimento do PIB nos ltimos meses". 

Demonstrada a vitalidade da economia mesmo diante da crise econ6mica, utiliza-se 

da metafora m6dica para representar a inflaao". Tal met言fora, como se vera, ser uma 

constante na representaao simb6lica da infla9乞o. Segundo consta no documento, "a 

economia brasileira estd sadia mas o governo esta enfermo" 12 (PAI, In: Gazeta Mercantil, 

12 a 14/06/1993: 8, grifo nosso). O tipo de enfermidade governamental ja teria sido 

diagnosticado: seria a infla9ao. Assim, "O diagn6stico fundamental sobre a causa 

9 Serao abordadas, sobretudo, as tr6s primeiras Exposi96es de Motivos, pois a EM 205 acaba sendo uma 
sntese das anteriores, repetindo os mesmos argumentos. Quando necessrio, far-se-ao cita96es dessa EM em 
notas de rodap6. 

'O Minist6rio da Fazenda Programa de A9ao Imediata. Brasilia, 12 de junho de 1993. Publicado em Gazeta 
Mercantil, 12 a 14/06/1993, p自g. 8. 

n O uso de metaforas, como destaca Thompsom (1995: 85)6 uma das mais utilizadas estrat6gias ideol6gicas 
Segundo o autor: "A metafora implica a aplica9ao de um termo ou frase a um objeto ou a9豆o 自  qual ele, 
literalmente nao pode ser aplicado. Express6es metafricas levantam uma tensao dentro de uma senten9a, 
atrav6s da combina9ao de termos extraidos de campos semanticos diferentes, tensao essa que, se bem 
sucedida, gera um sentido novo e duradouro. A metfora pode dissimular rela96es sociais atrav6s de sua 
representa9ao, ou da representa9o de individuos e grupos nelas implicados, como possuidoras de 
caracteristicas que elas, literalmente, nao possuem, acentuando, com isso, certas caracteristicas s custas de 
outras e impondo sobre elas um sentido positivo ou negativo". 
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fundamental da doen9a inflaciondria ja foi feito.E a desordem financeira e administrativa 

do setor publico, com seus multiplos sintomas" (idem, grifos nossos). 

Sao ent谷o apresentados os seguintes sintomas da enfermidade inflaciondria: 

Penria de recursos para o custeio dos servi9os bsicos e para os investimentos do 
governo que s乞o indispensaveis para o desenvolvimento do Pais; 

Vazamento dos parcos recursos da Republica pelos ralos do desperdicio, da 
ineficiencia, da corrup9ao, da sonega9乞o e da inadimplncia; 

Endividamento descontrolado dos Estados, Municipios e bancos estaduais; 

Exacerba9ao dos conflitos distributivos em todos os niveis (idem). 

Diante desses sintomas, a prescri9ao essencial do tratamento da "doen9a 

inflacionria" parece ser bastante simples e conhecida: "o governo precisa arrumar sua 

pr6pria casa e p6r as contas em ordem" (idem). Por6m, debelar de vez essa doen9a, 

envolveria muito mais do que medidas econ6micas paliativas. Constituiriam-se numa 

verdadeira "tarefa de salva9do nacional e um desafio politico" (idem). 

Tal desafio politico estaria resumido nos impedimentos que a doen9a inflacionria 

coloca para a supera9ao da crise politico-institucional brasileira.: 

O Brasil s6 consolidara sua democracia e reafirmar自  sua unidade como Na9谷o soberana 
se superar as carncias agudas e os desequilbrios sociais que infernizam o dia-a-dia da 
popula o. 

A divida social s6 sera resgatada se houver ao mesmo tempo a retomada do 
crescimento auto-sustentado da economia. 

A economia brasileira s6 voltara a crescer de forma duradoura se o pais derrubar a 
superinfla9ao que paralisa os investimentos e desorganiza a atividade produtiva 

A superinfla9ao s6 sera definitivamente afastada do horizonte quando o governo 
acertar a desordem das suas contas, tanto na esfera da Uniao como dos Estados e 
Municpios; 

E as contas publicas s6 ser乞o acertadas se as for9as polticas decidirem caminhar com 
firmeza nessa dire9乞o, deixando de lado interesses menores (idem). 

Como pode ser observado na cita9ao, existe uma cadeia de rela96es "composta por 

uma sdrie de subsistemas ou de subunidades" (Chaui, 1993), materializados nas id6ias de 

que a desordem financeira do Estado leva a infla9ao, que a infla9ao compromete o 

crescimento econ6mico, que a aus6ncia de crescimento econ6mico leva a desigualdade 

social e, por fim, que a desigualdade social levaa crise da democracia, O que tal cadeia de 

12 Analisando os discursos de Margaret Thatcher, Thompsom destaca para o uso constante por parte da 
"Dama de Ferro", de metaforas medicas (cf. Thompsom, 1995: 85). 
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rela6es demonstra 6 que a doen9a inflacion台ria seria o centro de uma crise catastr6fica 

que estaria atingindo a sociedade brasileira, e que se no fosse combatida a tempo 

colocaria em perigo a democracia e at6 mesmo a unidade nacional. 

Recorrendo a Chaui (1993), tal representaao da infla9o indica um discurso 

ideol6gico sobre a crise, o qual, como se viu, tende a caracterizar o "movimento da 

irracionalidade que invade a racionalidade", gerando desordem e caos. A crise estaria 

colocando em perigo a pr6pria existencia da democracia, colocando em perigo a ordem 

social. A eficacia desse discurso, como muito bem lembrou Chaui,6 o refor9o da 

submiss乞o da sociedade a poderes miraculosos que se encarnam em pessoas salvadoras, 

"levando-os a aceitar a bandeira da salva9ao de urna sociedade supostarnente homogenea, 

racional, cientificamente transparente" (Chaui, 1993). 

Na Exposi9ao de Motivos n. 395, de 07 de dezembro de 1993, que criou o Fundo 

Social de Emergencia e estabeleceu as diretrizes basicas da reforma monetria que deu 

origem ao Plano Real, novamente a associa9ao da infla9ao com a desordem financeira 

permanece no centro do diagn6stico. 

Percebe-se tamb6m que novamente a cadeia de rela96es 6 estabelecida entre 

desordem - inflaぐdo 一 ausencia de crescimento 一  desigualdade~crise da democracia. 

Assim, a crise, que 6 materializada no fen6meno inflacionrio, estaria colocando em risco 

nao somente o crescimento econ6mico, mas as pr6prias institui96es, que seriam os pilares 

da sociedade brasileira. Isto fica claro na afirma9o de que a "desordem financeira e 

administrativa do Estado 6 a principal causa da infla9ao crnica que impede a sustenta9o 

do crescimento, perpetua as desigualdades e mina a confian9a nas institui96es" (Exposi9o 

de Motivos, n. 395, de 7 de dezembro de 1993: 114). 

Desse modo, diante de tal catastrofe iminente "a elimina9ao desse desequilibrio6 

tarefa de salva9do nacional, e desconsiderar sua importncia 6 uma postura cabivel apenas 

aqueles que se beneficiam diretamente das transferencias de renda propiciadas pela 

inflaao" (idem: 119, grifo nosso). 

A id6ia de um paradoxo na economia brasileira, representado por uma economia 

moderna e "sadia" com um setor publico "doente", que aparece no documento do PAI, 

tamb6m esta presente na Exposi9ao de Motivos n. 395. Porm, aqui, novos elementos 

aparecem em sua caracteriza9ao: "O mais chocante paradoxo brasileiro nao 6 o 
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crescimento econ6mico apesar da infla9乞o elevada.E , isto sim, a coexist6ncia de um setor 

privado moderno, eficiente e internacionalmente competitivo, com um Estado destro9ado e 

uma multidao de excluidos tanto da economia de mercado como das politicas de bem 

estar" (idem: 115). A causa fundamental desta crise social, como nao poderia deixar de 

ser,6 atribuIda a infla9do que 6 caracterizada como "o mais injusto e cruel dos impostos. 

S乞o os mais pobres que o pagam. Empresas e familias de alta renda aprenderam a se 

defender. (...) Enquanto isso os assalariados de baixa renda e a legiao dos excluidos do 

Brasil industrial v6em deteriorar-se a cada dia o valor de seus escassos rendimentos" 

(idem: 115). Em outra passagem do documento 6 afirmado que "a moeda degradada que 

hoje temos esta intimamente ligada ao apartheid social que vivemos no Pais.E uma moeda 

para o pobre, que nao tem como se defender da infla9ao. A moeda do rico 6 a moeda 

indexada, que o isola do processo inflacionrio e chancela transferencias de renda em favor 

deste grupo" (idem: 13O)'. 

Veja-se que no discurso sobre a crise aparece um fen6meno novo. Aqui a crise 

brasileira 6 caracterizada como, ao mesmo tempo, estatal e social: Estado destro9ado, 

multidao de excluidos/concentra9ao de renda, sao os elementos caracterizadores desta. 

No primeiro documento analisado (PAI), a crise social n谷o era um fato relevante na 

caracteriza9乞o da id6ia geral de crise. A necessidade de introduzir novos elementos na 

caracteriza o do fen6meno da crise 6 tipica do discurso ideol6gico, pois como se viu 

anteriormente uma das condi96es de sua eficdcia discursiva 6 sua capacidade de despertar 

o sentimento de perigo na sociedade; quanto mais elementos estiverem incluidos em sua 

caracteriza9ao, maior sua capacidade de convencimento. E o que pode ser mais 

convincente do que a afirmaao catastr6fica de que a integraぐdo da sociedade est 

correndo risco? Assim, como fica claro no documento citado, a tarefa de p6r um fima 

infla9ao torna-se uma verdadeira batalha de salvaぐdo nacional, diante do perigo da 

desordem e desagrega9ao social. 

Na Exposi9ao de Motivos n. 205, a mesma estrutura de argumenta9豆o 6 utilizada: "Nosso Pais esta 
mergulhado h自  muitos anos numa crise econ6mica crnica cuja raiz 6 fiscal, mas cuja expressao mais 
perversa d a infla9ao. Temos hoje consciencia clara de que a infla9ao cr6nica 6 o maior obstdculo para que o 
Brasil volte a crescer de forma sustentada e possa finalmente come9ar a saldar a imensa divida social que 
acumulou para com seu povo ao longo de d6cadas de desenvolvimento excludente e infla戸o alta, marcado 
por uma das mais brutais concentra96es de renda de que se tem noticia no mundo contempor合neo. 

(. ..) 

A infla9ao que experimentamos ha vrios anos, bem sabe Vossa Excelncia,6 o mais injusto e cruel dos 
impostos. Ela penaliza mais pesadamente os mais pobres, os assalariados, os aposentados, os que nao tem 
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Em fevereiro de 1994 foi editada a Medida Provis6ria que tratava da cria9ao da 

Unidade Referencial de Valor (URV). Passe-se agora para a andlise da Exposi9ao de 

Motivos que acompanhava tais medidas (Exposi9ao de Motivos n. 47, de 27 de fevereiro 

de 1994). 

Como se viu no capitulo anterior, a URV estabelecia as bases da Reforma 

Monetria que daria origem ao Plano Real. Devido ao pr6prio tipo de medidas que tratava 

de justificar, a l6gica da argumenta9ao contida na Exposi9ao de Motivos deixa de ser 

relativa ao tema da desordem financeira e da reforma fiscal, e passa para a necessidade da 

reforma mone厄ria, para p6r um fim ao mal inflacion drio. 

(...) todo esse esforo do Governo para implanta9ao do ajuste fiscal, apesar de 
indispensdvel, ndo' suficiente para fazer a infla9do baixar num horizonte de tempo 
relativamente curto. No contexto brasileiro de indexa 谷o generalizada que reproduz hoje a 
infla9乞o de ontem, mesmo a combina9ao de um rigoroso ajuste fiscal e de uma poltica de 
forte austeridade monetria, nao 6 suficiente para reduzir a infla9ao de forma rpida e 
sustentada com a preserva9ao do emprego e do nivel de atividade econ6mica (Exposi9ao de 
Motivos n. 47, de 27 de fevereiro de 1994: 142, grifos nossos). 

Aqui, o mal inflacionrio 6 identificado sobretudo com a destrui9ao da moeda 

nacional que, estaria levando a deterioraao da soberania e da identidade da na9o 

brasileira, inclusive seus padr6es 6 ticos14. 

需manente inflaoafia e da identid窟deteriora a mnacional. So畿器um dos simbolos mais importantes date conhecidos os efeitos deletrios da 

atmosfera inflacida estabilidade e器sobre os padres ticciica, bem como a imp隠nao. Por isso mesmo, a reconstruoco de novos padres de austeridade e 

como se proteger da corrida dos pre9os e assistem impotentes a corrosao da sua renda ou das economias de 
toda uma vida." (Exposi9o de Motivos, n. 205, de 30 de junho de 1994). 

14 A deteriora 乞o dos padr6es 6 ticos tamb6m 6 destacada com forte6 nfase, na EM 205: "As rea96es 
defensivas a ma9ao elevada diluem os lagos de solidariedade social, exacerbando o individualismo, o 
co,7フoratんむmo e a desones万dade.l/Irtudes como a dedica9do aoかaba訪q o comedimento aPrevidEnciaSdo 
implacavelmente corroidas. Em vez disso, o ambiente inflacionrio possibilita que alguns aproveitadores 
obtenham lucros fceis a custa dos incautos ou mais fracos. Ja da parte das autoridades publicas, a tolerncia 
ou conivencia diante da infla9ao configura urn grave equivoco. Sob a aparncia de promover a distribui9o 
de recursos que na verdade nao tem, acabam por minar as chances de desenvolvimento do pais e agravar as 
dificuldades dos mais carentes. Nao admira, assim, que corros乞o inflacionria da moeda esteja 
invariavelmente associada ao agravamento da mis6ria material e a deteriora9ao dos padr6es 6 ticos da 
sociedade. 

, Levando em conta todos esses efeitos perniciosos da infla9ao, um estudo recente da Conferencia 
iNacional aos tiispos cia Alemanha concluiu que 'uma 6 tica social crista comprometida precipuamente com a 
op9ao peios , poDres , precisa, procurar mstitui96es que contribuam para garantir a estabilidade do valor da 
rnoeaa em nivei nacional e internacional' (Conferencia Nacional de Bispos da Alemanha, 'Boa Moeda para 

Iodos', Papers no 14 da Funda讐o Konrad Adenauer, 1994).E um conceito que p6e na devida perspectiva o 
eslor9o ao iovernoae vossa Excelncia em prol da estabiliza9ao da economia brasileira" (Exposi9ao de 
iviotivos n. 2Uつ, ae iU de junho de 1994). 
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probidade na gesto da coisa publica, passa necessariamente pela reabilita9ao da moeda 
nacional. 

A contnua e sistemtica destrui9ao da moeda nacional operou-se de forma que as fun96es 
normalmente por ela desempenhadas fossem sendo progressivamente perdidas. 
Sabidamente a moeda nacional perdeu a capacidade de preservar poder de compra. Esta 
fun9ao passou a ser desempenhada por uma pletora de instrumentos fmanceiros de alta 
liquidez, a chamada moeda remunerada (...) (idem, grifos nossos). 

Verifica-se que o discurso da crise materializada no mal inflacionrio ganha novos 

contornos, sem perder sua caracteristica de catastrofismo e da identificaao da infla9o 

como uma disfun9ao, uma desordem, que corri as bases de um funcionamento normal da 

sociedade brasileira. Como j自  foi afirmado anteriormente, o que se verifica 6 uma altera9o 

no estatuto da crise materializada no mal inflacionrio. Ora o discurso privilegia a 

desordem financeira, ora a perda de valor da moeda nacional, por6m o elemento de uma 

crise catastr6fica que assola a sociedade brasileira permanece inalterado nos tr6s 

documentos analisados at6 aqui. Mudam-se as causas e as consequEncias da doen9a, mas 

o catastrofismo permanece o mesmo 

Os policy makers do Plano Real e a representa9o da infla9o 

Os policy makers desenvolvem diferentes fun96es no processo de formula9ao e 

implementa9ao das politicas estatais. Al6m de trabalhar na constru9ao "t6cnica" das 

polticas, algumas de suas fun96es fundamentais se desenvolvem no campo da 

racionalizaao ou legitimaao das politicas perante os diferentes setores da sociedade. 

Essas ltimas atribui96es foram um trao marcante das elites tecnocrticas brasileiras que, 

como identificou Lourdes Sola (1998), historicamente assumiram o papel de produtoras de 

ideologias. Referindo-se ao perodo 1946-1964, a autora afirma que no Brasil, em 

"nenhum outro lugar do sistema politico se poderia encontrar outro l6cus produtor de 

ideologia com for9a gravitacional compar自vel a irradiada a partir do Estado atrav6s desses 

atores polticos (os t6cnicos)" (Sola, 1998: 47)15 

15 A autora atribui a auto-imagem dos tdcnicos como produtores de ideologias devido a tr6s fatores 
fundamentais: a falta de autonomia do sistema partidario criado por Vargas em rela9ao ao Estado, seu baixo 
teor de representatividade e a estrutura corporativa do movimento sindical (Sola, 1998). 
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Assim, 6 de fundamental importncia analisar como as elites tednocrticas que 

trabalharam no processo de formula9ao e implementa o do Plano Real trataram de 

produzir uma representaao sobre a infla9ao, em algumas de suas manifesta6es p丘blicas 

(artigos escritos para jornais, livros, entrevistas). 

Andr6 Lara Resende'6, em um discurso proferido para participantes de um 

Seminrio do Banco Mundial17, repete com quase as mesmas palavras o diagn6stico do 

paradoxo, presente nos documentos analisados anteriormente. Para Lara Resende: 

O ano de 1993 ilustra de forma contundente o paradoxo da economia brasileira Pafses mnm 
taxas de 血且aC乞oCo_*Sr豆vei只 A nnggn に斉n n9fcPぐ Hpopハhハ，，、お。 Aハー＋ー、I、一』一一 I、 1，ーー：1 一空一 

ぶーし “よよIayav しvuipai avじis 4 110554 sao paises ae economias destro9adas. O Brasil・ nao 

O Brasil tem um setor privado moderno, eficiente e internacionalmente competitivo. Nada. 
entretanto, poderia ser mais equivocado e perigoso do que a partir dai, adotar uma postura 
complacente em rela9ao a infla9o 

HinflaGdoセmais injusto e crueんmpo計o E o agente primordid da preservacdく） e do 
agravamento de um quadro brutal de injusti9a social, urn verdadeiro 'apartheid' entre os 
讐町1竺e educados・ que podem se defender ou ald mesmo se benefIci云r da dtriora9扇
豊

valor da moe中 e os ma聖obres e desamparados sobre auem recai sua carc'a元る姦’ 
So os mais pobres, a legiao de miser eis excluidos do Brasil industri' lizad ' 5 c 
assalariados de baixa renda, que pagam o infame imposto da inflacao. Emnresacefsrni1ia 
de alta renda aprenderam a se defender. Tem acesso aos substitutos da moeda n誌  rim 
sofisticado mercado fmanceiro desenvolveu nos muitos anos de convivio com a alta 
infla9ao (Discurso, in: Gazeta Mercantil, 20 a 22/11/1993, grifos nossos) 

Veja-se que novamente a infla9ao aparece como o elemento consubstanciador da 

crise, a grande "doen9a" que assola a sociedade brasileira. A sua existencia seria 

responsdvel pela desigualdade e injusti9a que estariam reinando'8, de modo que nao 
haveria nada mais urgente para o Brasil do que p6r um fim neste mal 

16 Andr6 Pinheiro de Lara Resende (Rio de Janeiro, 1951)6 formado em Economia pela PUC do Rio de 
Janeiro (1973), com mestrado incompleto na Escola de P6s Graduaao em Economia da Fundaao Getlio 
Vargas do Rio de Janeiro (1975), e PHD em Economia pelo MIT - Massachutsetts Institute of Tecnology, 
EUA (1979). Foi Professor da PUC do Rio de Janeiro entre 1979-1985, mesmo periodo em que foi Diretor do 
Banco Garantia, do Rio de Janeiro. Em 1985, afastou-se das duas posi96es para assumir a Diretoria de Divida 
P丘blica e Mercado Aberto do Banco Central, na gestao de Fernao Bracher. Participou dos Conselhos de 
Administra9ao das Lojas Americanas (1987-1989) e da Cia. Ferro Brasileiro (1984-1990). Foi tamb6m 
Diretor da Brasil Warrant (Grupo Moreira Salles/Unibanco) e Vice-Presidente Executivo do Unibanco (1989- 
1992). Foi Diretor - Presidente da Cia Siderrgica de Tubarきo. Em 1993, juntamente com Luiz Carlos 
Mendon9a de Barros e Ant6nio Carlos Freitas Valle, criou o Banco matrix. Ja em agosto daquele mesmo ano, 
assumiu o cargo de Negociador-Chefe para Assuntos da Divida Externa Brasileira do Minist6rio da Fazenda, 
a convite do Ministro Fernando Henrique Cardoso. Nessa condi9ao, integrou a equipe que elaborou as 
medidas iniciais do Plano Real, mas se afastou do governo ainda em 1993, para retornar ao Matrix. (Cf. Pio, 
2001, Biderman et alli, 1996). 

17 Discurso publicado na i ntegra pelo Jornal Gazeta Mercantil, de 20 a 22/11/1993 

18 0 Presidente da Rep丘blica, Itamar Franco usa praticamente da mesma representa9ao feita por Lara 
Resende. Para Itamar Franco "O grande resultado de nossos esfor9os - e neste caso, dos esfor9os de todo 
povo brasileiro -6 o do combatea infla9ao. A desvaloriza9ao veloz do dinheiro 6 o mais perverso dos 
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Ndo hd P 0危たa social mais urgente. Para memoraradistr訪ui9do de renda, combater α 
fome, permitir o crescimento e criar empregos, nada d mais eficaz do que acabar com a 
infla9do. 7しdo, absoんtamente tudo ma歳 ‘irrelevante se comparado ao que o fim da 
inflagdo fard pelo Pas, e sobretudo pelos mais pobres. Criar programas de cunho social 
explicito dA a impressao de um governo progressista e socialmente preocupado. Mera 
impresso. E acabar com a infla9ao que tem efeito imediato sobre o bem-estar dos mais 
pobres. E a estabilidade de pre9os que abre a possibilidade de inverter o rpido crescimento 
do terrivel abismo entre o Brasil rico, industrializado, moderno e eficiente, e o Brasil 
miservel, de tudo desprovido (idem, grifos nossos). 

O discurso ideol6gico da crise 6 completado ento pelo catastrofismo de uma 

iminente crise institucional: "Nao 6 preciso uma anlise mais profunda para compreender 

que esta dualidade absurda nao pode se agravar e se prolongar sem amea9ar o quadro 

institucional democrdtico, ou, at6 mesmo, a unidade nacional" (idem) 

Um outro policy maker do Plano Real, e que se constituiu num dos maiores 

defensores na imprensa durante o perodo estudado, foi Gustavo Franco19. Em um artigo 

que tratava de explicar por que havia infla 乞o, mesmo depois do inicio da utiliza9ao da 

Unidade Referencial de Valor, a metafora m6dica aparece de maneira explicita em seu 

diagn6stico da inflaao. Aqui, a associa9ao que se estabelece 6 entre o impacto da infla9o 

na economia e na sociedade, e o impacto da herona no corpo de um viciado. Ambas 

provocariam altera96es no funcionamento "normal" e "correto" dos "organismos" 

(sociedade, economia, homem): "Tal como a heroina passa a compor o equilibrio organico 

de um dependente, a inflaao penetra nas rela96es econ6micas, desfigurando pre9os e 

rela96es contratuais, transferindo riqueza, de tal sorte que a subita privaao da droga 

provoca priva96es de natureza imprevisivel. No hd dvida que viciados em estgio 

processos de concentra9ao de renda, como a experiencia demonstrou. Por isso determinei, desde o meu 
primeiro dia no governo, que os especialistas buscassem uma forma de recuperar o valor do dinheiro sem que 
isso significasse a repeti9o de processos malogrados, como o congelamento, o rompimento dos contratos, o 
confisco" (Franco, Itamar. Democracia plena. In: Jornal Folha de Sao Paulo, 01/out.! 1994, Editoria Caderno 
Especial Elei96es, pag. 4.) 

19 Gustavo Franco (Rio de Janeiro, 1956)6 economista, com gradua9o e mestrado pela PUC do Rio de 
Janeiro, e Ph.D. por Harvard (1986). As suas teses de mestrado e doutorado obtiveram os premios de melhor 
tese do ano do BNDES e da ANPEC - Associa9ao Nacional dos Programas de P6s-Gradua頭o em Economia, 
respectivamente. Foi professor da PUC-RJ (1986-1993), de onde saiu em mar9o de 1993, para ser Secretario 
Adjunto de Politica Econ6mica do Minist6rio da Fazenda (SPE/MFaz), nas gest6es de Winston Fritsch (SPE) 
e Fernando Henrique Cardoso (Mfaz). Nesse posto, participou ativamente da elabora9谷o do Plano Real. Em 
outubro de 1994, foi nomeado Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central - cargo-chave durante a 
implementa9ao do Programa de Estabiliza9乞o - e, entre agosto de 1997 e janeiro de 1999, foi Presidente do 
Banco Central.. 
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avan9ado precisam de um tratamento cuidadoso a gradualizado. Para isso, a 

URV"(Franco, 1994, grifo nosso)20 

Em outro texto, referindo-se a mudan9as nos pre9os relativos dos produtos mesmo 

depois da introdu9o do Real, afirma que "as mudan9as em pre9os relativos apenas se 

tornam inflaao quando transmitidas ao conjunto dos pre9os atrav6s da praga da 

indexa ぐdo" (Franco, 1994, grifos meus)21. Aqui, a indexa9ao - o mecanismo criado pelos 

governos militares, que atrav6s da corre9ao monetria, visava proteger as tarifas publicas 

da desvaloriza9o da moeda provocada pela infla9乞o e que, com o passar dos anos atingiu 

praticamente toda a economia, de modo que a alteraao no pre9o dos produtos era derivada 

mais de expectativas futuras em relaao a infla9乞o do que de desequilibrios na estrutura 

bsica da economia - 6 vista como uma praga que vem invadir o funcionamento correto, 

normal da economia. 

A representa o da infla9ao como manifestaao de uma doen9a que invade o corpo 

da sociedade fica mais clara na analise de Franco sobre o fen6meno da hiperinfla o 

Segundo o autor, o que parece ser um elemento determinante da hiperinflaao 6 a perda por 

parte do governo da capacidade de decisao nas mat6rias econ6micas, e sua consequente 

paralisia decis6ria, que equivaleria na metfora m6dica a degenera o do quadro clinico de 

um paciente deixado sem tratamento. Nas palavras de Franco: 

geralmente causada por for9a dos impasses politicos que impedem qualquer a9ao 
significante em dire9ao a solu9ao dos problemas econ6micos por um periodo prolongado 
(...) Com efeito, uma das caracteristicas mais importantes dos paises que as tiveram 6 a 
paralisia decis6ria que seus governos experimentaram, s vezes de forma incrivelmente 
prolongada, antes que alguma convulsao ou descontinuidade politica criasse as condi96es 
para iniciativas objetivas de estabilizaao. A hiperinfla9do surge, portanto, como uma 
criatura da hesitaぐao ou do impasse, sendo que 加variavelmente como resultado da 
degenera9do do quadro clnico de um corpo doente e sem tratamento" (Franco, 1995: 203, 
grifo nosso). 

Rubens Ricupero22, que assumiu o Minist6rio da Fazenda ap6s a renncia de 

Fernando Henrique Cardoso, que se candidatou a Presidente da Rep丘blica, vai desenvolver 

20 
Franco, Gustavo.1 O enigma da infla9ao em URV. In: Folha de Sao Paulo, 16/mai/1994, Editoria Dinheiro

pg. 2, Se o Opini o Econ mica. 

21 
Franco, Gustavo. Preos relativos e o nvel geral d

e p
re

9
os. In: Folha de Sao Paulo, 27 de novembro de

1994, Editoria Dinheiro
, pg. 2, Se o Opini o Econ mica. 

I
2 9 Rubens Ricu

p
ero (So Paulo, 1937), diplomata de carreira a

p
osentado, formado em Direito pela USP

1959). Foi Professor de Rela es Internacionais da Universidade de Braslia e do Instituto Rio Branco. 

ComoCentraき鷺ata,Sul溜5 pri81-1窓is postos foram os seguintes: Diretor do DepartamEmbaixador do Brasil junto s Naes Unidas驚蕊nrica dora (1987-驚；  
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uma representa9ao simb6lica da inflaao, associando-a a id6ia de imprevisibilidade 

amea9adora da economia e at mesmo da democracia. Para Ricupero, "Enquanto no 

exterior a evolu9乞o recente aumentou o grau de previsibilidade e seguran9a da economia, 

aqui seguimos paralisados pela imprevisibilidade decorrente da inflaぐdo". O problema da 

infla9ao estaria no fato de que "ela destr6i as perspectivas de ftituro, fazendo com que as 

pessoas vivam apenas no presente, um presente cada vez mais curto". A sua existencia se 

constitui no "principal obstaculo a corre9ao dessa verdadeira tara do desenvolvimento 

brasileiro". 

Ricupero lamenta que entre os brasileiros tenha se criado uma tolerancia para com a 

inflaao. Segundo o autor, isso seria derivado de dois equivocos bsicos: primeiro, julgar 

que o processo inflacionrio era favoravel ao crescimento e, segundo, considerar a luta 

contra a inflaao uma bandeira da direita. "Ora, o que vemos 6 que ambas as premissas sao 

falsas. A primeira, porque a infla9ao inibe o investimento e sucateia a economia. A 

segunda, porque a infla 谷o pesa sobretudo nos ombros dos pobres, que n乞o podem 

proteger-se no mercado da especula o". 

Depois de levantar para todos os riscos e ameaas da inflaao, o perigo da 

catastrofe iminente aparece na afirma9乞o de que se a infla9乞o nao for combatida com 

rapidez, maior risco os politicos estaro "correndo de comprometer seus eventuais 

mandatos, antecipando a frustraao dos eleitores e desgastando a confian9a da sociedade 

no sistema democrdtico. Nao vamos repetir o erro de adiar o come9o necessrio e tornar 

provavel mais um final infeliz" (Ricupero, 1994: 3, grifo nosso)23. 

Por u ltimo, veja-se de que modo a infla9ao esta representada no discurso de 

Fernando Henrique Cardoso. As suas primeiras declara96es, logo depois de assumir o 

cargo de Ministro da Fazenda, indicam os contornos daquilo que j自  se apresentou como 

sendo a representaao simb6lica da inflaao durante o processo de formulaao e 

implementaao do Plano Real e durante a campanha presidencial: a associa9do da inflaGdo 

com uma doenぐa que corrづi o corpo da sociedade brasileira. Nas palavras de Cardoso: 

Embaixador do Brasil nos Estados Unidos (1991-1993); Embaixador do Brasil na Italia (1995). No governo 
Sarney atuou como subchefe de Gabinete do Presidente (1985), e logo em seguida, Assessor especial do 
Presidente para Assuntos Econ6micos (1986). No governo Itamar foi Ministro Extraordinario para 
Articula9ao de A96es na Amaz6nia Legal (setembro de 1993 a abril de 1994) e Ministro da Fazenda (maio a 
setembro de 1994). 
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"Nosso fantasma 6 uma esp6cie de peste, uma praga,6 o flagelo do povo. E o flagelo da 

inflaao que corr6i os salrios e esburaca os cofres do governo" (In: Revista IstoE, 

26/05/1993). 

O mesmo diagn6stico da inflaao 6 verificado numa declaraao feita ao comentar 

sobre a aprovaao pelo Congresso Nacional da Medida Provis6ria n. 340, que definia os 

reajustes salariais. Para Fernando Henrique Cardoso a infla9o "virou uma urticria. E 

preciso parar de co9ar e fazer alguma coisa para acabar com ela." E completou que "no 

basta uma simples pomadinha" (In: Revista Isto, 25/08/93) 

Tal diagn6stico da infla 乞o, identificada como um mal, uma doen9a que corri o 

corpo da sociedade brasileira, traz como pressuposto a existencia de um corpo funcionando 

de maneira ordenada, com cada um de seus 6 rgaos executando as suas "fun96es". No 

momento em que algum virus ou bact6ria invade este corpo, o funcionamento dos 6 rgaos 

fica comprometido e suas fun96es deixam de ser exercidas de maneira adequada. O 

resultado 6 que o corpo fica enfermo, necessitando de alguma terapia para voltar 

normalidade, a ordem. Como se viu anteriormente, as id6ias de normalidade e ordem sao a 

essencia do discurso ideol6gico sobre a crise. 

Num discurso proferido na ocasio do lan9amento da URV, a identifica9乞o da 

inflaao como o grande elemento materializador da crise brasileira tamb6m 6 

explicitamente destacada por Fernando Henrique Cardoso, que a coloca na origem do 

processo de concentraao de renda presente na sociedade brasileira: 

Eu disse ha alguns meses que eu considerava que a infla9ao e a mis6ria eram os dois 
grandes problemas que afligiam o povo brasileiro. N6s hoje estamos dando mais um passo 
nesta guerra contra a infla9ao, para que isso nos permita continuar a combater a mis6ria e 
para que n6s possamos ter um e xito nessa dupla luta contra esses dois males. Os brasileiros, 
todos sabem, tem assistido, que nao 6 fcil. N うs estamos vindo de dcadas de um 
comportamento inflaciondrio, no qud houve uma imensa concentraぐao de renda, 
comportamento inflaciondrio que levou aqueles que nao tinham a capacidade econ6mica 
de Proteger seus haveres, seus ganhos, seus salrios, cobcando-os na moeda remunerada, 
mas 9ue estavam desabrigados de 9ua勺uer dgノとsa e 9ue no 直αーαー凄amal conseguiam 
fazer frente s suas necessidades. Esse comportamento que se cristalizou no Brasil 
precisava ser rompido e precisa ser rompido. Este 6 um processo,6 uma luta.E uma luta 
que tem que ser uma luta de todos n6s. Fomos dando os passos iniciais no governo do 
presidente Itamar Franco, que com muita determina9乞o, resolveu que ao invds de cruzar os 
bra9os e ao inv6s de se preocupar simplesmente com a conjuntura e com aquilo que pode 
afligir um governo, que por sua pr6pria natureza 6 passageiro e nao disp6e de um grande 
periodo de tempo, tomou outro rumo, resolveu enfrentar pela raiz essas quest6es24. 

23 Ricupero, Rubens. Estabilidade, programa para a transi9ao. In: Jornal Folha de Sco Paulo, 22 de fevereiro 
de 1994, Editoria Painel, Se9ao Tend6ncias/Debates, p. 3 

24 Pronunciamento do Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. In: Jornal Folha de Sao Paulo, 
O 1/Mar/94, Editoria: Caderno Especial, Pag.: Especial A-2 
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Tal associa9ao entre infla9ao e concentra9ao de renda tamb6m 6 estabelecida num 

artigo escrito por Fernando Henrique Cardoso por ocasio dos jogos da sele9ao brasileira 

de futebol, na Copa do Mundo de 1994. Aproveitando-se do "clima" existente em torno da 

competi9ao, FHC afirma: 

撚
ora, eram apenas onas arquibancadasveis ficavam fora do驚器篇綴m gols cquando篇鴛 inflaao. A classena geral. Os fam鴛二 

鷺ero 150 mimais esperteconmicas鷺鰻lao e as perverses que ela gera, como a corrupo,a impunidade, os lucros abusivos, a falta de tica nase a misria25. 

Al6m da concentra9ao de renda, o mal inflacionrio teria a capacidade de minar 

todas as referencias de valor. Nas palavras de FHC: 

豊 o brasileiro hojebicicleta? Quanto c叢sabe o preo relativo? Quanto custa um sapato? Quantouma televiso? Quanto custa um automvel? Nem mesm器；  
casa. Passamos a recorrer a moedas estrangeiras para ter alguma id6ia do valor relativo. O 
nosso pobre、  cruzeiro,. cnamado real, ia se desmilinguindo em nossas maos, virava sorvete, 
aesaparece. iNos precisamos nos. reacostumar a que os pre9os tem que estar estabelecidos, 
auraaouramente, numa certa unidade de conta, por isso estamos criando a Unidade Real de 
、 γ一1一一26 v aiur 

Por u ltimo, verifica-se que o catastrofismo, presente na associaao entre a crise, 

materializada no mal inflacionrio e o risco de desintegraao social, tamb6m estd presente 

na representaao da infla9ao feita por Fernando Henrique Cardoso. Referindo-se aos 

crticos do Plano Real, afirma: "qualquer ministro da Fazenda, s6rio e competente, diante 

da amea9a hiperinflacion白ria que corroia o Estado e arruinava n乞o s6 a economia mas a 

oferta de empregos e os salrios do povo, teria de ser radical, isto 6 , teria de ir a raiz dos 

problemas. E, na conjuntura brasileira,aliびla9do passou a ser a esfinge: se ndo fosse 
dec矛ada, devoraria a todos" 27. 

25 
Cardoso, Fernando Henrique. Com  Bebeto, Romrio e Ral,l vamos levar o tltulo. In: Jornal Folha de So

Paulo, 03/Jul/94, Editoria: Esporte, p. 5- 16. 

26 
Pronunciamento de Fernando Henrique Cardoso. In: Jornal Folha de S乞o Paulo, 01/Mar/94, Editoria

Caderno Especial, p. A-2. 

27 
Cardoso

,

3 Fernando Henrique. Reforma e imagina9ao. In: Jornal Folha de Sdo Paulo, 10/Jul/94, Editoria
Mais, p. 6-3. 
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Veja-se que em todos os materiais analisados ha uma circularidade na 

representa9ao que se faz da infla o: em geral ela 6 apresentada como uma doen9a, 

causada pela desordem fiscal e/ou monetria, que acaba invadindo o "corpo" da sociedade, 

provocando uma s6rie de disfiin96es, como a concentra o de renda, a mis6ria, a 

estagna9ao, as quais vao desembocar numa crise, que, se nao for contida a tempo, colocara 

em s6rios riscos a integraao social ou as institui96es basicas da sociedade; de modo que, 

p6r fim a infla9ao se torna uma tarefa de salva9ao nacional. 

At6 agora, tratou-se de identificar a representa9ao que se fez da infla9ao no Brasil, 

por ocasi乞o do processo de formulaao e implementa9ao do Plano Real. Viu-se que tal 

representaao expressa nitidamente o discurso ideolgico da crise. 

Por6m, como se destacou no inicio deste capitulo, tem-se a inten9ao tamb6m de 

verificar de que maneira esse discurso, que, como se viu,6 ideol6gico, possui uma rela9o 

com os arqu6tipos do autoritarismo desmobilizador e do insulamento burocrtico. Tal 

pergunta pode ser respondida, como se ver, no momento em que se trata de identificar as 

raz6es da crise brasileira (materializada no mal inflacionrio). Viu-se que os documentos 

que deram origem a legisla9ao do Plano Real e os discursos de seus policy makers tendem 

a identificar a crise como derivada de duas causas basicas: a desordem financeira do 

Estado e a desordem monetria28. Resta perguntar quais seriam os motivos dessas duas 

"ordens" de desordem? O que faz com que o Estado entre em desordem financeira e em 

desordem monetria? 

28 Tal diagn6stico, no campo do pensamento econ6mico, indicaria uma filia9谷o desta interpreta9ao da 
infla9ao s teses monetaristas ou ortodoxas. Porm, como se viu no capitulo anterior, o Plano Real foi 
analisado como um autentico experimento "heterodoxo" (Pio, 200 la; Palermo, 2000). Como explicar essa 
aparente contradi9ao? Na verdade, tal contradi9ao se explica porque o Plano Real se utilizou de um 
diagn6stico "ortodoxo" sobre a infla9乞o, estando suas causas associadas s desordens fiscal e monetria. 
Por6m, tal diagn6stico foi completado por uma explica9ao de um fen6meno bastante particular, presente em 
economias que convivem h muito tempo com a infla9ao, e que seria uma conseqencia das causas fiscais e 
monetrias: o problema da indexa o da economia, ou seja, a maneira criada pelos agentes econ6micos para 
se defenderem do constante processo de desvaloriza 乞o do poder de compra da moeda nacional. Assim, 
diante de uma economia indexada, os agentes guiariam suas rela6es por ndices, que em principio foram 
criados pelo pr6prio Estado para corrigir as tarifas pblicas (a corre9きo monetria) e que acabaram se 
generalizando por praticamente toda a economia, levando a um processo de indexa9ao global. Diante desse 
fato, a ado9乞o de medidas de controle fiscal e monetrio (terapia monetarista) pouco impacto teria na redu9o 
imediata dos i ndices de infla9ao, pois a economia continuaria guiada pela expectativa dos atores com rela9o 
ao futuro ou em rela9ao aos i ndices passados de infla9ao. A infla9谷o passaria a ter uma autonomia, uma 
inercialidade diante dos componentes fiscal e monetrio. Assim, o fundamental de politicas de combatea 
infla9ao, al6m de por um fim s causas primarias (fiscal e monetaria), seria adotar medidas visando a por um 
fim na indexa9ao da economia. Verifica-se que tal diagn6stico nao rompe com as teses monetaristas, ele 
apenas as complementa com a introdu9ao da variavel "economia indexada". Tal perspectiva ficou conhecida 
como a teoria da infla戸o inercial. Sobre esse tema, vide Lara Resende (1985). 
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Ver-se- que estes dois elementos geradores da "crise inflacionria" so associados 

sobretudo a dois fatores: (a) a crise seria resultado da ma gestao ou gesto incorreta da 

politica econ6mica, expressa no comportamento irracional das elites politicas, sobretudo 

em suas atitudes "populistas" e, (b) da inadequaao do marco institucional brasileiro para 

uma boa gestao do Estado. Na u ltima se車o deste capitulo, se testar a existencia de 

rela9ao entre esse discurso e os arqu6tipos anteriormente citados 

Os fatores geradores da crise inflacionria na legisla9ao do Plano Real 

Vejam-se agora as origens que sao identificadas como estando na base do mal 

inflacionrio. Come9ar-se-a pelo primeiro fator identificado como responsavel pela crise: a 

desordem financeira do Estado. 

Na Exposi9ao de Motivos n. 395, de 7 de dezembro de 1993, a crise fiscal brasileira 

6identificada como tendo origem na ruptura do padro de financiamento externo no incio 

dos anos 80 e aos esfor9os de ajuste da decorrentes. Por6m, sua pereniza9ao 6 associada 

ao processo de "descompressao das demandas sociais e corporativas,a deteriora9乞o da 

capacidade de arrecada9ao do Estado e a redefini9ao das rela96es entre diferentes esferas 

de governo desde os primeiros anos do novo regime democrtico" (EM n. 395: 116) 

Verifica-se que a crise fiscal 6 apresentada sobretudo como resultado da 

incapacidade dos governos do novo regime democrdtico, em implementar as medidas 

corretas e necess白rias para o equilbrio das contas p丘blicas. Tal incapacidade, como se 

ver, seria derivada ou de inadequa96es institucionais, atitudes irracionais por parte das 

elites, ou mesmo incompetencia. Isso fica mais claro, em um outro trecho do documento 

em que, comentando sobre a Constitui9ao de 1988, afirma que os constituintes: 

com sobradas raz6es, trataram de consolidar a democracia em nosso Pais. amn1iandn 
garantias e direitos individuais e reafirmando a soberania popular corno base do sistema de. 
governo, e partiram para o resgate da 'divida social. Entretanto, faltou-nos a nr n- 
r讐1lsね dos lllecanlsmos d9 6nanclamento do gasto socl可 e 元たみ元ぷ  -realista dos mecanismos de fmanciamento do gasto social e faltnu-nn.c a d'ric/ic 扉  
efetivamente reconstruir o Estado em bases de cみpetdncia e eficincia.ー  A葺cencミo de 
que o texto aprovado era em certos aspectos uma obra inconclusa exnli , de r6.ti-i 
incluso nas Disposi9es Transit6rias de artigo prevendo a Revis言o Con tin ional depois 
de cinco anos. (ide.m ・ 1つつ  arif ぐ  T、ハCcハい  
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Vejam-se, ento, os fatores apontados pelo documento, e que estariam na origem da 

desordem financeira do Estado brasileiro. Em primeiro lugar,6 afirmado que no Brasil 

democratizado as institui96es representativas - partidos politicos, o Congresso e o Governo 

- abstiveram-se de arbitrar os conflitos que se expressam quando da elabora車o do 

or9amento publico, "em vez disso, tem permitido que se incluam no Or9amento quaisquer 

despesas politicamente defensaveis (ou nem tanto, como esta revelando a CPI em curso), 

para isso bastando que a previsao de receita seja artificialmente inflada". O resultado de tal 

comportamento seria o irrealismo orぐamentrio, que gera d6ficits que sao financiados ou 

pela emissao de moeda, ou simplesmente pelo n乞o atendimento das demandas. Enfim, 

segundo o documento "formou-se assim, ao longo do tempo, uma sociedade espria entre a 

Administra 乞o P丘blica, em todos os niveis e inst含ncias, e o processo inflacionrio" (idem: 

116, grifo nosso). 

Um segundo fator apontado como respons自vel pela crise fiscal 6 a rigidez das 

contas publicas, que segundo o documento, acaba engessando a gestao financeira do 

Estado. As origens de tal fen6meno encontram-se, na "expansao gradual das transferencias 

obrigat6rias e vincula96es constitucionais da despesa a receita, as quais nao podem ser 

alteradas nos Or9amentos anuais" (idem: 117). Assim, o escopo de gastos "livres" que o 

Executivo poderia realizar se viu fortemente comprometido a partir da Constitui9ao de 

1988, que definiu grande parte das vincula6es. 

O terceiro fator desencadeador do d6ficit fiscal, apontado pelo documento, seriam 

os mecanismos criados por algumas unidades de despesa "notadamente a Previdencia, os 

Estados e as empresas estatais", de sorte a fazerem o Tesouro Nacional assumir seus 

eventuais d6ficits: "dai resulta, via de regra, a acumula9ao de d6ficits, que se tornam 

'dividas' da Uniao junto a essas unidades de despesa e terminam sendo, em alguns casos, 

assumidas formalmente pela Uniao" (idem: 116-117). 

Os Estados sao apresentados tamb6m como grandes produtores de d6ficits, pois, 

al6m de desfrutarem das vincula96es de receita, se beneficiam das transferencias 

voluntrias do or9amento da Uniao e do uso dos bancos estaduais como provedores de 

recursos. 

Como ltimo fator, o documento aponta as empresas estatais como um outro espa9o 

produtor de d6ficits, pois desfrutariam de uma "enorme autonomia de gestao operacional", 

que, quando usada de maneira errada, resultaria em "cronogramas de investimento 

superdimensionados ou em politicas excessivamente 'generosas", causando prejuizos, que 
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ou sao transferidos para os consumidores atrav6s do aumento das tarifas publicas ou para o 

Tesouro "via prejuizos operacionais que se traduzem em endividamento crescente ou em 

aportes de capital" (idem: 117). 

Veja-se que os cinco fatores apresentados podem ser resumidos a duas ordens de 

quest6es: primeiro, a desordem financeira do Estado 6 vista como resultado de uma matriz 

institucional inadequada para uma boa gestao financeira do Estado, ou seja, as institui96es 

criadas pela Constitui9ao de 1988 estariam no centro da crise fiscal, principalmente pelos 

mecanismos das transferencias obrigat6rias de receitas e a autonomia dos Estados e das 

empresas estatais. Observe-se que na raiz desses problemas institucionais apontados pelo 

documento, est乞o mecanismos que retiraram da esfera do Poder Executivo, o controle de 

importantes espaos de poder, como o de controlar a distribui9o do gasto p丘blico. Em 

segundo lugar, a desordem financeira 6 apontada como derivada de um comportamento 

irracional por parte das elites polticas, que no possuem qualquer comprometimento com 

uma boa gestao financeira do Estado, e acabam aprovando quaisquer medidas 

"politicamente defens自veis", sem saber a real situaao financeira dos cofres phblicos. O 

resultado dessas atitudes seria, como vimos anteriormente, o irrealismo or9amentrio 

Mesmo nao estando explicitamente colocado, fica implicito no raciocinio feito no 

documento, que esta irracionalidade das elites brasileiras tem uma origem clara: o seu 

populismo econ6mico, que, ao Privileglar o aumento indiscriminado de gastosPublicos 
com o o勿etivo de redistribuir renda ou mesmo obter capital poltico ao conseguir obras e 

servi9os para suas bases eleitorais, acaba provocando o aumento do deficit p露blico e, por 
consequencia, das taxas db infla9do. 

Como foi visto anteriormente, o segundo elemento identificado como causador da 

infla9ao era a desordem monetria do Estado. Tal fen6meno, como pode muito bem ser 

observado em todos os documentos que deram origem ao Plano Real, nao possui causas 

aut6nomas, sendo identificado como derivado principalmente da desordem financeira do 

Estado. Numa passagem da Exposi9ao de Motivos n. 395 e afirmado que "sem o ajuste 

fiscal e a reorganizaao definitiva das contas p丘blicas, qualquer esfor9o de combatea 
infla9ao terd uma curta dura9乞o e estara fadado ao fracasso" (EM n. 395, de 7 de dezembro 
de 1993). 

A importncia da desordem monetria na caracteriza9ao da infla9ao 6 que ela 6 a 

manifesta9ao, a expressao do fen6meno inflacionrio, de modo que, somente a reforma 
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fiscal nao seria suficiente para baixar a infla9ao, pois "no contexto brasileiro de indexa9o 

generalizada que reproduz hoje a infla9ao de ontem, mesmo a combina9ao de um rigoroso 

ajuste fiscal e de uma politica de forte austeridade monetria nao 6 suficiente para reduzir a 

infla9ao de forma rpida e sustentada com a preserva9ao do emprego e do nivel de 

atividade econ6mica" (Exposi9ao de Motivos n. 47, de 27 de fevereiro de 1994: 142) 

Em nenhum dos documentos analisados sao apontadas as causas especificas da 

desorganizaao monet自ria, por6m suas consequencias sao amplamente documentadas 

Afirma-se, por exemplo, que a destrui9ao da moeda nacional operou-se de tal forma que as 

flm96es por ela desempenhadas foram sendo progressivamente perdidas, de modo que 

"essa thn9乞o passou a ser desempenhada por uma pletora de instrumentos financeiros de 

alta liquidez, a chamada moeda remunerada" (idem). Uma outra conseqencia da 

desordem monetria 6 que a moeda nacional tamb6m perde a referencia de unidade de 

conta. 

Sequer como unidade de conta funciona nosso combalido cruzeiro real, tal a prolifera9乞oー  
facilmente atestada nas pginas econ6micas de qualquer jornal de grande circula9ao - de 
ndices de pre9os e unidades de contas publicas e privadas usadas para os mais diversos 
fins. Na prtica, nao temos mais uma moeda de conta, mas vrias, o que certamente 
configura uma substitui9ao por ndices privados de uma fun9乞o publica. Ademais, 6 fcil 
perceber que os pre9os em cruzeiros pouco informam sobre valores reais, haja vista a 
dificuldade do cidadao comum em identificar o real valor das mercadorias quando observa 
seus pre9os em cruzeiros reais (idem: 142-143). 

Esses i ndices e unidades que tratam de corrigir a perda de valor da moeda nacional 

diante da infla9ao constituem o que se chama de indexaao, sobre a qual jd foi abordado 

anteriormente. A principal consequencia da indexa9ao 6 que eia acaba criando a falsa 

sensaao de normalidade econ6mica diante de i ndices de infla9ao elevados29. Para 
exemplificar o caso da indexaao, novamente a metdfora m6dica volta a tona 

Com efeito, tem sido repetido por muitos analistas que a indexacdo funciona coma um 
anestsico para as dores da infla9,o. Mas imperfeito e injusto porcue n誌扇蒜.nP 芸  
que o acesso a mdexa9乞o, principalmente a financeira, e desl2ual norque, a rP5d1rnntara 
pr9priら！豊費 recria a doenぐa que procura anestes jar, em cresce益晃云erverso c髭誌  
vi凡neハバAロ，,,.1オい  

29 "Toda indexa9ao 6 retroalimentadora quando corrige os pre9os de hoje de acordo と  om a infla9ao observada 
em algum periodo anterior. A indexa9ao que corrige os pre9os de hoje pela infla9ao passada estabelece a 
infla9ao de ontem como ponto de partida para a infla9o de hoje. Ainda que venham a ser eliminadas as 
causas fundamentais das press6es altistas sobre os pre9os, a infla9ao se manter alta hoje porque foi alta 
ontem" (Exposi9ao de Motivos n. 395, de 07 de dezembro de 1993). 
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Assim, a indexa9乞o seria a forma como os agentes econ6micos conseguem conviver 

com a inflaao, sem que esta se configure num impedimento para as trocas econ6micas 

Como se viu anteriormente, tal fen6meno 6 apontado nos documentos analisados como 

tendo causas nas desordens financeira e monetria do Estado, sendo esta 丘  ltima quase que 

derivada da primeira. E as raz6es que levam a tal desordem, segundo os documentos 

analisados, seriam derivadas basicamente de duas quest6es: a configura9ao inadequada das 

institui96es econ6micas para uma boa gestao da economia e a irracionalidade das elites 

politicas, expressa sobretudo em suas atitudes "populistas", que, por meio de amplia9o 

dos gastos publicos para os mais diversos fins, sem a necessria contrapartida de receita, 

acabam gerando d6ficits que vao gerar infla9o 

Passe-se agora a analisar como os policy makers do Plano Real visualizam as 

causas ou raz6es da desordem inflacionria. Ver-se-a, aqui, que as raz6es apontadas, 

logicamente s乞o as mesmas que as visualizadas nos documentos acima analisados, as 

quais, por6m, v乞o assumir um ataque bem mais explicito nas formula96es dos policy 
makers. 

Os fatores geradores da crise inflacionria para os policy makers do Plano Real 

O policy maker que mais explicitamente nomeou as raz6es da inflaao no Brasil, 

com certeza, foi Gustavo Franco, o qual, como se viu anteriormente, teve uma participa9o 

ativa, tanto na formulaao como no debate travado sobre o Plano Real na imprensa 

brasileira30. Franco sempre se colocou como um polemista e mesmo antes de sua passagem 

30 Com rela頭o ao papel de Franco no processo de formula9ao e implementa9ao do Plano Real, vale citar um 
depoimento de Fernando Henrique Cardoso, ao prefaciar um livro de Gustavo Franco: "N乞o conhecia 
Gustavo Franco. Seu nome foi-me sugerido por Pedro, a quem recorri, ainda nos EUA, quando o Presidente 
Itamar designou-me para o Minist6rio da Fazenda. Naqueles dias iniciais - da formula9ao do Plano de A9ao 
Imediata, o PAI - contavamos apenas com Malan (que ainda era negociador-chefe da divida externa, al6m de 
nosso representante no FMI e no Banco Mundial), Winston Fritsch, Edmar Bacha (que dava enorme 
seguran9a a todos e a mim em particular) e com Gustavo Franco. (...) 

No inicio, eu observava Gustavo com certa duvida. Tao jovem, tao seguro (seria mesmo? Ou o que poderia 
parecer excesso de confian9a era ainda timidez?), calado nas reuni6es e, de repente, tao competente no 
quadro negro, de giz na mo, ou trazendo como 'li叫o de casa' documentos escritos sempre com argucia e 
solidez. 
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pelo governo, escrevia constantemente para os grandes jornais brasileiros31. Como membro 

do governo, escreveu papers que acabaram se transformando em grandes polemicas entre 

os economistas32. Pode-se mesmo dizer que Franco recuperou uma caracterstica da elite 

tecnocrtica brasileira e que havia sido perdida nos anos recentes: a de se autoproclamarem 

produtores de ideologias (Sola, 1998). Uma tradi9ao que estava presente em economistas, 

como Celso Furtado, Roberto Campos e Eugenio Gudim. O pensamento de Franco, 

inclusive guarda muitas semelhan9as com Roberto Campos, nao s6 na estrutura do 

argumento, como sera visto no capitulo seguinte, mas tamb6m no pr6prio estilo, marcado 

pelo uso de neologismos e o apelo a ironia para desqualificar os adversrios. Diante desses 

fatos e da escassez de escritos de outros policy makers do perodo, optou-se por trabalhar 

nessa se9ao, exciusivamente com escritos de Franco, os quais delineiam, de uma maneira 

muito clara, a representaao que se fazia sobre as causas da crise brasileira, entre os atores 

que participaram do processo de formulaao e implementa9ao do Plano Real33 

Gustavo Franco, em sua anlise do fen6meno inflacionrio, aponta os 

desequilbrios fiscais e/ou externos como se constituindo nas suas duas grandes causas 

Mas qual seria a origem desses desequilibrios? Sera visto que o discurso de Franco, apesar 

Pouco a pouco minha admira9ao por Gustavo Franco foi se consolidando. Raramente emitia opiniao sem 
fundamentos seguros. Depois de algumas horas de mudez, vinham id6ias bem embasadas, nem sempre 
aceitas pelo grupo, mas consistentes. 

(...) Ele resolvia - e por escrito - equa96es que nao fechavam em nossas discuss6es" (Cardoso, 1995: 15). 

3l Defendendo a necessidade do economista estar inserido mais ativamente na imprensa, afirma que "sei bem 
que isso nao 6 tpico da profissao, cuja propensao, at6 recentemente, pelo menos, tem sido a de desprezar esse 
tipo de linguagem e de permanecer nos jarg6es do mundo academico. Ressalte-se, todavia, que cresceu 
muito, nos anos recentes, a quantidade de economistas escrevendo regularmente em jornais de grande 
circula o. Eu mesmo mantive durante dois anos (1991-1993) uma coluna na Folha de Sao Paulo, e hoje 
mantenho uma coluna semanal no Estado de So Paulo, tamb6m publicada no Jornal do Brasil, e outra 
quinzenal na Veja. A esse respeito, tenho a dizer que esta atividade faz muito bem ao economista e ainda, 
tenho certeza, ao debate nacional" (Franco, 1999: 16). 

32 Particularmente polmico foi seu paper "Inser9ao Externa e desenvolvimento", escrito originalmente em 
16/06/1996, sendo motivo de uma grande polmica entre os economistas brasileiros. Vide esse artigo em 
Franco (1999). 

u Tomando a diferencia きo estabelecida por Bobbio (1997) entre os intelectuais ide6logos e expertos, 
Gustavo Franco pode ser considerado um representante das duas categorias de intelectuais, enquanto a 
maioria dos outros policy makers estd localizada no campo dos expertos. Segundo o autor italiano, um debate 
que tenha por tema fundamental a rela9谷o entre politica e cultura, os tipos relevantes de intelectuais sao 
sobretudo dois: os ideづlogos e o expertos. Os ide6logos seriam aqueles que fornecem principios-guia, 
enquanto os expertos produzem conhecimentos-meio. Para Bobbio (1997: 73) "toda a9ao politica, como de 
resto qualquer outra a戸o social (...) tem necessidade, de um lado, de id6ias gerais sobre os objetivos a 
perseguir (...) e, de outro, de conhecimentos t6cnicos que sao absolutamente indispensdveis para resolver 
problemas para cuja solu9乞o n乞o basta a intui9ao do politico puro, mas se fazem necessrios conhecimentos 
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de acabar reproduzindo quase os mesmos termos dos documentos analisados 

anteriormente, faz um diagn6stico muito mais explicito sobre as causas das desordens 

fiscal e monetria. Al6m disso, Franco introduz um novo elemento na analise das causas 

desses fen6menos: al6m do populismo das elites politicas brasileiras e da inadequaao das 

institui96es, a ma gest乞o da poltica econ6mica por economistas "alternativos" ou 

"heterodoxos" aparece tamb6m como um elemento gerador de desordem fiscal e 

monet言ria. Comece-se analisando o problema do populismo em suas formula96es 

Para o autor, que se utiliza novamente da metafora m6dica para caracterizar a 

inflaao, existe uma razao facilmente identificavel para a existencia de uma grave crise 

fiscal na economia brasileira : o populismo. Este fen6meno, que segundo o autor ja teria 

uma hist6ria antiga nos pases da Am6rica Latina, sempre traz consigo a desastrosa 

consequencia da desordem fiscal34. 

A hist6ria recente da Argentina, Peru e Brasil revela, em graus variados, a exist6ncia de 
uma doen9a antiga no continente, cuja apari9ao, na d6cada de 1980 exibe diferen9as de 
forma vis-d-visa s ocorrencias anteriores, mas cujas consequdncias do ponto de vistaノiscal 
sdo reconhecidamente desastrosas: o populismo. A despeito da fragilidade crescente da 
situa9ao fiscal de cada um desses paises, nenhum movimento decisivo em dire9谷oa 
corre9ao desses desajustes foi tomada por longo tempo. Observa-se uma permissividade 
que nao chega, excetuando-se o Peru e a Nicargua, a adquirir os contornos classicos do 
populismo latino-americano. Por6m, a encarna9乞o deste, nos anos 80, encontra formas mais 
modestas de repetir o mesmo processo: a incorpora9谷o poltica das massas atrav6s de seus 
grupos e corpora96es mediante fatores e benesses emanados pelos cofres publicos ou dos 
poderes regulat6rios do Estado. Ficam para o passado os tra9os caricatos do neopopulismo 
mas permanece a sua ess6ncia: a irresponsabilidade macroecon6mica(Franco, 1995: 204, 
grifos nossos). 

Al6m do populismo, haveria uma segunda fonte de desordem fiscal, a qual, como se 

destacou anteriormente, seria a inadequa9ao institucional. Tal fen6meno que se 

manifestou nas v自rias tentativas de estabiliza9ao da economia, se deve sobretudo ao fato de 
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a transi9ao democrtica se deu sob a 6 gide de uma administra9ao hesitante que nao teve 
sucesso em lidar com a reconstru9ao institucional necessdria para disc加linar conflitos 
distributivos em um contexto democrtico e conduzir o redimensionamento da interven9o 
do Estado na economia, desafios que se apresentavam como cruciais para a Nova 
Rep丘blica. A esta destrutiva combina9ao de problemas complexos e hesita9ao pode-se 
atribuir a degenera9ao da atua9ao econ6mica do Estado na segunda metade da decada de 
1980 etpour cause a hiperinfla9ao (idem: 205, grifo nosso). 

Numa outra passagem do texto, o apelo da inadequa9乞o institucional retomaa 

argumenta 乞o de Franco, s6 que agora, num tom bem mais explicito. Segundo o autor, foi 

o retorno d democracia que se constituiu numa das raz6es principais da crise fiscal 

brasileira, ou seja, as institui96es democrticas estariam no seio da crise brasileira. Nas 

palavras do autor: 

麟難舞麟 

難麟蕪麟  

Tentando entender as causas da inadequa9ao das institui96es monetrias e fiscais 

brasileiras, afirma que elas resultam do fato de tais institui96es terem se desenvolvido para 

serem mecanismos executores de prioridades nacionais ad hoc sob o controle de regras 
decis6rias autorit自rias "Na ausEncia de controle autoritrio, essas institui96es ndo 

colocaram obstculos d irresponsabilidade fiscal". Para Franco, no contexto do regime 

autoritario o "Executivo representava a 丘  nica fora capaz de produzir disciplina fiscal, com 
o governo civil, entretanto, o papel do Executivo se inverte". Assim, dadas as 

circunstancias em que se iniciou a Nova Republica, a jovem democracia brasileira viria a 

demonstrar uma extraordinaria inclina9ao para velhos vicios aue terminariam recrlandr 

警巳讐a doen9a, uma nova forma de populismo, um populismo das corporag5es,蕪  
atingiria o paroxismo no processo constituinte. Permanecendo o Brasil, d諦ontJ扇visi 
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da estrutura formal e informal de representa9豆o de interesses econ6micos, uma sociedade 
essencialmente invertebrada, n乞o seria dificil para o novo regime incorporar corpora96es e 
clientes mediante o uso seletivo de sua musculatura regulat6ria e fiscal com o prop6sito de 
socializar os custos de benesses concedidas a interesses especificos organizados de forma 
aguerrida e militante (idem: 209). 

Esta 6 , na verdade, uma doen9a de qualquer democracia, onde os lobbies existem 
justamente para fazer incidir sobre todos os custos de privil6gios particulares beneficiando 
'setores estrat6gicos' ou grupos necessitados. Por'm, essa tendncia natural d explora9,o 
da maioria por minorias organizadas se viu multァlicada em um contexto de戸aquezas 
institucionais e dificuldades no terreno da legitimidade poltica que terminaram resolvidas 
pelos cofres p"blicos (idem: 209, grifos nossos、  

Ao lado do populismo e da inadequaao institucional, mas diretamente relacionado 

com os dois fatores, existiria um terceiro foco gerador de desordem fiscal. Seria o caso da 

md gesto da poltica econ6mica, por economistas "alternativos" ou "heterodoxos", os 

quais, ao desconhecerem as medidas "necessrias" e "corretas" a serem tomadas no campo 

da poltica econ6mica, acabam por compartilhar das tendencias populistas das elites 

politicas, que, como se viu, sao consideradas uma das principais causas da crise fiscal e 

monetria brasileira. Vejam-se melhor os argumentos de Franco35. 

Em um artigo intitulado "Heterodoxias", Franco lan9a a seguinte pergunta: "Ser 

que ainda existem realmente diagn6sticos alternativos para a inflaao brasileira, ou sei a, 

algu6m que nao acredite na crise fiscal?" Na resposta da questo, afirma que ha evidente 

md vontade entre os "heterodoxos de carteirinha" em se pronunciarem sobre mat6rias tais 

como o desequilibrio fiscal e a reforma do Estado. Mesmo assim, reconhece que alguns se 

utilizam da no9ao de conflito distributivo, "um tema de nitida e tradicional colora9o 

heterodoxa, mas a alternativa no proporciona muita milhagem: se hd algu6m a apoderar- 

se indevidamente de por96es desproporcionais da renda nacional 6 o pr6prio estado, que 

gasta mais do que arrecada, tributando a sociedade atrav6s do imposto inflacionrio. E a 

crise fiscal, novamente, e n谷o a luta de classes, a causa da infla9ao" (Franco, 1995: 338) 

Franco continua sua critica ao afirmar que mesmo inexistindo uma teoria 

"heterodoxa" para a infla9ao no Brasil, observa-se historicamente grande simpatia nos 

" Quando Gustavo Franco se refere aos "heterodoxos" nao usa a classifica9ao mais usual do termo, que por 
esta denomina9ao identifica principalmente os economistas oriundos da PUC do Rio de Janeiro (Andr6 Lara 
Resende, Francisco Lopes, Edmar Bacha, P6rsio Anida) e que formularam a "teoria da infla9ao inercial". 
Franco, al6m de colega de Departamento desses economistas, foi colega de governo deles, na formula9ao e 
implementa9ao do Plano Real. Assim, a classifica9乞o de "heterodoxos" utilizada por Franco parece destinada 
aqueles que a literatura convencionalmente denominou de "desenvolvimentistas" e que estariam localizados, 
sobretudo, na UNICAMP (Universidade de Campinas) e na Funda9きo Getlio Vargas de Sao Paulo. Tais 
correntes de pensamento estao mais bem caracterizadas no capitulo anterior. Para uma anlise das principais 
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"ai-raias heterodoxos" e "na esquerda em geral" para com as chamadas "politicas de 

rendas" como uma alternativa para resolver o problema da infla9ao. De inicio o autor ja 

adverte: quando se fala em politica de rendas "estamos falando de congelamento de pre9os, 

pr6-fixa96es, coisas do genero". Estas seriam "as inova96es malditas, e ao mesmo tempo 

mgicas, que os choques heterodoxos teriam trazido, e que ainda nao teriam sido 

inteiramente comprometidas". Admite ento com certo alivio que tais politicas j no 

estariam mais seduzindo os economistas: "a atitude mais comum entre os economistas hoje 

em dia 6 de extrema ma vontade quanto え  eficdcia dessas politicas, principalmente se os 

'fundamentos', que nove entre dez estrelas da economia poltica concordam terem que ver 

com o problema fiscal, nao estao resolvidos". Por fim, conclui que se "realmente chegamos 

a este consenso, ento 6 preciso reconhecer que prestamos um grande servi9o ao nosso 

tempo" (idem: 339). 

Segundo Franco, a grande consequencia das id6ias heterodoxas, que dominaram 

alguns experimentos de estabiliza 乞o elaborados ao longo da Nova Rep丘blica, 

principalmente o Plano Cruzado, e que ainda estariam presentes no discurso politico das 

esquerdas, 6 o fato de nao reconhecerem "a existencia de desequilibrios fiscais de 

importncia". Acreditava-se "que a consist6ncia macroecon6mica era uma ridicula 

maquinaao de economistas ortodoxos politicamente reacion自rios. O d6ficit estava zerado, 

diziam alguns. Era irrelevante, arriscavam outros, notadamente os heterodoxos 

profissionais, rec6m-saidos do armrio, com um mal disfarado sentimento de vingan9a" 

O resultado foi que essas politicas fracassaram, "afundando consigo diversas ilus6es, sendo 

talvez a mais importante, a de que nao havia uma doen9a a combater" (Franco, 1995: 336) 

Diante do fato de que as politicas heterodoxas foram ineficazes no combatea 

infla 乞o, deve-se perguntar qual o problema dessas id6ias. A resposta de Franco se situa na 

perspectiva de que as formula6es "alternativas" ou "heterodoxas" careciam de 

cientificidade, o iinico crit6rio possivel para se derivar boas politicas estatais. As 

formula96es alternativas, segundo Franco, estariam muito mais pr6ximas do misticismo do 

que da cincia . Nas palavras de Franco "nada do que 6 'alternativo' parece relevante. At6 

pelo contrrio, o heterodoxo parece tornar-se mistico, esot6rico, pouco s6rio. Nao se 

escrevem mais tantos artigos subtitulados 'uma abordagem alternativa', ou 'uma viso 

crtica' (...)" (Franco, 1994: 340). Em um outro artigo, o mesmo argumento retorna na sua 

clivagens no campo dos economistas brasileiros, vide Loureiro (1996), Biderman et aIli (1996) e Rego et alli 
(1998). 
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critica aos "alternativos": "Durante muitos anos, e com grande custo social, 

experimentamos intensamente caminhos alternativos. Muitas carreiras ilustres foram 

construidas em torno da noぐdo de que o Brasil'd弟rente e que, nos tr卯icos,a teoria 

convencional ndo funciona. E la fomos n6s, da medicina alternativa para a esot6rica, 

combatendo a inflaao com florais e homeopatia, e chegando finalmente a hiperinfla9o 

nos achando muito espertos por desafiar o establishment"36. Por fim, vale citar uma longa 

passagem de um artigo mais recente: 

Deve ser reconhecida como absolutamente natural a exist己ncia de 'vis6es alternativas' 
sobre a economia, assim como em qualquer rea do conhecimento humano. Tamb6m6 
normal que os economistas 'alternativos', qualquer que seja sua seita, se julguem os nicos 
aetentores. das chaves magicas para a compreensao da hist6ria e entendam que a 
numaniaaae estara perdida caso persista em ignor-los e a s suas recomenda96es. Estava 
tudo escrito nos 'Grundrisse', ou em Nostradamus, eles dir乞o, mas at6 ai, tudo normal 
txonco mesmo e quando o 'alternativo' ataca o 'mainstream', procurando tomar-lhe o 
lugar, o que representa uma real impossibilidade, pois o "alternativo" apenas existe nessa 
concuao. um  astrologo jamais sera ministro do Planejamento, pelo menos num governo 
serbo. ror isso mesmo a revolta dos professores em tudo se parece a uma subleva9ao de 
nomeopatas, ou de adeptos da cirurgia medinica, ou dos florais de Bach, que se p6em a 
atacar vigorosamente a medicina convencional, neoliberal e corrompida pela sociedade de 
consumo, t. meio ridiculo, mas nesses tempos politicamente corretos, deve haver 
conoescenaencia para com esses excessos. Al6m do que, como os professores bem sabem 
que as pessoas apenas dao aten9ao a curandeiros quando a medicina tradicional ja esgotou 
suas poSsrniliclacles de cura, repetem-se em desenganar a humanidade com assustadores 
vaticmios de uma catstrofe iminente, O cruel 6 que a medida que o Brasil vai deixando 
para tras a Iupermtla9乞o, as morat6rias, os calotes e congelamentos, os "alternativos" que 
conceDeram essas criaturas vao sendo relegados ao submundo das id6ias, num espaco t含o 
motensivo quanto o dos horscopos de jornal37. 

Essas formula6es de Franco sobre os "alternativos" indicam, sobretudo, um apelo 

positivista no campo da ciencia econ6mica, o qual McCloskey (l996)38 denominou de 

"modernismo econ6mico", pois s6 assim tal ciencia continuaria sendo persuasiva na tarefa 

de demonstra o de que as polticas estatais, dela derivadas, seriam as ilnicas "corretas", 

"necessrias" e "inelutaveis". Na perspectiva de Franco, os conhecimentos econ6micos 

seriam de validade universal, ocupando estatuto semelhante ao da fisica, da quimica ou da 

matemtica. Assim, a ciencia econ6mica seria "objetiva", "axiologicamente neutra", 

"experimental", com hip6teses "quantificdveis" e, sobretudo, como uma ciencia destinada 

a"previs乞o" e ao "controle". Deriva desta formulaao, que a ciencia econ6mica estaria 

361、  一 rranco,U ustavo. As viuvas da infla9ao. In: Jornal Folha de Sao Paulo, 24/Set195, Editoria: Ooiniao. D. 1- 
' 	 ' 	 I 』  

;Franco, Gustavo. "Os parnasianos alternativos", In: Jornal Folha de So Paulo, 24/Set196, Editoria: Mais

p. 5-3. 

38 0 "modernismo econ6mico" e os seus mandamentos sao discutidos no capltulo 1 
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restrita aos par含metros de uma "tecnologia social", fornecendo os meios "corretos" e 

"necessrios" para um bom funcionamento das institui96es. 

Veja-se que novamente o problema da infla 乞o e suas causas no Brasil s乞o 

identificados como tendo origem em raz6es, desde muito usadas para diagnosticar a crise 

nacional a partir de uma perspectiva autoritria: primeiro, a irracionalidade das elites 

politicas (e de teorias que legitimam as a6es das elites), que atrav6s de suas atitudes 

populistas contribuem para a desordem fiscal e, conseqentemente, para a crise 

inflacionria. Em segundo lugar, se aponta a inadequa9ao do marco institucional para uma 

gesto eficaz da politica econ6mica. Aqui, pela primeira vez aparece explicitamente que a 

democracia estaria na raiz da crise brasileira, pois a volta desta permitiu que o populismo, 

o clientelismo, o corporativismo e todas outras formas de irracionalidades voltassem a 

fazer parte do sistema poltico brasileiro. A conjuga9ao entre atitudes irracionais e 

inadequaao institucional seria entao responsvel pelo principal mal que assolava a 

sociedade brasileira: a infla9ao. 

5.3 Uma interpreta頭o para os dados 

Como foi discutido nos capitulos anteriores, o Plano Real sempre foi apresentado 

como uma novidade, tanto pelos instrumentos de politica econ6mica utilizados39 como pela 
dinmica processual que seguiu sua implementa9ao40, porm a ret6rica que presidiu a 

representaao que se fez da infla9ao e de suas causas guarda importantes semelhan9as com 

alguns "arqu6tipos" e "gramticas" da poltica brasileira (TRADIcAO TECNOCRATICA 

BRASILEIRA). 

39 O Plano 6 considerado inovador no campo dos instrumentos de poltica econ6mica utilizados, pela 
utiliza9ao simultanea de medidas ortodoxas e heterodoxas. Entre as medidas ortodoxas utilizadas destacam- 
se readequa9ao or9amentria, o Plano de A9含o Imediata e o Fundo Social de Emergencia. No campo das 
medidas heterodoxas, podem ser destacadas a cria戸o da moeda indexada, a URV e, posteriormente, a 
reforma monetria com a institui9ao do Real. 

40 o Plano Real 6 considerado inovador no campo da dinamica processual de sua implementa9ao, pois nao 
envolveu quebra de contratos, foi discutido pela classe politica e pela sociedade e nao interferiu no 
funcionamento do mercado. 
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Foi visto, principalmente no capitulo segundo, que uma corrente de pensamento 

politico, critica da I Republica, tendo como expoentes Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, 

Francisco Campos e Alberto Torres, analisava a sociedade brasileira como estando vivendo 

uma crise "catastr6fica", cuja maior manifesta9ao estaria no risco de dissolu9乞o nacional 

caso se continuasse insistindo em organizar as institui96es polticas a partir dos principios 

do liberalismo. As origens ou raz6es de tal crise seriam derivadas de trs fatores: primeiro, 

ao estabelecer uma organizaao politica comandada pelo princpio federativo, atribuia-se 

alta margem de autonomia aos estados federados, o que inviabilizaria a elaboraao e 

implementaao de uma politica orgnica voltada para os interesses nacionais, permitindo 

ainda que a politica do Executivo central permanecesse submissa aos interesses das mais 

poderosas oligarquias regionais; segundo, a organiza 谷o constitucional inspirada no 
liberalismo politico tenderia a atribuir demasiada importncia ao papel das Assembl6ias no 

processo decis6rio estatal, um papel caracterizado como incompativel com as 

transforma96es econ6micas e sociais experimentadas pelas sociedades modernas, cujas 

administra96es exigiam decis6es rpidas e complexas; por u ltimo, o modelo democrtico 

liberal permitiria que a irracionalidade politica supostamente prevalecente no 

comportamento popular pudesse ser transferida para as esferas decis6rias estatais. Segundo 

os ide6logos autoritrios, a irracionalidade e a incapacidade poltica do povo brasileiro 

teriam passado a dominar a esfera publica desde quando, por ocasiao da Independencia, 

institui-se o sufrgio universal. A transforma o do povo em soberano constitucional seria 

a principal causa da desorganiza9ao nacional (Silva, 2000a) 

V-se que esses tres fatores indicam que a crise brasileira seria derivada 

basicamente da conjugaao de inadequa96es institucionais (organiza9谷o politica inspirada 

no liberalismo), com atitudes politicas irracionais (o "idealismo ut6pico" dos liberais, que 

dava sustentaao a s institui96es republicanas). Tal diagn6stico, como tamb6m ja foi 

apresentado anteriormente, derivava numa "terapia" autoritria, que era apresentada como 

a nica solu9ao possivel para sair da crise e consolidar a na9ao no Brasil 

Posteriormente, a mesma estrutura argumentativa foi utilizada para caracterizar a 

crise da democracia populista nos anos 60. Alterou-se, por6m, o elemento identificador 

desta: enquanto nos anos 20 e 30 a crise era visualizada como derivada da incapacidade de 

constituir uma na9o a partir dos principios do liberalismo, nos anos 60, tal diagn6stico se 

deslocou para o campo da economia e teve como elemento materializador o bin6mio 

"infla9ao com estagna9ao". Tais id6ias podem ser encontradas, sobretudo, na obra de dois 
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economistas, Roberto Campos e Eugenio Gudim, maiores representantes de um grupo 

autodenominado de "liberais" e inspiradores ou executores de uma s6rie de reformas 

institucionais realizadas pela ditadura militar instaurada em 1964. 

Viu-se no inicio desse capitulo que o diagn6stico elaborado por Campos e Gudin, 

identificava tres causas para o bin6mio infla9ao com estagna9乞o: em primeiro lugar, as 

atitudes irracionais das elites, sendo a principal delas, o populismo; em segundo lugar, a 

ma gesto da poltica econ6mica. Com  rela 谷o a este fator, Campos e Gudin afirmavam 

que existiria uma corrente de pensamento econ6mico que daria sustenta9ao "te6rica" a s 

prticas populistas; tal corrente seria o "estruturalismo", originrio das id6ias da CEPAL, e 

tendo como principal representante, no Brasil, Celso Furtado. Tais id6ias econ6micas eram 

consideradas nao cientificas e (portanto) incompativeis com a manuten9ao do 

desenvolvimento econ6mico com estabilidade. Por u ltimo, se apresentavam as institui96es 

democrticas como inadequadas para que se alcan9asse estabilidade econ6mica e 

desenvolvimento no Brasil. Tal inadequa o era derivada de fatores como o baixo grau de 

educaao poltica, a carencia de virtudes civilizat6rias, pela insuficiencia de racionalidade 

t6cnica e econmica no comportamento dos agentes econ6micos, "enfim, pela existencia 

de uma 'cultura', senao de todo incompativel com, ao menos inibidora do desenvolvimento 

econ6mico" (Silva, 1998: 208). Para al6m do conteudo do diagn6stico, o que chama a 

aten9ao 6 que os mesmos fatores presentes nos 20 e 30 seriam apontados como geradores 

da crise dos anos 60 (atitudes irracionais e inadequa6es institucionais), O que muda, como 

j se afirmou,6 o elemento materializador da crise: da crise da "nacionalidade" para a crise 

da "estabilidade econ6mica". 

Desse diagn6stico tamb6m resultou uma "terapia autoritria" que era colocada 

como a u nica solu9ao possivel para os dilemas enfrentados pela sociedade brasileira 

durante os anos 60. 

A utilizaao frequente de tal estrutura argumentativa fez com que alguns autores 

caracterizassem tal tipo de diagn6stico como um "arqutipo politico-ideol6gico" (Debrum) 

da sociedade brasileira, ou seja, tais formula6es ja fariam parte da tradi9o do pensamento 

politico brasileiro e ja contaria com uma forte materializa9ao institucional. Debrun 

denominou esse arqu6tipo de "autoritarismo desmobilizador", o qual, ao lado do arqu6tipo 

da "concilia9乞o", seria o elemento dominante da hist6ria politica brasileira 

Agora, se tentara responder a pergunta anteriormente colocada sobre a rela9ao entre 

a representaao da infla9ao e de suas causas e os arqu6tipos do autoritarismo 
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desmobilizador e do insulamento burocritico (TRADI 〕 O TECNOCR TICA 

BRASILEIRIひ  

A partir do material apresentado nas se96es anteriores, pode-se verificar que toda a 

representa c do feita sobre a inflaぐdo e suas causas guarda uma prte relaぐdo com α 
estrutura argumentativa presente no diagnstico da crise brasileira feito pelos adeptos 

da tradido tecnocrtica brasileira. Em primeiro lugar, se constr6i um discurso ideol6gico 

sobre a crise, sendo a infla9ao apresentada como o grande elemento caracterizador desta. O 

fenmeno da infla9ao 6 apresentado como uma "doen9a", uma "praga" que corr6i a 

sociedade brasileira, e que se nao for tratada a tempo tera um desfecho catastrfico 

Estariam em perigo desde as perspectivas de futuro dos individuos at6 a "ordem nacional" 

Em segundo lugar, para responder quais seriam as causas dessa "doen9a", os termos da 

estrutura argumentativa da tradi9ao tecnocrtica so novamente utilizados. Assim, a 

infla9ao 6 apresentada como tendo sua principal causa na desordem financeira do Estado, e 

tal desordem seria causada por uma mescla de atitudes irracionais e inadequa6es 

institucionais. No campo das atitudes irracionais, destaca-se o "populismo econ6mico" das 

elites brasileiras, que na tentativa de ampliarem os gastos estatais para os mais diversos 

fins, se tomam completamente alheias a uma gestao "racional", "t6cnica", da politica 

econ6mica. A irracionalidade, por6m, teria uma hist6ria longa na sociedade brasileira, e 

al6m do populismo, outras atitudes irracionais seriam prtica comum das elites brasileiras, 

como o corporativismo e o clientelismo. Conv6m destacar que essas prticas sao 

apresentadas como fazendo parte do mais puro "primitivismo democrtico" e teriam 

despontado com o processo de transi9ao democratica. Ainda no campo das atitudes 

irracionais, cabe destacar que segundo a representaao formulada sobre a crise, haveria 

economistas, at6 mesmo uma escola de pensamento econ6mico, que dariam sustenta9o 

"te6rica" a irracionalidade "tropical". Denominados de "alternativos", "heterodoxos", 

"parnasianos alternativos", "esot6ricos", estes economistas dariam substrato intelectual 

irracionalidade dominante na sociedade brasileira, que sistematicamente realizou a 

depreda9ao financeira do Estado. 

Como se destacou anteriormente, as atitudes irracionais das elites foram 

favorecidas pela organiza9ao institucional do Estado brasileiro. Assim, a inadequa o 

institucional seria a segunda fonte de desordem responsavel pela "doen9a inflacionria" 

Tal fen6meno e apresentado como derivado de um conjunto de fatores, destacando-se, 
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entre eles, a autonomia politica e administrativa dos Estados, garantida na Constitui9ao de 

1988 e a rigidez das contas publicas atrav6s dos mecanismos de transferencias obrigat6rias 

e vincula96es dos gastos publicos, que retirava do Poder Executivo o controle de 

importantes parcelas do gasto p丘blico. Por fim, e como sintese das "inadequa96es" 

anteriores,6 colocado que a organiza9ao institucional tipica do regime democrtico, 

marcada pela pluralidade de atores e de espaos de decisao, seria tamb6m uma fonte de 

"inadequa9ao institucional" na sociedade brasileira. Isso, porque tal organiza9o 

favoreceria que a "irracionalidade" dominante na sociedade brasileira pudesse chegar ao 

centro decis6rio do Estado. 

Ora, o que se ve aqui senao a repeti9ao da mesma estrutura de argumenta9o 

presente no diagn6stico da crise brasileira feita pelos "classicos" do tecnocratismo 

brasileiro? Percebe-se que os termos mudam, algumas palavras ganham mais e nfase que 

outras, mas a estrutura argumentativa permanece a mesma: inicia-se com uma 

caracteriza9do catastrfica da crise, cuja materializa9ao pode ser a "crise da naao", a 

"estagna9ao com infla9o" ou somente a "inflaao"; em seguida buscam-se as causas dessa 

crise, a qual 6 vista como resultado de dois fatores estruturais: a irracionalidade das elites, 

que se manifesta atrav6s de diferentes atitudes, como o "liberalismo" da I Republica, o 

"populismo", o "nacionalismo" e o "comunismo" dos anos 60; o "populismo econ6mico" e 

o "corporativismo" dos anos 90. 0 segundo fator seria representado pela inadequa9do das 

instituiぐ6es polticas brasileiras para uma gestao racional da economia (e da sociedade) 

Aqui, a e nfase dada a id6ia de inadequaao institucional varia de acordo com o contexto 

hist6rico, mas a estrutura de argumenta9乞o permanece a mesma. Nos anos 20 e 30, num 

contexto em que a democracia liberal vinha sendo atacada em todo o mundo, os ide6logos 

do autoritarismo desmobilizador (Oliveira Vianna, Azevedo Amaral e outros) afirmavam 

explicitamente que as institui96es democrticas eram incompativeis com a necessidade de 

se construir a na9ao no Brasil. Aqui, o povo no tinha frequentado as "escolas prticas da 

democracia", como nos paises anglo-sax6es. No Brasil, prevaleceria no povo um espirito 

clanico e nas elites predominava uma utopia liberal, completamente distante do pais real 

Assim, tais id6ias estariam "fora do lugar". As institui96es politicas brasileiras eram um 

reflexo dessas id6ias liberais, estando completamente inadequadas para responder a s 

exigencias da organiza9乞o nacional. Ja nos anos 60, os ide6logos do autoritarismo 

desmobilizador afirmavam que as institui96es democrticas eram inadequadas para a 

sociedade brasileira porque favoreciam a prolifera9ao de uma s6rie de irracionalidades 
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presentes na sociedade e que eram contr白rias a um comportamento econ6mico condizente 

com o bin6mio "desenvolvimento com estabilidade". Por6m, no contexto dos anos 60, o 

tom da crtica a democracia era menos explicito que nas formula6es dos anos 20 e 30. Ele 

se encontra mais nas entrelinhas dos discursos. Isso, em grande parte, pode ser explicado 

pela conjuntura mundial do perodo em que as solu96es autorit自rias dificilmente eram 

avalizadas. O mundo ja havia vivenciado as experiencias do totalitarismo nazista e fascista 

e o comunismo ja era fortemente atacado por seu carter autoritrio. 

Durante o processo de formulaao e implementaao do Plano Real, o diagn6stico 

da inadequa9ao institucional novamente volta a tona. Aqui, como nos anos 60, a 

institucionalidade existente 6 vista como favor自vel a profusao de atitudes irracionais tpicas 

da sociedade brasileira, como o populismo e o corporativismo, as quais seriam 

completamente alheias a um clima de estabilidade econ6mica. Por6m, tal diagn6stico no 

chega a se constituir numa condena9ao definitiva das institui96es democrticas. A 

inadequaao institucional se encontraria em alguns elementos da organizaao poltico- 

institucional do Estado brasileiro, que deveriam ser alterados para que houvesse um 

funcionamento "racional" da democracia. Tal fato tamb6m pode ser explicado pelo 

contexto em que tais id6ias foram formuladas, que ficou conhecido como "terceira onda" 

de democratiza9ao (Huntington), onde h自  muito pouco espa9o para que solu96es 

autoritrias tenham qualquer respaldo, tanto interna como externamente. Al6m disso, os 

pr6prios formuladores dessas id6ias foram atores importantes no processo de 

democratiza 谷o do Brasil, o que dificultaria qualquer processo de condena9ao das 

institui96es democrticas per se. Por6m, o que n谷o se pode negar 6 que tais iddias esto 

fortemente associadas com a estrutura argumentativa que se caracterizou anteriormente de 

autoritarismo desmobilizador. Apesar de a e nfase atribuIda a alguns elementos sofrer 

altera6es nos diferentes momentos de mobiliza9ao dessas id6ias, parece claro que o 

diagn6stico que se faz da sociedade brasileira obedece a uma mesma estrutura de 

argumentaao. Assim, cre-se que fica respondida a questo colocada no inicio do capitulo, 

ou s切ち arepresentafdo que sej叱sobre a 74fiaぐdo duranたo Processo deprmulacdo e 
implementaぐdo do Plano Real possui uma prte correspondncia com atradido 

tecnocrtica brasileira,Podendo ser caracterizada como materializando a continuaぐdo 
desse arqutipo na sociedade brasileira. 

Al6m disso, como se vera no pr6ximo capitulo, diante de tal diagn6stico, vai haver 

uma deriva9乞o natural numa terapia tecnocrtica, que vai dar origem a um determinado 
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modelo de organização político-institucional, que se tratará caracterizar através do conceito 

de insulamento burocrático. 



r 

CAPITULO VIー  "PARA CURAR A DOENCA NACIONAL, UM 

BOM REM豆DIO": AS REFORMAS INSTITUCIONAIS DO  

PLANO REAL  

Como 6 amplamente reconhecido pela literatura, o sucesso do Plano Real, enquanto 

Plano de estabiliza9ao econ6mica, dependeu da conjuga9ao de uma s6rie de fatores nos 

campos econ6mico, politico e administrativo. No campo econ6mico, destaca-se entre outros 

fatores, a grande disponibilidade de reservas internacionais, que permitiu o lastreamento 

cambial da nova moeda, bem como a exitosa medida de cria9ao da Unidade Real de Valor, 

um indexador universal da economia, que tornou possivel o alinhamento dos pre9os relativos 

at6 a mudan9a da moeda nacional (Filgueiras, 2000; Pio, 2001a, 2001b). Com relaao aos 

aspectos politico-administrativos (Palermo, 1999; 2000),6 salientado o modo como se buscou 

superar os entraves colocados por alguns dos principais aspectos da configura9乞o das 

institui96es politicas brasileiras. Destacam-se, por exemplo, as negocia96es com os diversos 

atores polticos relevantes, para que se conseguisse uma base partidria-federativa para 

aprova9o do Plano (tendo em vista a fluidez do sistema de partidos e das identidades 

partidrias e a for9a politica dos governadores na federa9o brasileira), e a montagem de um 

gabineた  mmおたrial ondb o Mnおtrio dd Fbzendbか αなado a uma P051ぐdO S14Perior do 
restante dos Mnおだrios, assumindo o P叩ei de centro dec瑠6rio do governo (Loureiro& 
Abrcio, 1999). 

Este u ltimo aspecto foi possivel gra9as a um conjunto de reformas institucionais 

propostas nas diferentes fases do Plano Real, as quais ser豆o objeto de investiga9ao neste 

capitulo. Se no capitulo anterior foi visto que a representa9ao que se produziu da infla9o 

durante o processo de formula9ao .e implementa9ao do Plano pode ser inserida dentro do 

扇気孫こ謡鷺鷲。 Ia VIbUteca 8to de cca 	g4随ni醜甘 a 



207 

arqu6tipo politico brasileiro do "autoritarismo desmobilizador", aqui se pretende examinar o 

tipo de terapia que derivou de tal diagn6stico/representaao. Concentrar-se-a a aten9谷o em 
algumas medidas de reforma institucional que foram estruturadoras do Plano Real (o Fundo 

Social de Emergencia e a mudan9a de composi9o do Conselho Monetrio Nacional) e 

algumas outras propostas que remetiam a reformas constitucionais que somente foram 

implementadas durante os dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso na Presidencia da 

Republica, ou que ainda se encontram em tramitaao (particularmente importante aqui 6 o 
projeto de autonomia do Banco Central) 

Buscar-se-d aqui responder a trs perguntas: de que maneira se buscou racionalizar e 
legitimar o co可unto de rげormas institucionais que fizeram parte do Plano Real?Quaル  
sentido poltico de tais reformas institucionais?Qual a relado entre as reformas e α 
かadid‘ルecnocrtica bl・‘isileira? 

A tese que aqui se apresenta 6 que a representaao elaborada sobre a infla9ao derivou 
numaたr翌フ奴たcnocrtica, 9ue vおavadんァertrofici db Podbr Executiva e no mたnordes旭 d 
hアerかq加  datecnocracm encarregada da formuた9db e l叫フlementa9db db Poltica 
econ6mica. Somente assim, segundo os formuladores do discurso, haveria condi96es para 

que os economistas do governo Pudessem tomar as decis6es corretas e necessdrias, 

inspiradas na neutralidade e universalidade do conhecimento cient (fico e livre dos 

constrangimentos impostos pela classe poltica. Tal terapia, como se pretende demonstrar, 

tamb6m esta inserida num dos grandes elementos constituintes da tradiぐdo poltica 
brasileira: "o insulamento burocrdtico ", que, como se viu no incio do trabalho, 
厨toricamente se constituiu na materiaルaぐdo institucional do "autoritarismo 
desmobiljzador"no Bras記  

A organizaao do capitulo obedece a mesma l6gica do anterior, sendo o material 
analisado dividido entre a (6.1) legisla9ao do Plano Real e (6.2) as publica96es do policy 
makers. Na u ltima se9ao (6.3) tenta-se sistematizar a anlise feita nas duas se96es anteriores e 

testar a hipotese da existencia de uma ideologia tecnocrtica na racionalizaao e legitima9o 
que se fez do Plano Real. 
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6.1 A legisla恒o do Plano Real 

Diante de uma certa representa9谷o da infla9ao e de suas causas, os documentos que 

deram origem ao Plano Real trataram de propor uma terapia que pudesse p6r um fim ao mal 

inflacionrio. Nao se tem a inten9谷o, neste capitulo, de descrever e analisar todas as medidas 

propostas nos documentos governamentais. Isso fi.igiria ao escopo deste trabalho. A aten9o 

sera centrada nas propostas de reorganizaao institucional inscritas nos documentos que 

deram origem ao Plano, pois se cre que foi ai que se materializaram as principais id6ias 

politicas que guiaram a aao estatal. 

Inicie-se, entao, pela Exposi9ao de Motivos n. 395, de 07 de dezembro de 1993, a que 

mais explicitamente estabeleceu o projeto politico que estava materializado no Plano Real 

Grande parte do documento era dedicada justifica9ao de um conjunto de medidas no campo 

fiscal, sendo a principal delas o Fundo Social de Emergencia 

No diagn6stico da questo fiscal,6 afirmado que o Or9amento para 1994, enviado ao 

Congresso em agosto de 1993, tinha uma previsao de d6ficit de aproximadamente 26 bilh6es 

de d6lares, e que feita uma revis谷o inicial das despesas com juros e descontados os 

financiamentos de longo prazo, o d6ficit a ser financiado com recursos inflacionrios situava- 

se em 22,2 bilh6es de d6lares. 

Diante dessa situa9ao foram tomadas umas s6ries de medidas, como a reprograma9o 

do Or9amento de 1994, visando ao equilibrio operacional. Por6m, mesmo com essa 

reprograma9ao e com a restima9ao das despesas com pessoal e previdencia, o d6ficit ainda 

situava-se em 16,3 milh6es de d6lares, sendo que 

foi necessrio ent乞o efetuar cortes drsticos nas outras despesas de custeio e capital fmanciadas 
com recursos nao vinculados, revelando a decidida disposi9ao aovemamenti1 de aiusthr Pm 
defmitivo as suas contas. Isso fez com que, ainda assim, o d6ficit chegasse. mesmo somanthi-se 
a redu o das despesas com juros reais obtida pela elimina9ao do dficit operacional, aos 9,3 
bilh6es de d6lares (EM n.395, de 07 de dezembro de 1993: 119、  

A gravidade deste quadro fiscal oferecia a principal justificativa para que se adotassem 

novas medidas para financiar o d6ficit remanescente. Assim, foi proposta a cria9ao de um 

mecanismo emergencial de ajuste, o Fundo Social de Emergencia 

O Fundo Social de Emergencia, que proponho seja criado mediante uma emenda 
constitucional, aqui denominada de Estabiliza9ao, tem como objetivo eauacionarc 
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fmanciamento dos principais programas sociais que na proposta or9amentria original, mesmo 
ap6s os cortes feitos, teriam de ser fmanciados por fontes inflacionrias. Tamb6m sera 
utilizado, de forma complementar, no pagamento das despesas relacionadas com outros 
programas sociais de relevante interesse econ6mico e social (o que nao inclui, vale ressaltar, 
qualquer gasto novo al6m dos previstos no or9amento) (idem: 120). 

Afirma-se ainda no documento, que das vrias alternativas estudadas para 

compatibilizar a "urgencia do programa de estabiliza9ao" com a "agenda da Reviso 

Constitucional", esta teria sido a melhor "tanto do ponto de vista financeiro como da 

equanimidade na distribui9ao dos sacrificios inevit自veis do ajuste fiscal" (idem: 120) 

Segundo a proposta contida no documento, o Fundo Social de Emergencia vigoraria 

por um periodo de dois anos e seria constituido por meio do aporte de 15 por cento da 

arrecada o de todos os impostos e contribui96es federais, implicando cortes, na mesma 

proporao, das despesas financiadas com recursos vinculados, e de um adicional de 5 por 

cento incidindo sobre as aliquotas dos mesmos impostos e contribui96es 

O valor do Fundo seria de aproximadamente 15,8 bilh6es de d6lares, dos quais 6,5 

bilh6es nao contribuiriam para a redu9ao do d6ficit, pois se destinariam a cobertura de 

despesas com a Previdencia e outras despesas de capital nao vinculadas. Assim, a 

contribui9ao liquida do Fundo para o financiamento do d6ficit seria de 9,3 bilh6es de d6lares. 

O principal objetivo alegado para o fundo, do ponto de vista da aloca9乞o de recursos, 

seria reduzir a rigidez or9amentria "j que os recursos tornados disponiveis pelo corte global 

de 15 por cento das despesas vinculadas deverao ser destinados a cobrir gastos em reas onde 

h real necessidade adicional de fundos" (idem: 121) 

Utilizando-se de uma argumentaao que Marcos Nobre & Vinicius Freire (1998) 

denominaram de lgica do inevitvel, afirma-se que o Plano seria a u nica alternativa possivel 

diante da conjuntura econ6mica e sem ele "dificilmente o Governo encontrara o necessrio 

equilibrio fiscal e mais dificilmente ainda terd condi96es de combater a infla9ao com a 

presteza que o Pais reclama" (idem: 122). 

Viu-se, anteriormente, que na representa9ao que se fez da infla9ao e de suas causas, 

um dos fatores apontados como responsveis pela desordem fiscal era o engessamento dos 

recursos financeiros, atrav6s dos mecanismos das vincula6es de receita, que garantiam o 

repasse automtico de recursos para certas reas de politicas ou para os Estados e Municipios, 

sem passar pelo crivo do Poder Executivo. Tais mecanismos haviam sido criados pela 

Constitui9ao de 1988 e foram apresentados como uma forma de se garantir a descentraliza9o 
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politica e administrativa do Estado e o consequente fortalecimento do federalismo no Pais. 

Al6m disso, algumas vincula6es ligadas s politicas sociais previam a cria9乞o de Conselhos 

de Politicas Publicas, envolvendo a sociedade civil e o Estado no controle, formulaao e 

execu9ao de politicas. Assim, as vincula96es e transferncias obrigat6rias de receitas foram 

apresentadas como um mecanismo fundamental de democratiza9乞o do Estado no Brasil, por 

fortalecerem o federalismo e a participaao politica da popula9ao na gestao da coisa publica 

Por6m, de acordo com a andlise feita, os formuladores do Plano Real viam ai uma das 

grandes fontes de inadequaぐdo institucional, respons自vel pela desordem fiscal brasileira. A 
solu9谷o para essa inadequa9ao, como se viu acima, passava por um retomo a centraliza9o 

dos recursos financeiros (e polticos) nas maos do Poder Executivo, pois, segundo seus 

formuladores, s6 assim a racionalidade econ6mica poderia ser alcan9ada. No interior do Poder 

Executivo, como destacaram Loureiro & Abrcio (1999), coube ao Minist6rio da Fazenda ser 

o grande centralizador das decis6es estatais. 

Al6m das medidas contidas na proposta do Fundo Social de Emergencia, o documento 

ainda contava com uma s6rie de sugest6es no campo da Reforma Constitucional, sugest6es 

estas que completavam o projeto descrito acima. Assim, afinna-se que "6 preciso reduzir 

todas essas vincula6es a um nivel compatvel com a boa gesto dos recursos" (idem: 123) 

Para alcan9ar tal meta, sao propostas as seguintes medidas 

a) Eliminam-se das disposi96es permanentes da Constitui9ao todas as vincula96es 
estabelecidas, exceto para Estados e Municpios. 

b) Atribui-se ao Congresso, atrav6s de lei complementar, competencia para estabelecer 
vincula96es de receita, mas sempre por prazo determinado. 

c) Em disposi9ao transit6ria, mantem-se em vigor as vincula96es constitucionais hoje 
existentes por um periodo de cinco anos (idem: 124-l25、  

Veja-se que as mudan9as institucionais propostas no projeto de reforma constitucional 

visavam materializar o processo de concentra9ao de poderes nas maos do Executivo, e que 

estava garantido de maneira provis6ria no texto do Fundo Social de Emergencia. Assim, tais 

medidas analisadas at6 aqui sao uma primeira indica9ao do sentido que as reformas 

institucionais propostas na "esteira" do Plano Real assumiam em termos de ideologia politica 

e sua materializa9ao, ou seja, se buscava racionalizar e legitimar todo um processo de 

concentra9ao de poderes nas maos do Executivo e materializar essas id6ias no texto de uma 
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Constitui 9 ao "reformada" de acordo com os ditames da boa racionalidade econ6mica e 

adequada institucionalmente a realidade brasileira. 

Uma segunda proposta de reorganiza9ao institucional contida no documento que se 

esta analisando, e que tinha como meta favorecer a "disciplina fiscal e monetria", se referea 

autonomね  do Banco Central. 

O debate sobre a autonomia do Banco Central 6 tao longo quanto a hist6ria dessa 

institui9ao no Brasil'. Praticamente toda a hist6ria republicana brasileira foi marcada pela 

discussao sobre a conveni6ncia da criaao ou nao de uma institui9ao como o Banco Central 

(Novelli, 1999). Por6m, somente com o Golpe Militar de 1964 e com as reformas 

institucionais que foram realizadas no governo Castello Branco, sob os auspicios de Roberto 

Campos e Otvio Bulh6es,6 que se conseguiu por em prtica o projeto do Banco Central2 

Sua criaao foi inspirada no Federal Reserve Bord americano, prevendo a 

implementaao de mandatos fixos para presidente e diretores3, com o objetivo de garantir sua 

independencia diante das press6es politicas4. Nas palavras de seu primeiro presidente 

"fun96es polticas estao sujeitas a press6es politicas. E 6 preciso que haja fun96es que estejam 

isentas dessas press6es" (Denio Nogueira, apud Noveli, 1999: l27)5.5 Assim, acreditava-se que 

1 Sobre a hist6ria e as fun96es dos Bancos Centrais, existe um longo debate. Abordar esse tema fugiria do escopo 
deste trabalho. Para uma discussao a esse respeito, vide os trabalhos de Novelli (1999), Rua (1997: 173-174), 
Guzman (1997) e o recente livro organizado por Sola, Kugelmas & Whitehead (2002). 

2 A reformula9ao institucional do sistema fmanceiro come9ou pela cria9ao do Banco Central com a Lei 4.595. 
At6 entao as fun96es de Banco Central eram divididas entre a SUMOC e o Banco do Brasil. A SUMOC era o 
6rgao normativo das polticas monetria e cambial sem, entretanto, autoridade executiva. O Banco do Brasil 
agregava a s suas fun96es de banco comercial e de fomento duas fun96es de Banco Central: a de banqueiro do 
Tesouro e a de banqueiro do sistema bancrio atrav6s da Carteira de Redesconto e da Caixa de Mobiliza9o 
Bancaria. (Lara Resende, 1990: 228). 

3 De acordo com a Lei n. 4595, o mandato do presidente e diretores do Banco Central seria de seis anos, os quais 
s6 seriam demissiveis por "motivos relevantes, expostos em representa9ao fundamentada" (apud, Werneck 
Vianna, 1987: 108). 

' Neste contexto, dois pontos de vista se entrelaavam na busca de um modelo para a reorganizaao da 
autoridade monetria brasileira. "De um lado, o ideal de autonomia completa em rela9ao ao Executivo,a 
semelhana da tradi9谷o anglo-sax6nica; de outro, a necessidade de se fortalecer o Minist6rio da Fazenda para a 
consecu9ao de objetivos mais ambiciosos" (Werneck Vianna, 1987: 106). 

5 "Eu n乞o confiava no Banco do Brasil, nao confiava no BNDE, porque ambos viviam se queixando e me 
implorando que nao os obrigasse a conceber empr6stimos com a clausula da corre9ao monetria (...) Havia 
press6es constantes para expandir o cr6dito atrav6s do perdao da corre9ao monetria, da transfer6ncia ao Tesouro 
da corre9ao cambial das dividas, etc. Mas eu acreditava, naquela ocasi乞o, que o Banco Central, tendo 
independencia, poderia enfrentar tudo isso. O cargo de Ministro da Fazenda 6 um cargo politico em qualquer 
lugar do mundo, e portanto 6 sensivel s press6es politicas. Se as press6es se fizessem sobre o Minist6rio da 
Fazenda, evidentemente seria mais dificil de enfrentd-las. No caso do Ministro Bulh6es, talvez nao fosse, mas o 
Ministro Bulh6es nao seria eterno. Outro ministro da Fazenda, mais politico do que t6cnico cederia mais 
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o insulamento do Banco Central garantiria o cumprimento de seu papel de "defensor da 

moeda". Apesar dos vrios fatores (politicos, administrativos e econ6micos) envolvidos no 

debate sobre a autonomia do Banco Central,6 perfeitamente possivel relacionar o projeto do 

Banco Central do Brasil, proposto no conjunto das reformas elaboradas por Campos e 

Bulh6es, com o sentido politico mais geral de tais reformas, ou seja, visavam a hipertrofia do 

Poder Executivo do Estado, e no interior do Poder Executivo, a centralizaao do poder na 

tecnocracia ligada ao Minist6rio da Fazenda (comandado por Bulh6es) e a Secretaria 

Extraordinria de Planejamento (comandada por Campos)6. Senao, qual o significado de 

mandatos fixos para presidente e diretoria do BCB, que seriam escolhidos pelo Presidente da 

Rep貢blica, sem qualquer possibilidade de exercicio de controle de suas fun96es pelos poderes 

da Repblica? 

Resta assinalar que tal projeto de um Banco Central aut6nomo teve um certo sucesso 

durante o governo Castello Branco, sendo progressivamente abandonado pelos posteriores 

governos do interregno militar7. A partir do governo Costa e Silva, tendo Delfim Nettoa 

frente do Minist6rio da Fazenda, come9aram a ganhar proeminencia espa9os colegiados de 

decisao da politica econ6mica, que passaram a submeter toda a estrutura organizacional do 

Estado a s suas delibera6es. Particularmente importante foi o Conselho Monetrio Nacional8 

criado no governo Castelo Branco, para fazer a gesto da politica monetria e garantir a 

autonomia do Banco Central nesse processo, mas que, nos governos Costa e Silva e M6dici 

passa a se constituir num espao corporativo de representa9ao de interesses e de centro 

decis6rio da politica econ6mica, centralizando o poder nas m乞os do ent谷o Ministro da 

facilmente s press6es. Eu imaginava que o Banco Central seria uma esp6cie de biombo para impedir que as 
press6es recaissem sobre o Minist6rio da Fazenda, com a vantagem de o Presidente do Banco Central, sendo 
independente, poder mesmo at6 se impor ao ministro. Creio que eu estava certo. Posteriormente isso foi 
distorcido, mas seria de qualquer maneira, quer essas fun96es tivessem ficado com o Ministerio da Agricultura, o 
Minist6rio das Comunica96es ou o Minist6rio da Fazenda, se os interesses polticos superassem os interesses 
nacionais. Mas se fosse mantida a independencia do Banco Central, estaria segurada a defesa dos Ministrios 
que pudessem ser pressionados. Na 6 poca, evidentemente, eu n乞o poderia prever que o Banco Central viesse 
perder sua independencia" (Denio Nogueira, apud Novelli, 1999: 128). 

6 Uma analise detalhada sobre o sentido tecnocrtico do formato institucional do Banco Central, na forma como 
pensado pelas elites tecnocrticas responsaveis por sua cria9ao, vide o trabalho de Acco (1996). Vide tamb6m a 
autobiografia de Roberto Campos (2001: 66 1-674). 

7 Deve-se destacar ainda que o projeto do Banco Central aut6nomo sempre foi limitado pelo papel que o Banco 
do Brasil continuou mantendo, de autoridade monetria, contra a vontade dos fundadores do Banco Central. 
Assim, a lei 4.595/64 estabeleceu um modelo hibrido de Banco Central, com a existencia de duas autoridades 
monetarias, BCB e BB. Sobre o tema, vide Novelli (1999); Gouvea, (1994), Acco, (1996) e Rua (1997). 

8 Nos par自grafos seguintes se abordara mais detidamente sobre o Conselho Monetario Nacional 
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Fazenda, Delfim Netto (Werneck Vianna, l987)9 e, no governo Geisel, o papel desempenhado 

pelo Conselho de Desenvolvimento Econ6mico, que buscou uma (re) centraliza9ao das 

decis6es estatais nas maos do Presidente da Republica e substituiu o CMN como 6 rgo 

coordenador da politica econ6mica e do qual o Banco Central do Brasil n谷o fazia parte 
(Codato, 1997). 

Este processo de centralizaao de poderes de decisきo sobre a poltica econ6mica, nas 

maos do Presidente da Republica durante o governo Geisel (Cf Novelli, 1999: 134) e os 

primeiros indicios de crise econ6mica foram dois motivos para que o tema da independencia 

do BCB ressurgisse no final de 1978, por iniciativa de um dos membros do CMN nomeados 
pelo Presidente da Republica'0. O assunto, por6m, nao teve prosseguimento nas discuss6es 

sobre a politica econ6mica do periodo. 

No governo Figueiredo (1979-1985), ja num contexto de acentua9ao da crise politica e 

econ6mica, o tema novamente voltaa tona. Em 1979, o presidente do Banco Central, Carlos 

Brandao, apresentou um projeto de transformar o BCB em um Banco Central "classico", ou 

seja, urncamente preocupado com o controle da moeda e do cr6dito (Cf. Novelli, 1999: 136)" 

Tal proposta tamb6m nao teve solu9ao de continuidade, pois o mandato de Brand乞o durou 

apenas cinco meses, e o novo presidente do BCB, Emane Galv6as, era contrrio a tais 

propostas'2. 

Somente em 1984, com a cria9ao da Comissao para o Reordenamento das Finan9as 

Publicas, e diante do descontrole dos principais indicadores econ6micos e da crise de 

legitimidade do regime militar 6 que novamente o tema da autonomia do Banco Central 

retorna ao debate p丘blico, atrav6s de algumas propostas contidas no relat6rio final da 
Comissao'3. No restante dos anos 80, o tema e frequentemente debatido pela grande imprensa 

9 Neste periodo, houve uma clara diminui9谷o da importncia da diretoria do Banco Central em rela9乞o ao CMN, 
principalmente porque este se converte "no Orgao colegiado que trata praticamente da coordena9ao de toda a 
poltica econ6mica do governo, acompanhando e quase determinando globalmente seus efeitos" (Vianna, 1987: 
310). 

'O A proposta foi apresentada por Josd Carlos de Moraes Abreu, Diretor Geral do Banco Ita (e membro do 
CMN) em palestra realizada aos funcionrios do BCB em 19/10/1978 (Novelli, 1999: 134). 

n O projeto nao alterava a composi9ao do CMN, ao qual o BCB continuaria vinculado. 

12 "0 Banco Central n乞o 6 uma torre de marfim;6 um instrumento de trabalho a servi9o da economia nacional.. .a 
politica monetria nao 6 um fim em si mesma, mas um instrumento que deve servir ao pais"(Ernani Gaveas, 1n・  
O Globo, 18 de agosto de 1979, apud Novelli, 1999: 139). 

13 0 relat6rio final da Comissao defendia: a) o fim das atividades de fomento exercidas pelo BCB; b) a 
transferncia da administra9ao da divida publica do BCB para o Minist6rio da Fazenda; c) a manuten9ao do 
papel do BB como principal instrumento de politica crediticia da Uniao e agente do Tesouro; d) a extin9ao do 
or9amento monetario; e e) a centraliza9ao das contas do Tesouro no BCB. Ainda com rela9ao especificamente ao 
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(Novelli, 1999: 146), por6m algumas mudan9as nas fun96es do BC somente vao ser 

verificadas na gestao de Bresser Pereira no Minist6rio da Fazenda. A principal delas se deu 

atrav6s do Decreto n. 94.444/87, que transferiu os fundos e programas de cr6dito do BCB para 

o Minist6rio da Fazenda "acabando com as fun96es de fomento do BCB. A extin9do da 

DICRI14 e consequentemente das fun96es de pmento do BCB representou o fim do papel 

desenvolvimentista da instituicdo" (Novelli, 1999: 149, grifos no original). Em junho de 1988, 

o Boletim do BCB deixa de publicar o Balancete Consolidado das Autoridades Monetrias 

(BB e BCB) para publicar o Balancete Analitico do Banco Central. "a partir de ento, o BCB 

passa a centralizar todas as fun戸es de Banco Central” αovelli, 1999: 150, grifos no 
original). 

No governo Collor (1990-1992), reconhecido como o precursor das reformas 

neoliberais no Brasil, a economia brasileira come9ou a entrar numa fase de "liberaliza o" e 

"desregulamenta o". Quanto ao debate sobre a independencia do BCB, este "estava 

definitivamente incorporado a agenda econ6mica e politica" (Novelli, 1999: 155), fazendo 

parte, inclusive das Diretrizes de A9ao do governo Collor (Paiva, 1990: 36). Apesar dos 

intensos debates ocorridos no perodo, nao se verificou qualquer mudan9a em dire9aoa 

autonomia do BC (que era vista a partir da impossibilidade do BCB financiar o tesouro e do 

estabelecimento de mandatos fixos para a diretoria). Somente no governo Itamar 6 que se 

verifica o retorno dessa discussao, que se deu, no contexto de implementa9ao do Plano Real 

Nossa inten9ao, como ja se mencionou, ser verificar como se buscou legitimar e racionalizar, 

e qual o sentido politico das propostas de independ6ncia do BC, contidas nos projetos que 

deram origem ao Plano Real. 

Vejam-se, agora, as propostas referentes a autonomia do Banco Central, que foram 

realizadas no contexto do Plano Real. A reorganiza 谷o institucional do BC era vista como 

processo fundamental para o sucesso do Plano, pois a "confian9a na moeda s6 podera ser 

alcan9ada atrav6s de um processo de reeduca9乞o, tanto do publico quanto das autoridades. O 

necessrio debate em torno do desenho das institui96es monetrias deve ser parte fundamental 

desse processo e pretendemos estimuld-lo" (EM n. 395, de 07 de dezembro de 1993: 130) 

BCB, o relat6rio propunha a centraliza9ao das reservas bancarias nesta institui9ao "Estas altera96es 
aproximariam o Banco Central do perfil de um Banco Central classico" (Gouvea, 1994: 2 16-222). 

" Diretoria do Cr6dito Rural, Especial e Programas Especiais. 
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O conte丘do da proposta visava, sobretudo, ao insulamento da institui9ao diante das 

influencias politicas, de modo que as suas a96es fossem pautadas pela mais pura racionalidade 

econ6mica, longe da influencia de politicos "populistas" e de todas as outras formas de 

"irracionalidade". 

Apenas institui96es monetrias protegidas de pressうes serao capazes de permtir a recupera9o 
da confian9a perdida na moeda. Mais ainda, s6 um Banco Central isolado de influEncias 
capaz de assegurar o compromisso do Governo da Uniao com a disciplina fiscal, reforando 
definitivamente a credibilidade necessria para o surgimento do programa de estabiliza9o 
(idem: 130, grifos nossos). 

(...) 

Uma institui戸o monetria autnoma, com o objetivo bem determinado de garantir a 
estabilidade, 6 , por esta razao, imprescindvel para uma economia que pretende ser competitiva 
e socialmente mais justa. Ela 6 pe9a fundamental do processo de reorganiza9ao do Estado, 
necessria ao saneamento completo das fmanas pblicas, sem o qual nao se reencontrara o 
caminho do crescimento sustentado, do emprego e da melhor distribui9ao de renda e riqueza 
(idem, grifos nossos). 

Ora, o que se observa em tais formula96es 6 um projeto de insulamento do Banco 

Central, praticamente nos mesmos moldes de como foi formulado pelos seus idealizadores no 

Brasil (Campos e Bulh6es), ou seja, defende-se uma institui9o aut6noma e independente dos 

poderes da Republica, com o pretenso objetivo de ser o "guardiao da moeda e da 

estabilidade", o que nao seria .possive1 se a sorte de tal institui9ao estivesse a merce das 

disputas politicas. 

O discurso "independentista" busca legitimar a id6ia de que a racionalidade do 

processo decis6rio s6 pode ser obtida quando do isolamento deste diante da politica. As 

decis6es sobre politica monetria seriam "t6cnicas" e deveriam ser tomadas por "t6cnicos 

capacitados", sem a interferencia da classe politica (fonte permanente de irracionalidade). Em 

nome da complexidade e da necessidade de sigilo das decis6es se busca legitimar a 

transferencia de poder decis6rio sobre quest6es publicas a tecnocracia, de modo a toma-la 

completamente "aut6noma" e nao responsavel por suas decis6es. Novamente o insulamento 

burocrdtico aparece como solu9ao aos problemas nacionais 

O que se tem, nesse caso,6 novamente uma proposta de reforma, que visa imunizar as 

institui96es das vrias formas de irracionalidade que dominariam a cena politica brasileira. O 

projeto de autonomia do Banco Central, proposto no conjunto de medidas que constituiram o 

Plano Real, seria, assim, uma segunda maneira de corrigir as inadequa96es institucionais 

identificadas como responsaveis pela crise brasileira, que estaria materializada no grande mal 

nacional que seria a infla9ao. Tal projeto, apesar de fazer parte da Exposi9ao de Motivos que 
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criava o Fundo Social de Emergencia e a URV, nao foi contemplado na Medida Provis6ria 

que criou o Plano Real. A explicaao para o abandono de tal projeto, como se ver 

posteriormente, vai desde a nao-concord含ncia do Presidente da Rep丘blica, at6 as dificuldades 

politicas para sua aprova9ao, o que fez com que se optasse por uma linha de menor 

resistencia, que era a mudan9a de composi9ao do Conselho Monet自rio Nacional. 

Por ltimo, cabe destacar-se uma h ltima proposta de reorganiza9ao institucional, que 

n谷o estava presente em nenhuma das Exposi96es de Motivos anteriores, mas que se fez 

presente na Medida Provis6ria que criou o Plano Real. Esta-se falando da mudan9a na 

composi9ao do Conselho Monetrio Nacional. 

Como se destacou anteriormente, o Conselho Monet自rio Nacional ocupou um espa9o 

estrat6gico no processo decis6rio da poltica econ6mica, principalmente durante os governos 

Costa e Silva e M6dici, porm sua criaao se deu no conjunto de reformas do sistema 

financeiro realizadas durante o governo Castello Branco. A Lei Bancria, estabelecia o CMN 

como autoridade suprema do Sistema Financeiro Nacional. Sua composi9ao revelava o 

projeto de autonomia que se desejava para as institui96es responsdveis pela politica 

monetria, particularmente para o Banco Central. Pela Lei n. 4595, constituiam o plenrio do 

CMN, o Ministro da Fazenda, na qualidade de presidente do 6 rg谷o, os presidentes do Banco 

do Brasil e do BNDE e mais seis membros, dotados de um mandato, nomeados pelo 

Presidente da Rep丘blica dentre brasileiros representativos das vrias regi6es do Pais e 

possuidores de "not6rios conhecimentos em assuntos econ6mico-financeiros" (Werneck 

Vianna, 1987: 107). Segundo Werneck Vianna, esta categoria de "membros com mandato" 

visava manter uma certa independencia do Conselho em rela9ao ao Executivo, dado que a 

dura9ao do mandato era de seis anos, superior aos limites de uma gestao presidencial e 

consequentemente de seus ministros. Dentre os membros com mandato seriam destacados o 

presidente e tres diretores para o Banco Central. Assim, ao se garantir um mandato a maioria 

dos membros do Conselho, se assegurava uma autonomia para a autoridade monetria, 

impedindo solu頭o de continuidade na politica financeira 

Com a entrada de Costa e Silva na Presid6ncia da Republica, em 1967, e a assun9ao de 

Delfim Netto ao Minist6rio da Fazenda ocorre uma profunda transforma9ao nas institui96es 

respons自veis pela politica econ6mica. A antiga pretensao autonomista para o Banco Central e 

CMN 6 substituida por uma orienta9ao que visava dar ao colegiado do CMIN uma fun9乞o de 

espa9o de agrega9o e representa9ao de interesses. 
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A mudan9a de nomes do esquema econ6mico-fmanceiro, consequencia normal da sucesso 
presidencial, n乞o causaria maiores danos ao substancial programa Campos/Bulh6es, salvo num 
ponto: a substitui9ao do Presidente do Banco Central. E residira precisamente neste ponto a 
primeira e primordial transforma9ao operada na gestao do novo Ministro da Fazenda, 
revelando um feitio decis6rio diferente e que resultaria, de certo modo, em medidas 
substantivas diversas no que tange aos formatos organizacionais do relacionamento entre as 
classes dominantes e o Estado. O Banco Central, criado com inten96es de autonomia dentro da 
hierarquia fmanceira, seria, com seus quatro membros no interior do Conselho Monetrio, a 
garantia de continuidade das linhas mestras da poltica castelista. A providencia, incluida na 
lei, porm, 'nao pegou'. O CMN, estruturado segundo moldes liberais, como um nucleo de 
delibera6es fundamentais (porque monetdrias) para o conjunto da economia, ver mantido - e 
at6 reforado - seu status de central decis6ria, embora sacrificando as veleidades privatizantes 
e autonomistas, tao caras a orienta9ao precedente, que a Lei tentara garantir (Wemeck Vianna, 
1987: 114). 

Assim, na gestao do Ministro Delfim Netto (que se prolonga at6 mar9o de 1974), o 

CMN vai se tornar a mais importante agencia governamental, "levando a s 丘  ltimas 

consequencias a id6ia de fortalecimento do Minist6rio da Fazenda" (idem, 117), que ocorre 

tanto como resultante de modifica6es introduzidas legalmente na estrutura do 6 rgao, quanto 

tamb6m pelo pr6prio estilo decis6rio de Delfim Netto'5. A atua 乞o do Conselho passara cada 

vez mais a servir como m6dulo de articulaao dos interesses econ6micos encontrdveis na 

sociedade, entre si e com o aparato administrativo, centralizado na figura do Ministro da 

Fazenda "o que nao se sobrep6e ao exercicio do papel, tamb6m original, da agencia de 

coordena9ao intragovernamental" (idem, 120). Nas palavras de Werneck Vianna (1987: 132) 

Criado para ser importante ncleo de influencia do setor fmanceiro privado sobre o Executivo, 
garantindo autonomia das decis6es monetrias, inclusive como forma de controle sobre os 
rumos da economia, o Conselho evolui para a condi9ao de postulador fmal destes mesmos 
rumos, inaugurando novos mecanismos de articula叫o daqueles interesses dentro do aparato 
estatal. No interior de um contexto institucional fechado, onde os canais tradicionalmente 
utilizados para veicula9乞o das demandas foram suprimidos ou destituidos de efetiva 
representatividade, a tentativa de obter o consenso das classes empresariais nas decis6es do 
governo vai depender de uma 'intera9ao muito grande entre a autoridade e sua clientela 

O CMN se constituiu, entao, no principal centro decis6rio da politica econ6mica 

durante os governos Costa e Silva e M6dici, quando o Pais vivenciou monumentais i ndices de 

15 A composi9ao do CMN sofre vrias modifica96es durante os governos Costa e Silva e M6dici. Na primeira 
mudan9a do CMN, com a Lei n. 5632, de 30 de novembro, aumentou-se de 6 para 7 o nmero de membros 
nomeados pelo Presidente da Repblica, em virtude da cria9ao de uma nova diretoria para o Banco Central. 

A segunda altera9ao, feita pelo Decreto n. 65.769, de 2.12.1969, incluiu na composi9ao do CMN os Ministros da 
Agricultura e do Interior que, assim como os ministros do Planejamento e da Indstria e Com6rcio, passaram a 
ter direito a voto, O presidente do BCB tornou-se membro ex-officio do CMN. Assim, o nmero de membros 
nomeados pelo presidente da Republica diminuiu para seis, dos quais quatro seriam escolhidos para diretores do 
BCB, e a dura9ao de seus mandatos foi reduzida de sete para quatro anos. 

Atrav6s do Decreto n. 7 1.097, de 14 de mar9o de 1972, os presidentes do Banco Nacional de Habita9ao (BNH) e 
da Caixa Econ6mica Federal (CEF) passaram a integrar o CMN (Novelli, 1999). 
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crescimento, e que ficou conhecido como o "milagre brasileiro". Como ja visto anteriormente, 

a partir de 1973, devido a uma conjugaao de fatores internos e externos, a economia 

brasileira come9ou a demonstrar os primeiros sinais de crise, O novo governo que assumiu em 

1974 se viu, entao, diante da tarefa de promover reformas institucionais que possibilitassem 

um novo formato organizacional para a gestao da politica econ6mica, pois a "dupla tarefa que 

o CMN assumiu no periodo, de agencia governamental de formula9ao e gestao da politica 

econ6mica e de instancia de intermedia9ao de interesses sociais esteve tamb6m na origem do 

perfil excessivamente informal que dominou a organizaao" (Codato, 1997: 34). As principais 

mudan9as adotadas foram a transforma9ao do Minist6rio do Planejamento em Secretaria do 

Planejamento, 6 rgao de assessoria da Presidencia, a cria o do Conselho de Desenvolvimento 

Econ6mico (CDE) - agencia que passaria a substituir o CMN como colegiado mximo de 

coordenaao e planejamento - e a redu9ao das fun96es deste u ltimo (Werneck Vianna, 1987; 

Codato, 1997). 

A t6nica central das mudan9as residia em que o comando da politica econ6mica, antes 

conferido a um Ministro de Estado e exercido em reuni6es de um colegiado sem direta 

vincula 谷o com a Presidencia, passava agora ao pr6prio presidente, atrav6s do Conselho de 

Desenvolvimento Econ6mico. Assim, a partir do governo Geisel, o CDE se constituiu no 

principal espa9o de formula9ao e implementaao da politica econ6mica, cabendo ao CMN um 

espa9o secundrio no processo decis6rio estatal, passando este a se dedicar quase que 

exciusivamente a administra9ao da moeda. Sua composi9谷o foi alterada (Lei n. 504511974), 

sendo dele excluidos os ministros da Agricultura e do Interior, bem como o presidente da 

Caixa Econ6mica Federal. Reduziu-se para trs o numero de membros indicados pelo 

Presidente da Rep丘blica, com mandato de cinco anos. Al6m disso, os diretores do BCB 

perderam o direito ao voto e poderiam ser demitidos ad nutum, e, em 1976, o presidente da 

Comissao de Valores Mobilirios (CVM) foi admitido no CMN. 

A partir do governo Figueiredo (1979-1985), diante das criticas de v自rios setores do 

empresariado a estrutura decis6ria da politica econ6mica do governo Geisel'6, marcada pela 

centraliza9ao decis6ria no Presidente da Republica, atravds do CDE e pelo fechamento dos 

canais de representaao do empresariado, se resolve promover um conjunto de mudan9as 

institucionais restaurando os canais de participa9o do empresariado no processo decis6rio 

estatal. 

16 Criticas que culminaram nas campanhas contra a estatiza9ao da economia e pela democratiza9ao (Cf. Codato, 
1997). 
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Com rela9ao ao CMN, resolve-se alterar a estrutura decis6ria, transferindo sua 

presid6ncia para a Secretaria do Planejamento (Seplan). Tamb6m foi aumentado o nmero de 

membros nomeados pelo Presidente da Republica de tres para oito, assim como se definiu o 

retorno de outros (ministros da Agricultura e do Interior e o presidente da Caixa Econ6mica 

Federal) ao Conselho, al6m da inclusao do presidente do Instituto de Resseguros do Brasil 

(IRB) e do diretor da Carteira de Com6rcio Exterior - CACEX. Os cinco diretores do Banco 

Central continuaram sem direito a voto e os empresrios lograram uma vit6ria efetiva 

ampliaram sua participa9ao de tres para oito representantes, o maior nmero desde a cria o 

do CMN em 1964 (Codato, 1997). 

Houve ainda outras modifica6es no Conselho, como sua volta ao Minist6rio da 

Fazenda, a inclusao na sua composi9ao dos presidentes do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e do Banco da Amaz6nia (BASA), mais um diretor do Banco Central e mais um 

representante dos empresrios. Essas vrias modifica6es indicam uma tentativa de se 

revigorar o CMN e reverter a especializa9ao funcional a que foi submetida a agencia no 

governo Geisel, com a cria9o do CDE. Por6m, apesar de se observar uma certa ascensao do 

Conselho, nao se "conseguiu reeditar a notavel ascendencia sobre o processo decis6rio detida 

no perodo 1969-1973" (Codato, 1997: 319). 

Diante da crise econ6mica que se acentua durante o governo Figueiredo, come9a a 

haver um processo no interior da burocracia econ6mica, que Gouvea (1994) denomina de 

"tomada de consciencia" com rela9ao aos problemas econ6micos brasileiros, cuja maior 

manifesta9ao era a crise da divida externa. A partir de 1984 sao propostas vrias mudan9as 

em dire9o a um reordenamento das finan9as publicas, que indicavam novos pap6is para o 

Banco Central e para o Conselho Monetrio Nacional, dentro dos moldes do projeto 

"indepedentista" que marcou a criaao dessas duas agencias 

A ascensao dos civis ao poder com a "Nova Rep丘blica" nきo provocou grandes 

altera96es no Conselho Monetrio Nacional. O que se observa,6 que, diante da crise 

econ6mica e dos esfor9os continuos de estabiliza9o da economia, o componente de "gesto 

da moeda" passa cada vez mais a ser valorizado, pelo menos no plano das id6ias, como 

fun96es a serem desempenhadas pelo Conselho. Sua composi9ao, por6m, continuava a 

materializar o formato de "arranjo corporativo", formato que este assumiu, pelo menos desde 

1968, com a entrada de Delfim Netto no Minist6rio da Fazenda. Atrav6s do Decreto n 

91.185, de 3/4/1985 sao acrescentados mais dois membrosa sua composi9ao: o Ministro do 

Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e mais um membro entre aqueles nomeados pelo 
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Presidente da Republica. Jd o Decreto n. 93.490, de 3 1/10/1986, incluiu na Composi9o do 

Conselho o Ministro do Trabalho e o Decreto n. 94.303, de 01/05/1987 admitiu um membro 

representante das classes trabalhadoras, que faria parte das vota96es de urgencia (Novelli, 

1999). 

O carter corporativo do CMN continuou presente no governo Collor, que atrav6s do 

Decreto n. 99.207, de 12/04/1990, estabeleceu sua nova composi9ao: ministros da Economia 

(presidente), Infra-Estrutura (vice-presidente), Agricultura e Reforma Agrria, Trabalho e 

Previdencia Social, presidentes do BCB, BB, CEF, BNDES e CVM, representante das classes 

trabalhadoras e seis membros nomeados pelo Presidente da Republica. Os casos de urgencia 

seriam deliberados por todos os ministros, os presidentes do BCB e BB, representante das 

classes trabalhadoras e dois membros nomeados pelo Presidente da Rephblica. 

Devido a inflexao monetarista no campo da politica econ6mica, verificada desde o fim 

do Plano Cruzado e a ascens乞o do iderio neoliberal, que passa a se disseminar por boa parte 

das elites estatais (Novelli, 1999; Gouvea, 1994), a estrutura corporativa do CMN 

representava muito mais um carter formal do que uma real atua9ao dessa agencia na 

defini9ao da poltica econ6mica. Assim, cada vez mais se passava a exigir das institui96es 

respons自veis pela gest乞o da moeda (BCB e CMN), que concentrassem sua atuaao na 

"estabilidade da moeda". 

A composi9ao do CMN sofre uma outra alteraao durante o governo Itamar Franco, 

que atrav6s de Lei n. 8646, de 07/04/1993, estabelecia como componentes do Conselho os 

ministros da Fazenda (presidente); da SEPLAN (vice-presidente); da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrria; Ind丘stria, Com6rcio e Turismo; do Trabalho; 

Previdencia Social; presidentes do BCB, BB, CEF, BNDES, CVM, BASA e BNB; um 

membro das classes trabalhadoras, "ouvidas as centrais sindicais"; e seis membros nomeados 

pelo Presidente da Republica com mandato de dois anos. 

Essa era a composi9o do CMN quando da altera9ao sofrida atrav6s da Medida 

Provis6ria que criou o Real. Atrav6s do artigo oitavo da MP n.542, o Conselho passaria a ter a 

seguinte composi9o: 

O Conselho Monetrio Nacional, criado pela lei n。 4.595, de 31 de dezembro de 1964, passa a 
ser integrado pelos seguintes membros: 

I - ministro de Estado da Fazenda, na qualidade de presidente; 

II - ministro Chefe da Secretaria de Planejamento e Coordena9ao da Presidencia da Republica; 
e 

III - presidente do Banco Central do Brasil; 
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Pardgrafo 1。ー  O Conselho deliberara mediante resolu96es, por maioria de votos, cabendo ao 
presidente a prerrogativa de deliberar, nos casos de urgencia e relevante interesse, ad 
referendum dos demais membros. 

Pargrafo 2。ー  Quando deliberar ad referendum do Conselho, o presidente submetera a decis乞o 
ao colegiado, na primeira reuni乞o que se seguira quela delibera9ao. 

Pargrafo 3.。  - O presidente do Conselho poder convidar ministros de Estado, bem como 
representantes de entidades p丘blicas ou privadas, para participar das reuni6es, nao lhes sendo 
permitido o direito de voto. 

Pargrafo 4.。  - O Conselho reunir-se-a, ordinariamente, uma vez por mes, e, 
extraordinariamente, sempre que for convocado por seu presidente. 

Paragrafo 5.。  - O Banco Central do Brasil funcionar como secretaria-executiva do Conselho. 

Paragrafo 6.。  - O Regimento Interno do Conselho Monetrio Nacional ser aprovado por 
Decreto do presidente da Republica, no prazo m自ximo de 30 (trinta) dias, contados da 
publica9o desta medida provis6ria. 

Pargrafo 7.。  - A partir da publicacao desta medida provis6ria, ficam extintos os atuais 
ーーー」一＋一一  」一  ー一ーLー、一  」一  ~一一一一11一一  、‘一一一“一！ 一  、T一一 ,一  .11 manaatos ae memoros ao Uonseino Monetarlo Naciona1'. 

17 A Medida Provis6ria tamb6m defme a estrutura de assessoramento do Conselho Monetrio Nacional. 

"Art. 9.0 ー E criada junto ao Conselho Monetrio Nacional a Comissao T6cnica da Moeda e do Cr6dito. comoosta 
dos seguintes membros: 

I - presidente do Banco Central do Brasil; 

II - presidente da Comiss貸o de Valores Mobilirios; 

III - Os secretrios do Tesouro Nacional e de Poltica Econ6mica do Minist6rio da Fazenda; e 

IV - Os diretores de Politica Monet自ria, de Assuntos Internacionais e de Normas e Organiza9ao do Sistema 
Financeiro do Banco Central do Brasil. 

Par自grafo l.。  - As reuni6es da Comissao serao coordenadas pelo presidente do Banco Central do Brasil. 

Pargrafo 2.。ー  O Regimento da Comissao T6cnica da Moeda e do Cr6dito ser aprovado pelo presidente da 
Republica. 

Art. l0.。  - Compete a Comissao T6cnica da Moeda e do Crdito: 

a) propor a regulamenta9ao das mat6rias tratadas na presente medida provis6ria, de competencia do Conselho 
Monetrio Nacional; 

b) manifestar-se, na forma prevista em seu Regimento, previamente, sobre as mat6rias de competncia do 
Conselho Monetrio Nacional, especialmente aquelas constantes da lei n.。  4.595, de 31 de dezembro de 1964; 

c) outras atribui96es que lhe forem cometidas pelo Conselho Monetario Nacional. 

Art. 11.0 - Funcionarao tamb6m junto ao Conselho Monetario Nacional as seguintes Comiss6es Consultivas: 

I - de Normas e Organiza9ao do Sistema Financeiro; 

II - de Mercado de Valores Mobilirios e de Futuros; 

III - de Cr6dito Rural; 

IV - de Cr6dito Industrial; 

V - de Endividamento Publico; 

VI - de Poltica Monetria e Cambial; 

VII - de Processos Administrativos. 

Paragrafo 1.0 - A organiza9ao, a composi9ao e o funcionamento das Comiss6es Consultivas serao objeto de 
Regimento Interno, a ser aprovado por decreto do Presidente da Republica, nele incluidas normas que regulem a 
audiencia das Comiss6es Consultivas, pelo Conselho Monetario Nacional, no trato das mat6rias atinentes a s 
finalidades especificas das referidas Comiss6es, ressalvados os casos em que se impuser sigilo. 
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A justificativa para tal mudan9a de composi9ao foi feita na Exposi9ao de Motivos n. 

205, que acompanhava a Medida Provis6ria n. 542. Segundo o documento, tal medida se 

justificava pela "desej dvel autonomia da Autoridade Monetria, tanto no que se r矛red s 
pressうes polticas como d quelas provindas do sistema financeiro". Deste modo, se buscava 

"recuperar a orienta9ao da Lei n. 4595 e adaptar-se a padr6es adotados internacionalmente, 

acolhidos os aspectos institucionais peculiares da realidade brasileira" 18. 

Al6m disso,6 afirmado que as sucessivas mudan9as na composi9ao do CMN o 
tornaram um foro onde“α autonomia da autoridade monetria fica em xeque". A participa9o 

de representantes do setor privado 6 criticada pelo fato de distorcer "o carter de institui9o 

pblica do Conselho, pois envolve partes interessadas em decis6es onde deve prevalecer 

exclusivamente o interesse e o compromisso com a estabilidade". Ja a amplia9ao da 

representa9ao governamental6 criticada por ter "distorcido o trabalho do CMN, tornando-o 

sensivel a press6es advindas de outros integrantes do processo de decisao publica, nem 

sempre sintonizados com a fun9ao precpua da Autoridade Monetria, para defender a 

estabilidade da moeda" 19. 

Tendo em vista os problemas citados, derivados da participa9ao de diversos setores na 

composi9ao do CMIN, justifica-se a nova composi9o do Conselho - que passa a ser integrado 

pelos ministros do Planejamento e Coordena9ao Geral da Presidencia da Republica, o 

Ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central - como a melhor forma de assegurar "a 

compatibilidade das a6es do Conselho com o objetivo de priorizar a gestao monetria e 

Proteger o Real das Press6es Polticas e econ6micas que Possam P6r em risco a estab液dade 
do padrdo monetrio do Paお” 20 

Como consta na nota 17, tamb6m estava prevista na MP 542 a cria9o de Grupos 

Consultivos, que teriam como objetivo "manter um foro onde outros setores do governo 

federal e de representantes da sociedade possam fazer-se ouvir junto ao CMN". Por6m, como 

destaca Franco em sua anlise da nova composi9ao do CMN, "nenhuma convoca9ao da 

Comissao Consultiva teria lugar no segundo semestre de 1994. Na verdade, nem mesmo o 

Pargrafo 2.。  - Os atuais mandatos dos membros das Comiss6es Consultivas ficam extintos" 

無xposigo de Motivos Interministerial n. 205/MF/SEPLAN/MJ/Mm/MpS/MS/SAF Brasilia, 30 de junho de 
1994, grifos nossos. 

19 Exposio de Motivos Interministerjal n. 205/MF/SEPLAN/MJ/MTb/MpS,'MS/SAF Brasilia, 30 de junho de 
1994, grifos nossos. 
20 

Exposio de Motivos Interministerial n. 205/MF/SEPLAN/MJ/MTb/MpS/MS/SAF Brasilia, 30 de junho de 
Iフ7t らI 111Th 11USbUS. 
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decreto aprovando o seu surgimento, previsto no Pargrafo 10 do Art. 110 da MP n. 542, foi 

assinado pelo Presidente da Rep丘blica" (Franco, 1995: 69) 

Depois de descrever a nova composi9谷o do CMN e como se buscou legitimar esta 

mudan9a, cabe responder a s seguintes indaga96es: Qual o sentido poltico da mudan9a 

realizada na composi9do do CMIV?Qual a rela9do entre essa mudan9a institucional e α 
rePresentaぐdb 9ue seルddilび7aGdb e de suas causas, na prma como pl 翌フresentado no 
cap tubanterior? 

Ao que parece, a mudan9a na composi9ao do CMN fechou o ciclo de proposi96es com 

vistas a solucionar os problemas identificados como estando na origem do mal inflacionrio 

brasileiro: as atitudes irracionais (o populismo econ6mico, o corporativismo) e a inadequa9o 

institucional, ou seja, atrav6s da nova composi9ao para o CMN visava-se retirar deste espao 

de delibera9ao, que se constitui no "6rgao deliberativo m自ximo do Sistema Financeiro 

Nacional", todo tipo de interesses que pudessem representar demandas setoriais ou 

corporativas. A forma como o Conselho estava composto, com ministros de vrias reas e 

representantes dos bancos federais, seria propicia para a difuso da irracionalidade 

corporativa e populista, pois trariam para o Conselho uma s6rie de demandas que o 

desvirtuaria de sua fun9ao de "guardi乞o da moeda e da estabilidade". Assim, somente uma 

organiza9ao institucional estruturada em torno dos espa9os realmente comprometidos com a 

estabilidade da moeda poderia se tornar imune a todo tipo de demandas que comprometessem 

a racionalidade da politica econ6mica. 

Al6m disso,6 possivel encontrar uma outra explicaao para o sentido mais geral dessa 

inovaao institucional. Diante da conjuntura politica e econ6mica que caracterizava o periodo 

em que o Real foi implementado, era praticamente impossivel conseguir implementar o 

projeto de autonomia do Banco Central, na forma como foi visto anteriormente. Tal projeto 

envolvia uma mudan9a estrutural no modo de atua9ao das autoridades econ6micas no Brasil, 

o que nao seria possivel de se obter num contexto pr6-eleitoral. A decis乞o envolveria mudan9a 

constitucional, e, portanto, exigiria um longo debate no Congresso, o que inviabilizaria o 

projeto de estabiliza9ao, que tinha que ter resultados em curto prazo (principalmente para 

viabilizar a candidatura de Fernando Henrique Cardoso) Um outro fator,6 que o Presidente 

Itamar Franco se posicionava de maneira contrria a independencia do Banco Central, 

defendida veementemente pela tecnocracia encarregada da politica econ6mica, como Gustavo 
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Franco e Pedro Malan21. Diante desses fatores, a estrat6gia mais racional foi a de deixar o 

projeto de autonomia do Banco Central para o futuro governo e realizar uma reforma 

institucional pontual, mudando a composi9ao do CMN, que p6de ser implementada via 

Medida Provis6ria. Assim, se garantiu o controle por parte da tecnocracia econ6mica, dos 

principais ncleos decis6rios da politica econ6mica22, sem ter que se submeter ao desgaste de 

uma altera9ao na Constitui9ao23. 

A mudan9a de composi9o do CMN pode ser vista, ent谷o, como uma estrat6gia no 

sentido de se assegurar o insulamento da tecnocracia econ6mica, tanto do controle dos 

poderes da Rep丘blica como da influ6ncia de interesses corporativos presentes na pr6pria 

estrutura institucional do Poder Executivo, de modo a garantir que a "racionalidade" das 

decis6es fosse preservada. Al6m disso, a estrat6gia de se mudar a composi9ao do CMN ao 

inv6s de se buscar a aprova o do projeto de autonomia do Banco Central pode ser vista como 

uma tentativa de se buscar uma via menos conflitiva para um mesmo objetivo: o insulamento 

da tecnocracia econ6mica, ligada ao projeto do Plano Real24. 

21 Sobre o assunto, vide a mat6ria: "Itamar rejeita Banco Central independente". In: Jornal Folha de Sao Paulo, 
30/06/1994, Editoria Dinheiro, pg. 2. "0 presidente Itamar Franco est decidido a influir cada vez mais no 
Plano Real. Ja comunicou ao Minist6rio da Fazenda a decisao de encerrar o seu governo com um salrio mnimo 
de USS 90 e rejeitou a proposta de Banco Central independente". 

O presidente do Banco Central, Pedro Malan, e o diretor de Assuntos Internacionais do BC, Gustavo Franco, 
insistiram junto a Ricupero para que o governo propusesse ao Congresso a independencia total da institui9ao. 

Ambos avaliam que essa 6 a condi9ao essencial para a nova moeda ter credibilidade junto ao mercado". 

22 Numa coluna publicada no Jornal Folha de Sao Paulo sob o titulo de "Quem ganha e quem perde com o Real" 
6afirmado que apesar do presidente do Banco Central, Pedro Malan, nao ter conseguido que o projeto de 
independencia do BC fizesse parte da Medida Provis6ria que criou o Plano Real, como premio de "consola9ao" 
ele haveria ganho a nova composi9ao do CMN. 

Pensa-se que muito mais do que um prmio de consola9ao, a nova composi9ao do CMN representava a 
possibilidade de se obter o controle da poltica econ6mica por parte da tecnocracia, sem ter que optar pelo 
desgaste do projeto de autonomia do Banco Central. 

23 Ainda mais diante do fato de que a reforma constitucional prevista para 1994 praticamente nao existiu. Sobre o 
tema, vide Meio (1997). 

24 Apesar de ser a linha menos conflitiva, a mudan9a de composi9乞o do CMN provocou a rea9乞o de varios 
setores do empresariado e dos trabalhadores, que reclamavam do fechamento dos canais de participa9ao no 
processo decis6rio do Estado. Vide a mat6ria "A9乞o dos lobbies pode modificar a MP do real". In: Jornal Folha 
de Sdo Paulo, 12/Jul/94, Editoria Dinheiro, p. 2. "Outro lobby, articulado por entidades empresariais e 
sindicais, busca manter representantes destes setores no CMNにonseiho Monetdrio Nacionaり． O PPR, atrav6s 
do deputado Francisco Dornelles (RJ), encampa a id6ia. 

A MP determinou que o CMN sera formado apenas pelos ministros da Fazenda e Planejamento e pelo presidente 
do BC. A medida conta com a simpatia de Foga9a. 

Perderam suas cadeiras no CMN representantes dos bancos, do com6rcio, do setor agricola, dos bancos publicos 
e trabalhadores". 

Vide tamb6m a mat6ria "Relator nao aceitara mudar "cerne" da MP". In: Jornal Folha de So Paulo, 02/07/1994, 
Editoria Dinheiro, pdg. 5. 



6.2 Os Policy Makers 

Passa-se agora para a anlise das formula6es que os policy makers do Real fizeram, 

em defesa das reformas institucionais analisadas acima. Aqui, como se vera, o carter 

ideol6gico dos discursos fica explcito, pois mais do que nas Exposi96es de Motivos e Leis, as 

publica96es dos policy makers tratam quase que exciusivamente da racionaliza9乞o e 

legitima9ao das medidas adotadas. 

Come9a-se com a reforma fiscal e a cria9乞o do Fundo Social de Emergencia. Como se 

viu anteriormente, desde a entrada de Fernando Henrique para o Minist6rio da Fazenda, a 

problemtica do ajuste das contas publicas passa a ser colocada em destaque na agenda 

governamental. Primeiro, atrav6s do Plano de A9ao Imediata, que promoveu alguns cortes nos 

gastos governamentais e reformulou o Or9amento; posteriormente, atrav6s do reordenamento 

institucional das finan9as publicas promovido pelo Fundo Social de Emergencia (FSE) 

O entao Ministro Fernando Henrique Cardoso, em vrias manifesta6es destacou para 

a necessidade imediata de se promover o ajuste das contas p丘blicas. Nesse ponto, um artificio 

ret6rico foi frequentemente utilizado em seu discurso: aquilo que Nobre & Freire (1993) 

denominaram de "lgica do inevitvel". Referindo-se ao problema fiscal, FHC afirmava que 

"O senador Jos6 Foga9a (PMDB-RS), relator da medida provis6ria que regulamenta o real, disse ontem que vai 
fazer "todo o esforo" para que a proposta do governo nao seja alterada pelo Congresso. 

O relator garantiu que nao vai aceitar altera96es no "cerne" do Plano Real. O que, segundo ele, poderia 
comprometer a estabilidade da nova moeda. 

(...) 

Foga9a passou a noite de quinta-feira lendo a medida provis6ria. O senador disse que uma das "melhores 
medidas" foi a modifica戸o na composi9ao e no funcionamento do CMIN (Conselho Monet自rio Nacional). 

"O CMN estava desmoralizado. N乞o havia transparencia nem visibilidade dos seus atos. Ele havia perdido a 
for9a politica", disse o relator. 

O CMI'.I tera agora apenas tres integrantes, todos do Executivo (antes havia empresarios e trabalhadores), que 
encaminharao ao Congresso relat6rio trimestral sobre seus atos". 
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"Neste momento ndo temos dois caminhos a percorrer, temos que botar trilhos no governo" 
25 

Em outro momento, quando do processo de vota9ao da Emenda Constitucional que 

criava o Fundo, a "lgica do inevitvel"6 complementada por uma tese da amea9a26, ou seja, 

se as propostas necessdrias e inevitaveis nao fossem aprovadas, o Ministro da Fazenda pediria 

demissきo, o que colocava nas maos do Congresso a op9ao entre a "racionalidade" ou o 

"populismo", a "responsabilidade" ou a "irresponsabilidade"27. Segundo FHC, "O plano foi 

elaborado para uma sociedade democrtica, com atores politicos responsaveis, que acreditam 

na negociaao, na sinceridade, que p6em as cartas na mesa, que nao quebra contrato, que no 

faz congelamento e nao da golpe, mas parece que o Brasil que ir por outro caminho, mas af o 

presidente arranjar quem seja apto a tomar o caminho d罪rente" 28 

Em outro pronunciamento, ainda na tentativa de convencer o Congresso a votar e 

aprovar a emenda do Fundo Social de Emergencia29, a mesma estrat6gia da amea9a foi 

25"TT 一  ，  
um enoque para aentro ao governo" In: Jornal Gazeta Mercantil, 15/06/93. 

26 A tese da amea9a 6 apresentada aqui, no sentido dado por Hirschman (1992), como uma das formas de 
expressao da retrica da intransigencia, a qual, pode ser usada por um discurso reacionrio ou progressista. A 
tese de amea9a 6 uma ret6rica tipicamente reacionria que advoga "...contra uma mudan9a que, devidoa 
tend6ncia predominante na opini乞o p丘blica, ningu6m se atreve a atacar de frente. Essa terceira forma assevera 
que a mudan9a proposta, ainda que talvez desej自vel em si, acarreta custos ou consequencias inaceit自veis de um 
outro tipo" (1992: 73). A tese conservadora da amea9a tem uma de suas contra-caras na ret6rica progressista do 
perigo iminente, que advoga que determinada poltica6 "imperativa para manter a distncia algum desastre 
amea9ador" (1992: 128). Na forma como 6 utilizada aqui, por Fernando Henrique Cardoso e outros policy 
makers do Real, percebe-se o uso da ret6rica progressista da amea9a "do perigo iminente". Como destaca 
Hirschman, o que unifica esses dois tipos de ret6rica 6 o seu carter de intransig6ncia, cuja principal 
consequencia 6 uma incapacidade de dialogo entre progressistas e conservadores. "O conseqente isolamento 
desses diversos grupos parece-me mais preocupante que o isolamento de individuos an6nimos na 'sociedade de 
massas', a qual os soci6logos deram tanta importncia" (1992: 9). 

27 A tese da ameaa, em rela9ao a nao aprova9谷o do Fundo Social de Emerg6ncia tambdm foi utilizada para 
outras quest6es, como por exemplo, no caso da negocia頭o da dvida externa, quando o presidente do Banco 
Central afirmou que a concretiza9乞o do processo de negociaao da divida dependeria da aprova9ao do Fundo 
Social pelo Congresso. "Para Malan, acordo vai depender do Plano". In: Jornal Folha de So Paulo, 05/02/1994, 
Editoria Dinheiro, pg.8. Outro uso da amea9a foi feito pelo lider do Governo no Senado, o Senador Pedro 
Simon, quando afirmou que se o FSE n乞o fosse aprovado, al6m da ren丘ncia de Fernando Henrique Cardoso, 
haveria a implementa9ao de um "pacote econ6mico" para estabilizar a economia. "Simon preve choque se o 
fundo nao passar". In: Jornal Folha de Sdo Paulo, 05/02/1994, Editoria Brasil, pag. 6; "FHC critica Congresso e 
governo ameaa com choque". In: Jornal Folha de So Paulo, Editoria Brasil, pag. 4. 

28 "A cartada de Cardoso no Congresso" (capa) In: Jornal Gazeta Mercantil, 04/02/1994. A estrat6gia da amea9a 
foi utilizada at6 o momento da vota9ao do Fundo Social de Emergencia. A l6gica de argumenta9ao, sempre foi a 
mesma, como pode ser observado nas seguintes mat6rias publicadas na imprensa. "FHC amea9a pedir 
demiss乞o"In: Jornal Folha de So Paulo, 03/02/1994; "Nao ha mais o que negociar, diz FHC", In: Jornal Folha 
de So Paulo, 04/02/1994, Editoria Brasil, pag. 6; "Equipe ja mostra sinais de desanimo". In: Jornal Folha de 
So Paulo, autor: Carlos Alberto Sardenberg, Editoria Brasil, pag. 6; "FHC pressiona congresso e diz que 
chegou 'ao limite"In: Jornal Folha de Sdo Paulo, 09/02/1994, Editoria Brasil, pag.7. 

29 0 Fundo Social de Emerg6ncia foi motivo de intensa negocia9ao entre Governo e o Congresso. Sobre o 
processo de negocia9ao e os debates envolvidos, vide as seguintes mat6rias publicadas no Jornal Folha de So 
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utilizada, sendo, porm ampliada pela introdu9ao de um terceiro elemento na argumenta9ao, o 

catastrofismo, ou seja, a paralisia do Congresso diante do projeto do Fundo Social de 

Emergencia, estaria indicando a existencia de uma crise institucional no Brasil30: 

O Congresso hoje, ao nao decidir mais uma vez, sequer no que diz respeito ao dar ou nao 
urgencia, mostra que ele esta sem gs. Houve ai uma ferida que pode ser letal: a incapacidade 
de tomar posi9ao num momento que o pais precisa de decisao. Nao se trata da posi9ao do 
ministro. E mais grave. Acho que'uma crise institucional, O Congresso passou por uma CPI, 難~議鷺1 
est com as feridas abertas e nao teve condi96es de tomar uma posi9ao mais dura; nao disse 
sim nem nao. Como vai haver revisao constitucional? Aqueles que pensam, ao nao dar qurum ーー  ーーーーユーーーーー  ユーー  rーーー一ー’ ーー  ーーー  ー1 111一ー一‘ 
foje, que em seguiaa vao lazer revisao constitucional, est乞o enganados. Ndo hd condicb. nao 
hd gs no Congresso para enfrentar as quest6es do pas. Digo isto com muita tristeza como 
Senador. 

Essa noite, la com meu travesseiro, pensei que quem sabe fosse o caso de convocar a 
assemblia nacional revisora, especifica, porque o Brasil ndo pode esperar. Nao podemos 
seguir ae impasse em impasse- 

Um dia antes da vota o do Fundo, pelo Congresso Nacional, Fernando Henrique 

Cardoso fez um pronunciamento em cadeia nacional de r自dio e televisao, ratificando a 

estrat6gia argumentativa que j自  aparecia nas suas formula96es anteriores. Veja-se, por 

exemplo a "lgica do inevitvel", que aparece em vrias passagens de sua argumenta9ao32: 

Paulo: "Equipe negocia tudo, menos o fundo", 05/O 1/1994. Editoria Brasil, pag. 7; "Comissao pede detalhes 
sobre piano ao Ministro", 05/01/1994, Editoria Brasil p. 7; "Ministro consegue apoio da Comissao", 06/01/1994, 
Editoria Brasil, pag. 12; "Bacha negocia transferencias", 08/01/1994, Editoria Brasil, 08/01/1994, pg. 4; "Para 
Lucena Fundo Social ser rejeitado", 11/01/1994, Editoria Brasil, pg. 1, "FHC diminui reten9ao de verbas 
estaduais", 12/01/1994, Editoria Brasil, pg. 8; "PFL vai votar contra aumento de impostos", 13/01/1994, 
Editoria Brasil, pg. 4; "Sem acordo, medidas de ajuste iro a voto", 15/01/94, Editoria Brasil, p自g. 4; 
"Comissao nao chega a consenso em alternativas a corte de verbas", 15/01/1994, Editoria Brasil, pag. 4; "Verbas 
estaduais podem ficar sem reten9ao", 18/O 1/1994, Editoria Brasil, 1-8; "Sub-comiss乞o vota relat6rio hoje", 
18/01/1994, Editoria Brasil, pg. 8; "Governadores do Nordeste vao rejeitar os cortes", 18/01/1994, Editoria 
Brasil, pag. 8; "Trabalhador no sera prejudicado, diz FHC", 23/O 1/1994, Brasil, pg. 8; "Relator aprova Fundo 
Social de Emergencia", 3 1/01/1994, Capa; "Ministro faz corpo a corpo para aprovar fundo", 0 1/02/1994, 
Editoria Dinheiro; "Governo se mobiliza para aprovar FSE", 03/04/1994, Brasil, 1-5; "Governo sede para tentar 
aprovar no Fundo Social", 03/02/1 994, Editoria Brasil, 1-6. 

30 Veja-se, por exemplo, o depoimento do lider do governo na Camara dos Deputados, Luiz Carlos Santos, como 
mais um exemplo do catastrofismo: "Estamos muito pr6ximos do impondervel (...) Se o Congresso n乞o aprovar 
o resto do plano do ministro Fernando Henrique (Fundo Social de Emergencia) na pr6xima ter9a-feira, o Brasil 
acordara na quarta-feira em pnico. As bolsas cairao, a infla9ao subir, o ministro pode sair e o governo ficar 
sem clima para agir". In: Jornal Folha de Sao Paulo 08/02/1994, autor da mat6ria: Josias de Souza, Titulo:. 
"Paralisado, governo Itamar tema pnico", Editoria Brasil, p. 5. 

31 "Vota9ao do fundo 6 adiada e presidente faia em rede nacional de rdio e tv" In: Jornal Gazeta Mercantil, 
04/02/1994, p. 6. 

32 A l6gica do inevitvel tamb6m esta presente em vrias passagens da carta enviada pelo Presidente Itamar 
Franco aos Presidentes do Camara dos Deputados e do Senado Federal: 

"Excelentissimos senhores presidentes do Senado Federal, senador Humberto Lucena, e da Camara dos 
Deputados, deputado Inocencio de Oliveira. 

Diante do resultado da vota9きo de ontem no Congresso Nacional de duas Medidas Provis6rias que implicavam 
aumento de arrecada頭o para fazer face ao Programa Econ6mico de Estabiliza9ao, dirijo-me a Vossas 
Excelncias para reafirmar: 
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Diante da infla9ao que beira os 40% ao mes e das dificuldades do povo, o governo prop6s um 
programa econ6mico ao Congresso para derrubar a infla9乞o. 

(...) 

Desde minha posse no Minist6rio da Fazenda, venho afirmando aue n乞o se deve enganar O Dais 
pulando etapas. E preciso primeiro equilibrar o oramento. Sem isto' impossvel conseguir que 
α infla9do baixe definitivamente 

(...). 

Sem o fundo social de emergencia ndo haverd condic6es de combater o pior de todos os 
impostos, que 6 a 血且a9ao. 

(...) 

O Governo est seguro de que este Programa d o me肌or caminho para alcan9ar α 
estabilidade desダada e proporcionar o crescimento sustentado da economia. 

(...) 

S6 juntos, em parceria - Sociedade, governo e Congresso ー, superaremos as dificuldades. 

O Governo ndo pode nem quer impor esse programa ao Congresso33. 

A tese da ameaa, por sua vez, tamb6m aparece em vdrias passagens de seu 

pronunciamento. Novamente a continuidade de FHC no cargo 6 condicionada え  aprova9o do 

Fundo. A ela s乞o associados contornos da inevitabilidade das medidas adotadas e tamb6m um 

10 - que o Ministro da Fazenda relatou ao Congresso, detalhadamente, em inmeras ocasi6es, a proposta do 
Governo e a importancia da aprova9ao dos cortes no Oramento e do aumento de aliquotas de Imposto de Renda 
para a forma9ao do Fundo Social de Emergencia. Com  esprito democrtico, aceitou as modifica96es propostas 
pelos partidos e, com seus representantes, o governo fez os acordos conseqentes; 

2。ー  que a proposta do governo preservou os trabalhadores e a imensa maioria das classes m6dias do esfor9o 
tributrio adicional, fazendo recair sobre os que podem o peso da contribui9ao para o esforo de estabiliza9ao da 
economia. 

3。  - que causa nao s6 surpresa, mas tamb6m preocupa9ao o fato de o Congresso haver aprovado o aumento de 
aliquotas no Imposto de Renda que recai sobre pessoas fisicas e nao ter aprovado identica medida para as 
grandes empresas, nem uma taxa de fiscaliza9ao que recairia exclusivamente sobre os bancos; 

40 - que todo o esfor9o do governo 6 para acabar com o pior dos impostos - a infla9ao - que arruina os mais 
pobres e, para isso, penalizou levemente apenas os mais ricos; 

5。ー  que a impossibilidade de aprova9ao das Medidas Provis6rias devido ao absenteismo e ao decurso de prazo, 
pois a Constitui9谷o veda aumento de impostos no mesmo ano de publica9ao da lei,6 sintoma grave para um pais 
que esta ansioso por medidas corajosas que ponham fim a infla9ao; 

6。ー  que, fmalmente, o governo, diante disso, pede aos presidentes da Camara e do Senado e aos partidos 
polticos a aprova9ao urgente da proposta de emenda constitucional que cria o Fundo Social de Emergencia, 
reconstituindo nela a base de recursos para equilibrar o or9amento e zerar o ddficit. 

Ainda esta semana, setores ligados ao Minist6rio da Saude, assim como aos ministros das pastas militares, o 
ministro da Ciencia e Tecnologia e a ministra dos Transportes, estiveram a pleitear, com razao, medidas para 
libera9ao de recursos que, sem o Fundo Social de Emergencia, serao impraticaveis" In: Jornal Folha de Sdo 
Paulo, 29/01/1 994, Editoria Brasil, p. 4. 

n Fernando Henrique Cardoso "Pronunciamento de Radio e TV proferido em 07/02/1994. Publicado em Gazeta 
Mercantil, em 08/02/1994, grifos nossos. 
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outro elemento: o cardter universalista/unflcador das medidas34. Elas nao seriam op96es de 

um governo comprometido com determinado projeto politico, sustentado por alguns grupos 

sociais @oder-se-ia falar classes e fra6es de classes), e sim uma demanda colocada para o 

Brasil em sua totalidade35 E o Brasil que tem pressa, que ansia pelas medidas, eがm, que 

desqa a aprova9do das me或das36 

Todos os planos dos Governos anteriores - a maioria deles com choques, confiscos, 
congelamentos ー  foram endossados pelo Congresso, e praticamente sem discussao. 

Hoje, o Congresso nao 6 assim (felizmente, pois democracia 6 participa9ao), nem o nosso 
programa tem as caracteristicas dos anteriores. 

Nunca um Ministro da Fazenda dialogou tanto com o Congresso para a aprova9ao de um Plano 
econ6mico. 

Debati horas a fio com o Congresso. 

Aceitei as boas sugest6es. 

Cedi a tudo que era possvel, desde que nossa proposta de zerar o d6ficit nao fosse prejudicada 

(...) 

Fiz o que pude. 

Cheguei ao limite do possんd 

O que vai ser votado essa semana 6 o resultado dessa ampla negocia9ao.E um trabalho 
conjunto do Governo e do pr6prio Congresso. 

Agora d Preciso que o （万ngresso decida.Nao Porque o governo quer, mas Porque o Brasil tem  
Pressa・  

(...) 

O Congresso e outros setores concordam com a necessidade de se acabar com a infla9ao e fazer 
as reformas constitucionais, mas resistem a s medidas necessrias. 

(...) 

Mas o Brasil quer h可e claramente que cada um assuma sua parcela de responsab液dade  

(...) 

A mudan 9a ou ganha for9a agora, ou ndo ocorrerd tdo cedo 

O Congresso, por meio das CPIs esta restaurando a dignidade da politica, precisa agir 
responsavelmente na rea econ6mica. 

E preciso que decida. 

Que diga sim ou nao. 

のe ndb se omita nem deixe Para dgP015・ se ndo estiver de acordo com o Plano ProPos屯  
recuse-o, pois ndofaたard quem busque outros caminhos e formule alternativas 

34 De acordo com Thompsom, a universaliza9ao d uma tipica estrat6gia ideol6gica. Atrav6s dela, "acordos 
institucionais que servem aos interesses de alguns individuos sao apresentados como servindo aos interesses de 
todos, e esses acordos s乞o vistos como estando abertos, em principio, a qualquer um que tenha a habilidade e a 
tendencia de ser neles bem sucedido" (Thompsom, 1995: 83). 

35 A universalidade do Real, como se vera posteriormente, sera uma das estrat6gias discursivas centrais na 
racionaliza頭o e legitima9ao do Plano durante a campanha eleitoral de Fernando Henrique Cardoso a Presidencia 
da Republica. 

36 Sobre o discurso da "unidade" em Fernando Henrique Cardoso, vide Miguel (2000) e Pinto (1996) 
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Ao Ministro da Fazenda, se o Congresso aprovar o proposto em sua integralidade, resta uma 
luta imensa a enfrentar. 

A pacidncia sempreかvirtude de nosso povo, mas o pas ndo pode esperar.37 

Por u ltimo, cabe ver como Fernando Henrique Cardoso buscou racionalizar e legitimar 

as medidas concretas contidas na proposta do Fundo Social de Emergencia. Sua defesa parte 

do diagn6stico analisado anteriormente, que identifica a inflaao como o grande mal que 

atinge a sociedade brasileira e tendo como origem principal a desordem financeira do Estado. 

Nas palavras de FHC 

Para acabar de vez com a infla9do' preciso que o Governo ndo gaste mais do que tem. Do 
contrrio tera que ir aos bancos fazer empr6stimos ou fabricar dinheiro. E tudo isso gera mais e 
mais infla9ao. 

(...) 

Quando o governo imprime dinheiro,' o povo que paga. Nao tenham a menor ilusao. 

Com a infla9do elevada, quem perde'a imensa maioria da popula9do, que ndo possui conta 
nos bancos, ndo tem se9uer acesso d caderneta de Po雄フαnぐa.Ndo tem como dげとnder-se dα 
desvaloriza9do do dinheiro e empobrece a cada dia que passプ8. 

A esse diagn6stico seguem a racionaliza9ao e legitima 乞o do conjunto de medidas 

contidas no projeto do Fundo Social de Emergencia. A argumenta9乞o vai girar em torno da 

necessidade e "inevitabilidade" em tal reorganiza9ao institucional das finan9as publicas, pois 

as transferencias obrigat6rias de recursos estavam a comprometer sua racionalidade e, 

portanto, seriam fontes de pressao inflacionria39. A infla9ao 6 novamente apresentada como 

37 Fernando Henrique Cardoso, "Pronunciamento de Rdio e TV proferido em 07/02/1994". Publicado em 
Gazeta Mercantil, em 08/02/1994, grifos nossos. 

38 Fernando Henrique Cardoso, "Pronunciamento de R自dio e TV proferido em 07/02/1994". Publicado em 
Gazeta Mercantil, em 08/02/1994, grifos nossos. 

39 Com rela9ao a este ponto, veja-se tamb6m Gustavo Franco, quando afirma que "A vincula9きo de receita6 a 
forma mais direta e perversa de apropria9ao corporativa de um recurso p丘blico. E a maneira pela qual o Estado 
concede a uma atividade, autarquia ou empresa a exclusividade de uma determinada receita. O texto da 
Constitui9ao ilude o cidadao estabelecendo uma veda9oa vincula9ao de impostos, mas ressalva as partilhas de 
receitas com os estados e municipios e o percentual de 18% para a educa9ao (art. 167, IV). A veda9乞o nao 
alcan9a as Contribui96es e as Taxas, o Adicional de Frete para o FMM, os encargos sobre a folha de salrios que 
fmanciam o Sistema '5' e seus magnificos pr6dios de mrmore, assim como os impostos criados para os gastos 
de estradas, a CPMF que se destina え  Sade, e por ai vamos. As exce9うes sdo a regra. Todo o dinheiro p丘blico 
parece ja ter dono. 

Por isso, propusemos na EM 395 uma emenda constitucional criando o Fundo Social de Emergdncia, um 
mecanismo que nada mais era do que um sistema para desvincular receitas, e desvincular' fazer publico o 
dinheiro p'blico "(Franco, Gustavo. Seis anos de trabalho: um balan9o. Discurso de despedida da Presidencia do 
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um mal a ser combatido, pois gera desigualdades e pobreza,6 "imposto dos pobres". Para p6r 

um fim a esse mal,6 que surge a necessidade de aprova9ao imediata do Fundo Social de 

Emergencia. 

(...) No or9amento deste ano, o Governo cortou cerca de 40% das despesas da maquina 
administrativa e dos investimentos. 

Conseguimos tamb6m o que os pessimistas diziam ser impossvel: Estados e municipios 
fizeram acordos com a Uniao e estao pagando suas dividas conforme as regras estabelecidas 
pelo Congresso. 

Isso sem falar no rigoroso combate a sonega9ao, com resultados concretos (...). 

Apesar de todo esse esfor9o, faltavam milh6es de cruzeiros reais para zerar o ddficit. Pior 
α加da: ndo basta cortar gastos,Porque o governo'obrigado a entregar a maiorParte de suas 
receitas para os Estados e Munic加ios ou para outras despesas previstas na Constituido. 

De cada CR$ 100 que o Governo arrecada, CR$ 80jd tm destino certo: esto vinculados a 
despesas obrigatrias. Sobram apenas 20 CR$ para atender a todos os gastos com sa'de, 
combate pme, transportes にノ  
Como equilibrar as contas nessas condi96es? 

Como eliminar a infla9乞o? 

A sociedade cansou de pagar impostos, porque eles recaem i可ustamente sobre os pobres, mais 
do que sobre os rたos. 

Foi por isso que o governo prop6s a emenda constituciond que cria o 凡mdo Social de 
Emergencia. 

O Fundo serve para distribuir me仇or a aplica9o dos recursos. No para fazer gastos novos, 
mas para financiar os programas sociais que ndo podem nem devem sofrer mais cortes. 

De outra forma, o Governo tera de continuar a se endividar para cobrir despesas essenciais (...) 

(...) 

Quem vai pagar a conta? 

Os que podem mais: 

os que ganham acima de 5 milh6es de cruzeiros reais por mes; 

as institui96es fmanceiras, que pagarao 30 por cento a mais na contribui9ao social por seus 
lucros; 

os setores mais altos da classe m6dia, que terao um aumento mnimo, bem menos do que 2%, 
em suas aliquotas do Imposto de Renda; 

e os bancos, que nao estao pagando o PIS, e terao que pagar. 

Esse esforgo tributdrio ndo vai atingir os traba疏adores nem a grande maioria da classe 
m'dia. 

Estamos trocando a infla9do, que'o imposto dos pobres, peル imposto dos rたos. 

Ainda assim ndoルitam demagogos para dizer que o governo s6 aumenta os imposto e ndo 
coHa seus gastos. 

Percebe-se, atrav6s do material analisado at6 aqui, que a argumenta9ao utilizada para 

racionalizar e legitimar o Fundo Social de Emergencia gira em torno de alguns elementos 

Banco Central, proferido em 08 de mar9o de 1999. In: Franco, Gustavo. O desafio brasileiro. Ensaios sobre 
Desenvolvimento, globalizagdo e moeda. S谷o Paulo: Ed. 34, 1999., grifos no original.) 
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centrais: em primeiro lugar, as medidas sao apresentadas como inevitveis, as ilnicas possiveis 

diante do contexto; em segundo lugar, como maneira de refor9ar o argumento da 

inevitabilidade e convencer a opiniao publica e os parlamentares da necessidade de sua 

aprovaao, sao utilizadas as estrat6gias da amea9a e do catastrofismo, que viriam com o 

pedido de demissao do Ministro da Fazenda40, o aumento da infla9谷o e, enfim, com a crise 

institucional. Por u ltimo, se busca legitimar as medidas contidas na proposta do Fundo Social 

de Emergencia, como representando a volta da racionalidade na gest谷o das finan9as publicas, 

que seria obtida atrav6s do fim das transferencias obrigat6rias para as politicas setoriais e pela 

reten9ao de parte dos recursos destinados aos estados e municpios, atrav6s da criaao de um 

Fundo (o FSE), que seria gerido pelo Minist6rio da Fazenda. A concentra9ao de recursos (e 

poderes) no Minist6rio da Fazenda 6 apresentada, ento, como condi9乞o necess自ria para que 

se possa racionalizar o gasto publico. Assim, estaria dado o primeiro passo para p6r um fim 

ao grande mal que atingia a sociedade brasileira: a inflaao, fonte inesgotavel de 

irracionalidade, o "imposto dos pobres", geradora da mis6ria e da desigualdade. 

Veja-se, agora, como se desenvolveu o debate em tomo da autonomia do Banco 

Central. Como se viu anteriormente, essa proposta que foi defendida por v白rios policy makers 

e estava presente em vrios documentos do Plano Real nao fez parte da medida provis6ria que 

materializou o Plano. Isso nao impede, no entanto, que se verifique o sentido geral visado 

para a autonomia do Banco Central. Com  rela9乞o a este ponto, duas quest6es sao 

fundamentais: como se buscava racionalizar e legitimar a autonomia para o BC? Qual o 

sentido poltico contido nas propostas de autonomia para oBanco Central? 

Para analisar esse ponto, diferentemente do que se fez no caso do Fundo Social de 

Emergencia, em que houve dedicaao basicamente ao discurso de Fernando Henrique 

Cardoso, privilegiar-se-をo outros policy makers do Plano Real, al6m de outros economistas 

que manifestaram opini6es em defesa da autonomia do BC. Por u ltimo, sera analisado, com 

mais profundidade, o pensamento de Gustavo Franco com rela9ao ao assunto, tanto por sua 

rdua defesa enquanto membro da "equipe econ6mica", como por sua insistencia com rela9o 

ao tema nos seus escritos mais recentes. Mais uma vez, como se vera, esse economista parece 

ter chamado para si o papel de ide6logo das reformas neoliberais no Brasil. 

40 、 r , 一  -、 r , 一  」  - ivunistro aa razenca, que no contexto cia crise que o pais presenciava, assumiu o papel de "chefe de governo". 
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Em 15 de fevereiro de 1994, um ex-diretor do Banco Central, Roberto Castello 

Branco, publicou um artigo onde afirmava que para que o Plano Real tivesse um efetivo 

sucesso, nao se limitando a queda temporria da inflaao, deveria haver garantias seguras de 

que o Banco Central ndo poderia financiar o Tesouro. Segundo Castello Branco, haveria 

duas op96es para se alcan9ar tal objetivo: o investimento num pesado programa de 

privatiza9きo, que supriria a necessidade de caixa do Tesouro sem a necessidade de emissao de 

moedas, ou se garantir a independencia do Banco Central "que se tornaria institucionalmente 

capaz de resistir a press6es para financiar o Tesouro". Dessa forma, as autoridades monetrias 

passariam a deter o controle sobre a expansao do crdito dom6stico, pois o "Banco Central do 

Brasil faz tudo, determina a taxa de cambio e os juros de curto prazo, regulamenta e fiscaliza 

o mercado financeiro, os investimentos estrangeiros e at6 mesmo os cons6rcios, mas6 

impotente para controlar a emissao de moeda" 41 

Em outro artigo, o mesmo autor trata da incapacidade do Banco Central do Brasil em 

controlar a emissao de moeda devido a sua "politiza9o". Segundo Castello Branco, 
"Despoliルαγ osおたma monetrio brasileびo deve ser a maお urgente tar加do novo governo, 
seja pelo estabelecimento de um comite da moeda ou pela independencia do Banco Central" 
42 

As dimens6es da economia brasileira e seu grau de abertura para o exterior nao recomendam a 
ado9o de sistema baseado no comit da moeda. Paises com bancos centrais independentes sao 
os que registram historicamente as mais baixas taxas de infla9乞o. O corolrio desse enorme 
beneficio social d que um banco central independente 6 o mais adequado ao regime 
democrtico. No arranjo atual, o Poder Executivo utiliza o Banco Central para financiar 
excessos de gastos, cobrando da sociedade o mais cruel e regressivo de todos os impostos, o 
imposto inflacionario, justamente o 丘  nico tributo nao votado pelo Congresso Nacional, o que 
se constitui em clara viola9ao dos principios democrticos. E essencial que a reforma 
monetria compreenda tambdm a reforma do sistema monetrio43 

O ex-presidente da institui9乞o, Carlos Langoni, tamb6m fez a defesa da autonomia do 

Banco Central, como condi9ao de oferecer credibilidade a nova moeda. Segundo Langoni, "a 

credibilidade do plano‘ ノ seria substancjalmente amグfl cada se concomitantemente com o 

an"ncio da reforma monetria psse prinalizada a independncia do Banco Central. Teria de 

41 
Castello Branco, R. A nova moeda e a estabiliza9ao da economia. In: Jornal Folha de So Paulo, 15/02/1994Editoria Dinheiro

, p. 2, grifos nossos. 
42 

Castello Branco, R. "O real e seus 
p

roblemas". In: Jornal Folha de So Paulo, 25/05/1994, Editoria Dinheiro
p. 2, grifos nossos. 

;Castello Branco, R. "O real e seus 
problemas". In: Jornal Folha de So Paulo, 25/05/1994, Editoria Dinheiro

p. 2, grifos nossos. 
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haver delegaao explicita de poderes para defender a nova moeda das press6es poltico- 

eleitoreiras que tenderao a se avolumar nos prximos meses" 44 

Na mesma linha de argumentaao, Ant6nio Kandir - secret自rio de Politica Econ6mica 

do governo de Fernando Collor, em 1994, eleito deputado federal por Sao Paulo, vindo 
posteriormente a ocupar o cargo de Ministro do Planejamento durante o primeiro mandato de 

Fernando Henrique Cardoso - afirmou que no momento de criaao de uma nova moeda "o 

'xis' da questo esta em emprestar-lhe credibilidade". Segundo Kandir, entre as condi96es 

necessanas para que uma moeda tenha credibilidade esta o equilibrio or9amentrio, o qual, 

porem, sozinho e insuficiente, pois a credibilidade depende "de mudangas institucionais que 

assegurem efetiva separa9ao entre os processos monetrio e fiscal e permitam recuperar o 

credito do Tesouro Nacional de maneira inquestiondvel". Para isso e necessrio "a 
constituiぐdo de um Banco Central independente" 45 

Edmar Bacha, um dos principais policy makers do Plano Real, ocupando o cargo de 

assessor especial do Minist6rio da Fazenda, tamb6m vai defender a independencia do Banco 

Central a partir da necessidade de se conseguir credibilidade para a nova moeda que seria 

lan9ada. Destaca para a necessidade de se "criar novas instituiぐ6es monetrias que assegurem 
que a inflaぐdo em real serd mesmo muito baixa. Isso passa necessariamente por temas como o 

lastreamento da nova moeda e a independencia do Banco Central". Somente com um Banco 

Central aut6nomo, livre dos constrangimentos pollticos, estaria assegurado que nao haveria 

"a possibilidade de emitir moeda para financiar deficits do governo, ou dar assistencia de 
liquidez a bancos falidos" 46 

Um outro economista, Eduardo Lundberg, no artigo "Regra Monetria ou 
Independencia do BC"・  afirma que existem duas maneiras de se alcan9ar a credibilidade de 

uma moeda (no caso o Real): "Ou ancoramos o real no cmbio ("ditadura de uma regra") ou 

controlamos a oferta monetria (ncora nominal ou monet自ria), dando ind 

44 Langoni, Carlos G. "O Plano FHC sem FHC". In: Jornal Folha de Sao Paulo, 03/04/1994, Editoria Dinheiro, 
p. 2, grifos nossos. 

45 Kandir, Ant6nio. "Criar a confian9a na nova moeda". In: Jornal Folha de Sdo Paulo, 17/02/1994, Editoria 
Painel, pg. 3, grifos nossos. Em outro artigo, intitulado "Estabiliza9谷o passo a passo", Kandir afirma que "para 
que a nova moeda nao venha a ter vida efmera,6 necessrio transmitir a sociedade seguran9a de que, em breve, 
o Tesouro Nacional podera prescindir em definitivo das muletas do Banco Central. Para tanto 6 fundamental, no 
minimo, desarmar as bombas de efeito retardado que amea9am a solvencia do Tesouro (passivos do FGTS e 
FCVS e, principalmente, o d6ficit potencial da Previdencia, entre outros) e consertar o federalismo fiscal 
truncado que herdamos da Constitui9do de 1988, de modo a assegurar condi96es reais para a independencia do 
Banco Central" In: Jornal Folha de Sao Paulo, 01/03/1994, Editoria Painel, p. 3. 
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Banco Central ("ditadura de uma institui9ao")". Segundo o autor, o fundamental para garantir 

a credibilidade da moeda a longo prazo 6 realizar reformas institucionais que garantam "um 

guardi ao forte para a moeda: um BC independente" ' 7 

Roberto Campos, que, como se viu, foi um dos responsaveis pelo projeto que deu 

origem ao Banco Central do Brasil, tamb6m utilizou a argumenta9ao da credibilidade para 

defender a proposta de independencia do Banco Central. Para Campos, "a URV s6 serd 

confiavel se estritamente atrelada ao dlar. E a dolariza9ao, ela pr6pria, s6 6 confiavel se 

acomparthada de uma regra de emissao: o governo ficaria, como na Argentina, proibido de 

emitir, exceto segundo a varia9ao das reservas. Isso implicaria dar-se independencia ao Banco 

Central (...)". Segundo Campos, o BC deveria ser responsavel exciusivamente pela 

estabilizaao de pre9os, sem qualquer outro objetivo ou responsabilidade, O problema 

brasileiro estaria no fato de que "o BC tomou-se devasso emissor e construiu em Brasilia um 
suntuoso palacio da infla9ao. Seus presidentes declararam-se homens de confian9a dos 

ministros da Fazenda. E seu funcionalismo hoje lidera a infla 乞o de custos salariais do setor 
publico (..,)" 48. 

O que se pode perceber nessas formula96es 6 que se tenta legitimar o projeto de 

autonomia do Banco Central, apelando para sua capacidade de garantir a credibilidade e a 

estabilidade da moeda. Somente um Banco Central, livre dos constrangimentos impostos pela 

classe politica, conseguiria executar uma polltica monetria preocupada unicamente com a 

estabilidade econ6mica. Do contrrio, poderia haver um uso poltico da polltica monetria, 

que seria usada para financiar os deficits governamentais, o que acabaria minando a 
confiabilidade da moeda e, portanto, trazendo de volta a infla9乞o. O sentido poltico deste 

discurso "independentista", como ja se destacou anteriormente, est no desejo de que o 

controle da polltica econ6mica esteja nas m乞os de uma elite tecnocrtica, insulada em espa9os 

localizados fora dos controles democrticos. Assim, o sentido polltico mais geral de tais 

propostas e a hipertrofia do Poder Executivo, e dentro do Poder Executivo, a concentra9ao de 

poderes numa elite tecnocrtica localizada nos Ministerios ligados a formula9o e execu9o 

46 
Bacha, Edmar. "O caminho do real". In: Jornal Folha de So Paulo, 14/03/1994, Editoria Paine

l, p. 4, grifosnossos. 

' Lundberg, Eduardo. "Regra monetria ou independencia do BC" In: Jornal Folha de So Paulo, 28/05/1994Editoria Dinheiro
, p. 2, grifos nossos. 

48 
Cam

p
os, Roberto. "A moeda hermafrodita". In: Jornal Folha de So Paulo, 01/03/1 994, Editoria Paine

l, p. 
3grifos nossos. 

(. .,)" 48, 
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Para visualizar melhor que tipo de racionalizaao se faz para o projeto de autonomia 

do Banco Central e o sentido politico contido neste projeto, cabe analisar-se mais detidamente 

o pensamento de Gustavo Franco, que, como ja destacado, foi um policy maker que ocupou 

um papel central no processo de formula9ao e implementa9ao do Plano Real, e que, al6m 

disso, tem uma postura tpica de um ide6logo, como ficou comprovado em sua passagem pelo 

governo, e ap6s sua sada, atrav6s de sua constante presen9a na imprensa, escrevendo para 

grandes veiculos de comunica9ao do Brasil 

Para Franco, o Brasil ainda seria um pais extremamente atrasado com rela9ao ao 

problema da organiza9ao do Banco Central, pois, apesar de o "mundo inteiro" estar 

caminhando na dire頭o da independencia do BC, o "grau de independencia do Banco Central 
do Brasil 6 muito baixo". 

Segundo o economista, seriam tres os elementos da legisla9ao brasileira que estariam 

impedindo a constitui9o de um Banco Central independente: o primeiroe que os dirigentes 

do BC nao tem mandato fixo; o segundo 6 que a formula9ao das politicas monetaria e cambial 

cabe privativamente (lei 4.595) ao Conselho Monetrio Nacional (CMN), "um colegiado de 

tr6s membros, um dos quais o presidente do BC. Os outros dois sao o Ministro da Fazenda, 

que preside o CMN, e o Ministro do Planejamento. O BC apenas executa as diretrizes do 

CMN"; o terceiro 6 o "comando legal (lei 9.069) que subordina o CMN a 'diretrizes do 

Presidente da Republica" 49 Assim, quem efetivamente "mandae o Presidente da Republica
50 

Sua defesa da autonomia do Banco Central vai girar em tomo de dois eixos: em 

primeiro lugar, pelo efeito que a autonomia do BC teria sobre os investidores internacionais e, 

em segundo lugar, e diretamente relacionado ao primeiro fator, pela maior eficiencia que se 

poderia obter na gesto da polltica econ6mica atraves de um Banco Central independente 

'9 Franco, Gustavo. "A independencia, o muro e os 'imexiveis". In: Jornal o Estado de So Paulo, 10/12/2000. 
Em outro artigo, Gustavo Franco afirma que a literatura acad6mica ensina que "podemos resumir a medi9ao de 
'grau de independencia do BC' a partir de trs atributos simples: em primeiro lugar, um mandamento idealmente 
constitucional, ou ao menos legal, defmindo a miss乞o do BC, o que deve ser alguma varia9ao em torno de 
'defender o poder de compra da moeda nacional'. Isto deve vir acompanhado de, em segundo lugar, um outro 
mandamento, idealmente legal, dando ao Banco Central a competencia privativa para conceber e executar a 
politica monetaria, pois ao BC nao pode ser dada uma missao desacompanhada do instrumento para cumpri-la. 

E por fim, em terceiro lugar, devem existir mandatos fixos e nao coincidentes com o do Presidente da Republica 
para os dirigentes do BC, os quais, de modo algum se tornam inumes a demissao, apenas ocorre que 6 preciso 
uma 'justa causa', ou seja,e necessrio que o Presidente obtenha a autorizaao do Senado para a demissao" 
(Franco, Gustavo. "Autonomia para servir?" In: Jornal o Estado de Sdo Paulo, 18/02/2001). 

50 Franco, Gustavo. "Autonomia para servir?" In: Jornal o Estado de Sdo Paulo, 18/02/2001. 
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Com rela9ao ao primeiro aspecto, Franco afirma que o valor das empresas brasileiras 

em d6lares depende muito do "custo do capital" dentro do pr6prio pas, que 6 a taxa com a 

qual "descontamos" fluxos futuros de renda. "O custo do capital, por sua vez, tem como 

Princアa1 componente sob nosso controk o chamado 'riscoPaお”’ 51 

Para Franco, o Brasil teria um risco pas muito alto, derivado, entre outros fatores, da 
organiza9ao institucional da gest乞o da poltica econ6mica, caracterizada pelo baixissimo grau 

de autonomia do Banco Central. "Estas pondera6es comp6em um dos elementos da decis乞o 
se devemos, por exemplo, avan9ar na dire9ao de uma reforma vista com grande interesse pela 

comunidade internacional e tamb6m pelos poupadores no Brasil: a independencia do Banco 

Central". Sua defesa vai se encaminhar no sentido de que "e plauslvel supor que um 

movimento significativo nesta dire9ao vai reduzir o 'risco pais' e, em consequ6ncia, valorizar 

as empresas brasileiras e reduzir o custo da divida publica. (...) se estamos falando de 1% (100 

pontos) de redu9ao da taxa de risco pais, o ganho para a sociedade 6 de R$ 20 bilh6es"52 

Com rela9ao ao segundo fator, Franco afirma que um Banco Central aut6nomo, nas 

trs dimens6es acima assinaladas, estaria livre das influencias dos "ventos pollticos". Suas 

decis6es seriam tomadas por critrios eminentemente t6cnicos, aumentando com isso sua 

eficiencia operacional, e sua eficacia na consecu9ao de seu principal objetivo, que e "defender 

o poder de compra da moeda nacional" 53 Fazendo a liga9ao entre os dois fatores, Franco 

51 "Quando o "risco pais" se reduz em 1% nao apenas o valor das empresas se eleva como tamb6m o custo fiscal 
da divida phblica se reduz. Vale a pena saber quanto exatamente, apenas para termos uma id6ia de quanto 
'rendem' as reformas necessrias para reduzir o 'risco pais'. Mencionamos, h自  quinze dias, que o valor das 
empresas do IBOVESPA estava em US$ 96 bilh6es; pois bem, se por hip6tese, este valor resulta de um fluxo de 
caixa descontado a taxa de CDI por 20 anos, ento, para chegar aos US$ 96 bilh6es, estamos falando de um 
fluxo de US$ 19 bilh6es anuais de dividendos. Agora vamos imaginar que a taxa de risco pais se reduza em 1%, 
ou seja, que a taxa de desconto deste fluxo caia em 1%, passando para 18,05%. 0 fluxo descontado passa a valer 
cerca de US$ 101 bilh6es. A um d6lar de R$ 2,45 estamos falando de um ganho para as empresas no valor 
pr6ximo de R$ 12 bilh6es. 

Se tomarmos em conta, al6m disso, que vamos pagar 1% a menos de juros sobre uma divida p自blica total de, 
digamos, R$ 600 bilh6es, sao mais R$ 6 bilh6es de ganho anual, o que nos leva a conclus乞o que uma redu9o 
permanente no "risco pais" de 1% traz um ganho de R$ 6 bilh6es para o governo e mais ou menos o dobro disso 
para o setor privado, num total que pode facilmente ultrapassar os R$ 20 bilh6es se incluimos no exercicio as 
empresas de capital aberto fora do IBOVESPA". (Franco, Gustavo. "Quanto vale a independencia do BC?". In: 
Jornal o Estado de So Paulo, 07/12/200 l). 

52 Franco, Gustavo. "Quanto vale a independencia do BC?". In: Jornal o Estado de So Paulo, 07/12/2001. 

s3 Para comprovar sua tese, Franco se utiliza, como exemplo, de sua passagem pela Presid6ncia do Banco 
Central: "Vale recordar que, em fins de 1998, ao Presidente da Rep自blica foram mostradas ao menos duas 
alternativas de modifica9ao do regime cambial (que nao era desastroso, mas o necessrio para extirpar a infla9o 
da vida econ6mica brasileira, no que foi bem sucedido, mas de fato necessitava ser modificado depois de 
dominada a crise da Rassia) uma de minha autoria, outra da lavra do Dr. Francisco Lopes. Na minha, havia um 
pr6・requisito para uma transi9乞o ordenada para a flutua9ao cambial: uma eleva9ao dos juros, que nem precisava 
ser muito grande, especialmente se a transi9ao fosse gradual. Menos gradual, ali自s, do que vinha sendo. Na outra 
alternativa, prometia-se uma defesa da moeda sem eleva9をo de juros, uma proposi9ao ousada. 
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afirma que a experiencia internacional indica que o "BC pode errar ou acertar, mas 

seguramente acertar maお se ndo estiver sujeito 何iuEncia de polticos. Como os mercados 

entendem o assunto desta maneira, percebem que pases com BCs independentes sao menos 

sujeitos a caneladas politicas nas a96es do BC, e por isso tem risco menor" 

Por ltimo, cabe verificar as posi96es de Franco com relaao aos crticos das propostas 

de Banco Central independente. Para isso, vai-se recorrer a uma resenha elaborada por ele, de 

um artigo que trata da crtica do "independentismo" atrav6s da analise do caso do Banco 

Central Europeu54 

Franco inicia a resenha afirmando que um sofisma perpassa o artigo em questo, o de 

que "os bancos centrais independentes que existem por a estao perigosamente afastados de 

'controles democrticos', o que quer que isso signifique". Para Franco, "me parece meio tolo 

um ataque justamente pelo lado mais s6lido da constru9ao, o da independencia t6cnica de suas 

decis6es". Assim, o argumento de que os BCs independentes nao esto sujeitos ao escrutnio 

democrtico seria "uma provoca9ao to barata quanto vaga" 

E fcil sofismar nesse terreno de 'representatividade', ou cia 'lperitiml -1,de' -lrs mand飢oS 
誉

rcidos por dirigentes曳Org竺publicos, como se fazia no Brasil numa nn二  ni- r,,i,fr', 
remota, por exemplo na discussao sobre eleic6es diretas para rP1tArc A: un1yersldades 
鷲標と無rと讐豊警戸ドembleおmo'e 'cenかα応玩品品み磁Fso de器篇器篇 
讐ビ讐讐些巴e竺situa ダes de baixa legitimidade vo扇ca 〒論o em vist蒜嵩叢器猛に 
黒農讐黒乞讐fica9o monetria, no6 surnresa nue両i証‘ueg辰姦葺議艦論こ  
ocultas em aspectos especificos do processo, comonamoita2ernd 

Assim, de acordo com Franco, os argumentos de que Bancos Centrais aut6nomos 

sofreriam de falta de transpar6ncia, baixo controle democrtico e baixa legitimidade, no 

passariam de sofismas que seriam contrariados pelos avan9os da independencia dos BC's 
mundo afora, fen6meno "inequivoco e avassalador": 

E mais fcil justificar esta evolu o como inerente a consolida9an da' de moc1. tSlas ocidentais, 
que se fortalecem ao despolitizar a moeda, do que encar-la ccrno urna iluso co] 

Como a deciso era do Presidente, e ndo t'cnica, prevaleceu a "banda diagonal end6gena" que nao deu 
propriamente muito certo. Foi como um "Carajas" cambial. Ironicamente, em seguida, para que a flutua9o 
cambial pudesse ser implantada de forma ordenada, os juros tiveram de ser elevados para 45%. 

O epis6dio, a meu juizo, demonstra que a independencia teria evitado a desastrada, esta sim, transi9ao para a 
flutua戸o cambial, que paralisou o pais por quase um ano e comprometeu em boa medida a aprova9ao popular do 
governo, sua eficacia poltica, sua capacidade de andar com as reformas" (Franco, Gustavo. Quanto vale a 
independencia do BC? In: Jornal o Estado de Sdo Paulo, 07/12/2001).. 

54 Franco, Gustavo. "Democracia sofism dtica" Comentrio sobre o artigo Bank on Democracy de Sheri Berman 
& Kathleen R. McNamara em Foreign Affairs 78 (2) MarchlApril 1999, publicado na revista Insight Inteligencia 
Ano II n. 9, Edi9ao Especial, Novembro de 1999 a Abril de 2000. 

55Idem. 
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da qual todos esses paises se eximiram de perceber que estao a solapar suas democracias dando 
mandatos indevidos a burocratas que n乞o foram eleitos. Ou seja,6 duro tomar como premissa 
aue determinada evolucao institucional aue ocorreu em toda nai-te. e s6 faz se consolidar com o 
‘一一一一一  一一“ 一一一一！一一一一一」一 56 tempo, esta equivocaaa二  

O que se pode verificar no pensamento de Franco sobre a autonomia do Banco Central 

6um desejo de criar um espa9o de a9ao para a tecnocracia que esteja isento das interferencias 

da classe poltica. A fun9ao do Banco Central seria zelar pelo valor de compra da moeda 

nacional, e isto estaria dissociado de qualquer outro objetivo polltico. As quest6es p丘blicas 

envolvidas nas decis6es de um Banco Central deveriam ser de responsabilidade exclusiva de 

um pequeno circulo de t6cnicos equipados com o arsenal fornecido pela ciencia econ6mica, 

pois a moeda deve ser "despolitizada". Falar em controle democrtico, transparencia e 

accountability, nesse caso, soa como um sofisma, pois a gesto da moeda deixa de ser vista 

como uma questao publica (e, portanto, politica) e passa para o dominio privado de um 

pequeno clrculo, uma elite que age exciusivamente amparada no conhecimento t6cnico, 

visando ao "supremo objetivo" da estabilidade. 

As formula6es de Franco visam assim racionalizar e legitimar um projeto politico 
centrado na hipertrofia do Poder Executivo e, no interior deste, a hipertrofia da tecnocracia 

Deste modo, pode-se afirmar que, mesmo nao tendo sido implementado o projeto que conferia 

total autonomia ao Banco Central, pode-se caracterizar o sentido polltico do projeto como 

estando inserido na tradi9ao brasileira do "insulamento burocrtico" 

Por ltimo, cabe analisar como se buscou racionalizar e legitimar a terceira reforma 

institucional estudada, a que mudava a composi9ao do Conselho Monetario Nacional (CMN) 

Com rela9ao a este tema, devido ao fato de ter sido uma deciso de "surpresa", que s6 veio ser 

conhecida quando da edi9ao da Medida Provis6ria que criou o Real, nao houve uma 

necessidade imediata de se buscar justificar as medidas adotadas, o que levou a escassez de 

referencias ao tema nas defesas que foram feitas das mudan9as institucionais realizadas na 

implementa9o do Plano57. Diante desse fato, se ir utilizar o artigo escrito por Gustavo 

Franco, intitulado "O Plano Real e a URV" e publicado no seu livro, "O Plano Real e outros 

ensaios" (1995). Mais do que uma racionaliza9ao das medidas adotadas quando da mudan9a 

56 Idem. 
57 I

- pesar aisso, tiouve uma intensa manifesta9ao de alguns setores atingidos pela mudan9a, como pode serverificado na nota n. 24. 
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de composi9ao do CMN, o artigo em questao ajuda a compreender o sentido poltico visado 

pela medida. 

Como se destacou anteriormente, a mudan9a de composi9ao do Conselho Monet自rio 

Nacional pode ser vista como relacionada diretamente ao projeto de autonomia do Banco 

Central. Ela foi a via de menor conflito para se conseguir a independencia da autoridade 

monetria. Franco corrobora essa tese, ao afirmar que 

A mudan9a operada na composi9乞o do CMN era um passo mais amnio no sentido de se 
鷲警entar a independncia da autoridade monetria Dois. na estrutur2 (1I lei議弼5豪
翌
讐ぎ三l no ordenamento mo讐きlo vlgente,ocMゴ6 a autorld云  -------o'' -- .-. .-,---,, 1_,'-,y'1fundamental no ordenamento monetrio vigente, o CMN a autoridade monetria, e no o BC, 

de mo豊que a presen9a, no 'MN, de elementos nem sempre simD厩デ託諾扇蕊  
n鷲三鷺竺讐．U竺aem deturpar o .funcionamento da noiltica monetirii-i - Eに姦ミ蕊  
despolitizar eret竺q,al9りer -q,al9りer ran9q -q,al9りer ran9q主co叩oratlvlsmo dどとMN,p -q,al9りer ran9q主co叩oratlvlsmo dどとMN,po.q,al9りer ran9q主co叩oratlvlsmo dどとMN,pol-q,al9りer ran9q主co叩oratlvlsmo dどとMN,polsI-q,al9りer ran9q主co叩oratlvlsmo dどとMN,polsI ---.. ....qualquer rano de corporativismo do CMN nois no d enht- 孟  trrr 
conform讐堅posio de Motivos n. 205 acompanhando a MP n 542 'as sucessivic mnin 
na composi9ao do CMN o tornaram um foro onde a autonomia da Autoridade Monetria fca 
em Xeaue' (Frinr- lQOc. c2' 

A exclusao dos membros que faziam parte da composi9ao anterior 6 justificada pelos 

seguintes crit6rios: (i) quatro ministros de Estado (os ministros da Industria e Com6rcio, do 

Trabalho, da Agricultura e da Previdencia), "cujas contribui96es aos assuntos monet自rios, e 
em especial, aos propositos de austeridade fiscal do governo, nem sempre eram positivas"; (ii) 

os presidentes de cinco bancos oficiais federais (CEF, BASA, BNDES, BNB e BB), "pois no 

devem fazer parte de um conselho, entidades reguladas pelo mesmo" ; (iii) os membros da 

imciativa privada, dentre os quais os representantes dos bancos privados, do com6rcio, da 

agricultura, da industria e dos trabalhadores, "pois como lembra a EM n. 205, sua presen9a 

'distorce o carter de institui9ao publica do Conselho, pois envolve partes interessadas em 

decis6es onde deve prevalecer exciusivamente o interesse publico e o compromisso com a 

estabilidade da moeda" (Franco, 1995: 69) 

Segundo Franco, na nova composi9ao, o CMN perderia seu carter corporativo, 
pr6ximo a uma "cmara setorial da moeda". Perdia tamb6m a capacidade de "auscultar a 

sociedade civil" a fim de identificar necessidade e oportunidades de a9ao. Enfim, o "novo" 

CMN seria um o rgao eminentemente tecnico, encarregado basicamente de fazer a gesto da 

moeda, com o objetivo de preservar a estabilidade monetria 

A partir dessa formula9ao de Franco, pode-se perceber claramente o sentido poltico 

da medida que resultou na mudan9a de composi9ao do CMN. Visava, sobretudo, garantir a 

autonomia decis6ria do Poder Executivo na formula9ao da politica monetria, ou seja, como 

j foi destacado, tal medida completava o movimento em dire9乞o a uma maior hipertrofia do 
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Poder Executivo e, no interior do Poder Executivo, a consolida9o do insulamento 

burocrd万co comoprma de organizadbdo 雌フare肌o estata1 

6.3 Uma interpreta瞬o para os dados 

No decorrer deste trabalho, busca-se desenvolver a tese de que o tecnocratismo 6 , ao 

mesmo tempo, uma ideologia e uma institui9乞o na sociedade brasileira. Ideologia, porque em 

diferentes momentos hist6ricos se tratou de mobilizar idias tecnocrdticas para se 

estabelecerem ou se manterem determinadas rela6es de dominaao. O tecnocratismo pode 

ser visto como uma institui9ao, pois tais id6ias tiveram uma materializaぐdo que veio 

conformar boa parte da configuraao da ossatura material do Estado brasileiro58 

No capitulo 2, foram discutidas em perspectiva hist6rica essas duas dimens6es do 

tednocratismo na sociedade brasileira. Viu-se que foi num conjunto de criticos da Primeira 

Republica59 que o conjunto de id6ias polticas inspiradas no "objetivismo tecnocrtico"60 

ganhou fora. Tais pensadores, que formaram a classica tradi9o do "pensamento autoritrio 

brasileiro", tiveram um importante papel na racionalizaao e legitima9ao da ditadura do 

"Estado novo" (1937-1945). Em linhas gerais, suas obras defendiam uma forma de 

58 
Enten

do por este termo, o conjunto d
d

e institui96es publicas e suas ramifica96es es
pecificas encarregadas daadministra o 

q
uotidiana dos assuntos 

de g
overno. 

荒Faz-se referencia aqui principalmente a Oliveira Vianna, Azevedo Amaral, Francisco Campos e AlbertoTorres. 

60 0 "objetivismo tecnocrtico" revela-se no esforo de legitima9乞o da hiDertrofia do Execiitivn es tta1 com o 

鷲lo ao arsenal retrico das Ciencias Sociais. O Estado autoritrio6 anresentado 5ntp e五‘姦ば品る  
l「翌讐sl翌り二rev月lada p喪cl,ncla do que como uma esco止ade 肌ores -l「翌讐sl翌り二rev月lada p喪cl,ncla do que como uma esco止ade 肌ores so -l「翌讐sl翌り二rev月lada p喪cl,ncla do que como uma esco止ade 肌ores soc-L- --p -----"necessidade" revelada pela Cincia do que como uma escotha de atores socionoltics A cn1i姦  C' i1# c競  
tcnico-cientifico atividade de elabora9ao e gestao das polticas estatais uermitiria;seundon;rannintn 
tecnocrtico, uma "objetividade" e eficacia maior a essas polticas do aue qualquer m6todode1iscussn'riiTh1i:云  

ou pol tica. Nos anos 20 e 30, basicamente a instrumentlizao do vocao argumento tecnocrtico da ideologia do Estado autoritrio. A moda鶴da Sociologiaista os idAM蕊fundamentadcta 
consideram as leis reveladas pela Sociologia como "leis naturais", contra as auaisq品h肩暴姦るta請扇姦  
ao fracasso. Cumpriria, portanto, aos governantes, o dever de conhecerem o curso d 'sssc '1eis nr 	rrfi:r:kic】  
deIlVareI, as---------------l----------------------------------------- ---- -m---derivarem as polticas estatais "corretas". Surge da uma condena o veemente aos mtodos dr 1iher1icmr 
politico de tomada de decis6es, cristalizados em institui96es vistas como incomnativeisenni o "miic i- ;1" 
brasileiro revelado sociologicamente. O processo de discusso narlamentar e. sobretudo as c'onsiiltns こ  Ieitrriic 
alm de ridicularizados por sua suposta incapacidade de apresentar solu96es nositi;as narsscrise. 
tambern eram procedimentos percebidos como amea9a, como fatores que potenclalizariana ' r 'se， ミ  nu'noa 
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organiza9ao do Estado marcada pela hipertrofia do Poder Executivo61, e no interior do Poder 

Executivo pela liberdade de aao para a tecnocracia, a qual, treinada pelo instrumental 

fornecido pelas ciencias sociais (particularmente a sociologia), administraria com a 

objetividade necess自ria os neg6cios publicos. A forma institucional em que se garantiria a 

realiza9谷o deste projeto seriam os conselhos t6cnicos encastelados no seio do Poder Executivo 

Central, os quais funcionariam em consonancia com o sistema corporativo de organiza9乞o de 
interesses62. "A representa9ao corporativa de interesses realiza-se diretamente no seio do 

Poder Executivo. E no interior dos 'conselhos t6cnicos' que os representantes das diferentes 

corpora96es podem comunicar aos t6cnicos do governo suas reivindica96es, nutrindo as 

imciativas governamentais de informa6es especializadas capazes de lhes fornecerem maior 

eficacia" (Silva, 2000a). 

Viu-se, tamb6m, que estas id6ias sofreram altera96es ao longo da hist6ria, com o 

objetivo de sustentar sua eficacia prtica como ideologia, ou seja, continuarem mantendo ou 

estabelecendo novas rela96es de domina9ao. Uma dessas altera6es se deu com a mudan9a do 

campo semntico de argumentaao, da sociologia para a economia, realizada por economistas 

auto-intitulados liberais - principalmente Roberto Campos e Eugenio Gudim, que foram 

lderes de uma legi谷o de economistas (Silva, 2000a) que ocupou os mais altos cargos da 

burocracia econ6mica no Brasil, como tambem foi responsavel por boa parte do 

desenvolvimento e da institucionaliza9ao da ciencia econ6mica no ensino superior brasileiro 

(Loureiro, 1996). As id6ias desses pensadores tambem serviram como forma de legitima頭o e 
racionaliza9乞o do regime militar implantado em 1964. Em sua argumenta9谷o, Campos e 

Gudim tamb6m defenderam uma forma de Estado caracterizada pela hipertrofia do Poder 

Executivo, e no interior do Executivo pela liberdade de movimentos para a tecnocracia 

Porem, diferentemente da gera9ao anterior, afastaram-se do modelo corporativista, 

61 Segundo esses pensadores, a hipertrofia do Executivo se justificava pelo fato de que a obra legislativa nas 
na6es modernas deveria estar condicionada, cada vez mais, aos imperativos da razao t6cnica, escapando assim 
s interminaveis discuss6es parlamentares, caracterizadas pela indevida intromissきo de polticos leigos nos 

assuntos sobre os quais dever-se-ia legislar. Oliveira Vianna, sublinhava "a incapacidade t6cnica das elites 
propriamente politico-partidrias para realizarem a obra da administra9ao e do governo", concluindo que, por 
essa razao, "por toda a parte a competencia t6cnica vai substituindo a competencia parlamentar" (Oliveira 
Vianna, 1974, p.1 19 e p.121). Francisco Campos assinalava o fato de que "cada vez mais os problemas em torno 
dos quais se fere a luta dos partidos tendem a ser problemas tcnicos (...). As quest6es econ6micas e fmanceiras, 
as de organiza9乞o da economia nacional, as de com6rcio interno e externo, quest6es sobretudo t6cnicas, e, por 
sua natureza incapazes de despertar emo9ao, passaram ao primeiro plano" (Campos, 1940, p. 48, apud Silva, 
2000a). O autor da Constitui9乞o de 1937 6 enftico em suas conclus6es: "Para as decis6es politicas uma sala de 
parlamento tem hoje a mesma importncia que uma sala de museu" (idem, p. 28). 

62 Para Silva (2000a) a representa9ao corporativa das classes organizadas na esfera da produ9ao d apresentada 
como o substitutivo ideal a representa戸o politica cristalizada nos partidos e parlamentos. 
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defendendo uma forma de organiza9ao do Estado, onde o ncleo do poder estivesse 

localizado no processo de formula9乞o e gesto da politica econ6mica, a qual deveria ser 

controlada exciusivamente por economistas, portadores de um alto grau de objetividade e 

treinados nos cnones da "ortodoxia" econ6mica63. "A solu9ao ideal para o problema da 

garantia da 'objetividade' da politica econ6mica consistiria em atribuir-se alta margem de 

arbltrio a tecnocracia encastelada no pice das institui96es do Poder Executivo hipertrofiado" 
(Silva, 2000a)64. 

O conjunto de ideias descritas ate aqui teve um importante papel na constru9o 

institucional do Estado brasileiro, que, como e amplamente reconhecido pela literatura, inicia- 

se a partir da Revolu9ao de 30. A implementa9乞o do corporativismo, como forma de 

organiza9ao das classes sociais via Estado e os Conselhos Tecnicos, como espaos decis6rios 

de pollticas publicas, foi uma heran9a do Estado Novo65. Alem disso, os o rg乞os 
centralizadores da gestao estatal, na forma pensada por Campos e Gudim, foram uma variante 

importante da gestao estatal p6s-6466 

Esta conforma9ao institucional do Estado brasileiro veio caracterizar uma variante da 

"gramtica polltica brasileira"67 que Edson Nunes (1997) denominou de "insulamento 
burocrtico". 

(...) o insulamento burocrtico 6 processo de prote9ao do nhcleo t6cnico do Estado contra a 
interferencia oriunda do publico ou de outras organiza96es intermedirias. Ao n立cleo t6cnico, 

63 Conforme Campos: "as teorias econ6micas chamadas ortodoxas (...) se comp6em de um aparelho de anlise e 
de um sistema de rela6es; traduzem-se em equa96es de comportamento, que permitem deduzir normas de 
poltica econ6mica"(Campos, 1964: 35, apud Silva, 2000a). 

64 Segundo Campos "exigencias modernas de flexibilidade e descentralizaao tornam inevitvel a cria9きo de 
subsistemas legislativos descentralizados, como o Conselho Monetrio Nacional, capazes de decis6es a geis em 
mat6ria cambial e bursatil, as quais exigem sigilosidade e rapidez inalcan9aveis num frum politico"(Campos, 
1979: 243, apud Silva, 2000a). 

65 Tais id6ias se materializaram nao somente na organiza9ao institucional do Poder Executivo, tendo tamb6m um 
impacto fundamental na estrutura戸o de todo o sistema poltico brasileiro, principalmente no carter 
subdesenvolvido do sistema partidrio brasileiro. Sobre este aspecto, vide Souza (1976) e Baquero (2000: 39-78). 

66 Deve-se reconhecer que as agencias centralizadoras da gestao estatal tiveram um inicio anterior a ditadura 
militar. As primeiras experiencias de centraliza9ao do processo decis6rio em determinadas ag6ncias se deram no 
periodo do governo Juscelino Kubitschek, com a cria9ao do Conselho de Desenvolvimento (1956-196 1) e 
tiveram prosseguimento na Comissao de Planejamento Nacional (1961-1963) e na CPE (1963-1964). Sobre o 
tema, vide Codato (1997). 

67 Outras "gramticas politicas" (Nunes, 1997) fizeram parte deste processo. Ao lado da "racionalidade 
tecnocrtica" que guiou a a9ao de algumas estruturas estatais, se fazia presente toda uma rede de outras 
estruturas organizadas em torno de outras l6gicas, sendo a principal delas o clientelismo. Verifica-se, entao, a 
partir do estudo de Nunes (1997), que foi na conjuga9ao entre diferentes "gramdticas politicas" que se deu todo o 
processo de desenvolvimento das institui96es politicas brasileiras (e mais especificamente, da ossatura material 
do Estado). Dessa conjuga9ao de gramticas, derivou todo um processo de superposi9ao de 6 rgos e fun96es, 
conflitos de competencias, e orienta96es t6cnicas e politicas completamente desencontradas entre os diferentes 
ramos da burocracia estatal. 
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atribuida a realiza9ao de objetivos especificos. O insulamento burocrtico significa a redu9o 
do escopo da arena em que interesses e demandas populares podem desempenhar um papel. 
Esta redu9ao da arena 6 efetivada pela retirada de organiza96es cruciais do conjunto da 
burocracia tradicional e do espao poltico governado pelo Congresso e pelos partidos 
polticos, resguardando estas organiza96es contra tradicionais demandas burocrticas ou 
redistributivas (Nunes, 1997: 34). 

Foi atrav6s de tal "gramtica" que se p6s em prtica o projeto desenvolvimentista no 

Brasil. Assim, coube s elites tecnocrticas, insuladas em determinadas agencias, pensarem e 

executarem boa parte da industrializaao nacional. Duas foram as formas basicas de se 

alcan9ar o insulamento: ou geraram-se inst含ncias de planejamento que, situadas formal ou 

informalmente no topo da hierarquia dos aparelhos do Estado, tinham como fun9ao essencial 

centralizar e coordenar a formula o da politica econ6mica e social68; ou foram criadas 

institui96es paralelas, justapostas a burocracia tradicional, que fossem capazes de imprimir 

um ritmo mais rpido e articulado ao processo decis6rio como um todo69 (Codato, 1997: 28) 

O interessante a ser destacado nas diferentes maneiras como se desenvolveu o 

"insulamento burocrtico" no Brasil, e ao que parece 6 isso que caracteriza este fen6meno, 6 o 
seu carter tecnocrtico e anti-republicano. Teenocrtico, porque tais agencias se 

apresentavam como "ilhas de racionalidade t6cnica", localizadas num "mar" de clientelismo 

O argumento do conhecimento t6cnico era usado como forma de legitima9ao do dominio de 

tais agencias sobre o processo decis6rio do Estado. O anti-republicanismo se deve ao fato de 

que tais agencias atuavam como espaos situados fora do controle publico70 

68 As agencias de cpula ou centralizadoras surgiro principalmente a partir do governo Juscelino Kubitschek 
(1956-1960), encarregadas de elaborar, executar e acompanhar a implementa9ao dos sucessivos "planos de 
desenvolvimento" adotados a partir de entao. Os exemplos mais notaveis foram o Conselho de 
Desenvolvimento, a Coplan e o CPE. (Cf. Codato, 1997: 30). Vide nota 52. 

69 Segundo Codato (1997), o exemplo mais notavel desse tipo de arranjo foi o BNDE, criado em 1952, ao lado 
de outras institui96es importantes como a Sumoc e a Cecex (o Departamento de Com6rcio Exterior do Banco do 
Brasil). Al6m do papel estrat6gico que o BNDE desempenhou no reequipamento do setor de infra-estrutura da 
economia nacional, ele tornou-se um instrumento institucional bastante eficaz para que o Executivo gerisse o 
desenvolvimento econ6mico sem a necessidade de redefinir inteiramente toda a velha estrutura administrativa. 
Segundo Luciano Martins, esse arranjo foi precioso em mais de um sentido: "a estrutura de organiza o do 
Banco 6 (...) [a] expresso fiel da a9ao desenvolvida pelos empresrios e t6cnicos para recriar os mecanismos 
elitistas de controle das decis6es econ6micas: ao mesmo tempo que o BNDE assegura aos empresrios o 
instrumento no aparelho de Estado indispensavel para a realizacao de seus interesses, ele asseaura aos t6cnicos o 
ponto ae controie que ines permitira dirigir a politica de investimento. E a partir deste momento que eles se 
tornam propriamente tecnocratas" (Martins, 1976: 398). 

70 Entende-se aqui, a dimensao republicana da democracia como o governo do phblico em publico. No sentido 
esbo9ado por Bobbio (2000: 386) tal conceito indica "todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os 
governantes a tomarem as suas decis6es s claras e permitem que os governados 'vejam' como e onde as 
tomam". Na teoria democrtica contemporanea, o conceito de accountability tem sido usado como uma possivel 
materializa9ao e adequa9ao do projeto republicano nas sociedades contemporaneas. Sobre o tema, vide Arato 
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Depois desta breve recupera9ao do tema do "insulamento burocrdtico" no Brasil, cabe 

agora se partir para anlise da questo colocada no inicio do capitulo, ou seja, de que maneira 

se buscou racionalizar e legitimar o conjunto叱 reformas institucionais que fizeram parte do 
mno Real?Quaルsentido pol統co de tais r加rmas znstituciona邸9ual a rela9do entre as 
reformas e atradi9do tecnocrdtica brasiたira? 

Com rela9o ao tema da racionalizafdo e legitima戸o das medidas, percebe-se que a 
representa9ao que se fez da infla 豆o e de suas causas, na maneira como descrita no capitulo 

anterior, ja cont6m em si os principios de um modelo alternativo de organiza9ao institucional, 

ou seja, a infla9ao tem origem nas desordens fiscal e monetria, as quais sao resultado de uma 

conjugaao de atitudes irracionais印opulismo econmico), md gesto da poltica econ6mica 

(sustentada por teorias econ6micas "nao cientificas" que dao sustentaao a s atitudes 

populistas) e inadequa9do institucional (um marco institucional que permite a manifesta9o 

de atitudes irracionais). Ora, diante de tal diagn6stico, deriva-se "naturalmente" uma terapia 

que ir consistir na constru9ao de um marco institucional que esteja isento da irracionalidade 

dominante nas elites pollticas, que esteja longe das influencias pollticas. Num plano mais 

abstrato, essa foi a forma como se buscou legitimar e racionalizar as propostas de mudan9a 

institucional do Plano Real. 

Veja-se, agora, com relaao a cada proposta de mudan9a, a ret6rica utilizada para a 

racionaliza9ao e legitimaao das medidas. O Fundo Social de Emergencia era apresentado 

como forma de resolver o problema da inadequaao institucional das finan9as publicas, a qual 

era caracterizada pela excessiva vincula9ao das receitas publicas, que provocavam o 

engessamento dos recursos financeiros, pois garantiam o repasse automtico de recursos para 

certas reas de politicas ou para os Estados e Municpios. O resultado de tal inadequa9ao seria 

o deficit fiscal cr6nico. Diante desse fato, o Fundo Social de Emergencia era apresentado 

entao como a u nica forma possvel, inevit自vel, de se conseguir o equilibrio fiscal. Assim, a 

lgica do inevitvel foi recorrentemente utilizada como forma de legitimar e racionalizar as 
medidas. 

Diante do fato de que o FSE teria que ser criado via reforma constitucional, exigiu-se 

uma s6rie de negocia96es entre o Executivo e o Congresso Nacional. Nessa negocia9ao, alem 

do uso da lgica do inevitvel como recurso ret6rico, utilizou-se tambem da tese da amea9a, 

(2001), Arajo (2000: 5-30). Uma anlise a partir dos casos latino-americanos, encontra-se em O'Donnell (1998: 
27-44). 
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que se manifestou de duas maneiras: a ameaa de que se nao fosse aprovado o Fundo, o 

Ministro da Fazenda pediria demiss乞o, o que comprometeria a continuidade do plano de 

estabilizaao; e a amea9a catastrfica de que a nao-aprova9ao do Plano indicaria um 

Congresso Nacional em paralisia decisづria, o que levaria a uma crise institucional no Pais 

Outro recurso ret6rico utilizado foi apelar para o carter universalistalunjficador das 

medidas tomadas. E feita uma associaao entre o Plano e o Brasil. O Plano representaria um 

desejo do Brasil. E o Brasil que "clama" por reformas. O Plano esta acima dos grupos e das 

classes. Ele representa a possibilidade de uniao nacional. Nao6 o governo ou determinados 

grupos que querem o Plano de imediato, mas6 "o Brasil que tem pressa" 

Por fim, o Fundo Social de Emergencia 6 apresentado como um novo modelo de 
organiza 谷o institucional das finan9as publicas, onde, atrav6s da concentra9ao de recursos nas 

maos do Poder Executivo Federal, mais especificamente no Minist6rio da Fazenda, estaria 

garantida a racionalidade na gesto estatal, ou seja, a concentra9ao de poderes 6 apresentada 

como forma de garantir a imuniza9ao contra a irracionalidade dominante no comportamento 

das elites politicas brasileiras. 

Veja-se, agora, o caso da autonomia do Banco Central. Teve-se a oportunidade de 

tra9ar uma breve hist6ria dessa agencia estatal na hist6ria brasileira, onde se destaca que sua 

cria9ao se deu no conjunto de reformas institucionais implementadas durante o governo 
Castello Branco (1964-1967), sob os auspicios de Roberto Campos e Otdvio Gouvea Bulh6es 

Viu-se que o formato pensado para o Banco Central era inspirado no modelo do Federal 

Reserve Bord americano, ou seja, uma institui9ao aut6noma em rela9ao aos poderes do 

Estado, com mandatos fixos para seus dirigentes e com a fun9ao bdsica de manter a 

estabilidade da moeda. Tal modelo "independentista", porm, nao teve solu9ao de 

continuidade nos subsequentes governos do regime militar e civil, tendo sido o Banco Central 

utilizado como uma agencia instrumental para a implementa9ao da poltica econ6mica, mais 

especificamente atrav6s do financiamento do Estado desenvolvimentista 

O modelo "independentista" de organiza o do Banco Central volta a tona quando do 

processo de implementa9ao do Plano Real. Como' que se busca racionalizar e legitimar tal 
reforma institucionaP 

Em linhas gerais,6 afirmado que a fun9ao do Banco Central 6 zelar pela estabilidade e 

confian9a da moeda, e que apenas institui96es protegidas de press6es e isoladas de 
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influEncias externas conseguem realizar esses objetivos. Veja-se que novamente apela-se para 

a l6gica do inevitavel, pois a autonomia do Banco Central 6 considerada como 

"imprescindvel" para se alcan9ar a confian9a e a estabilidade monetria. Nas entrelinhas do 

discurso, a tese da amea9a tamb6m aparece, pois sem a autonomia do BC, estar-se-ia 

colocando em risco a confian9a e a estabilidade da moeda, e assim, todo o projeto de 

estabiliza9ao. Por fim, a autonomia do Banco Central e seu insulamento em rela9乞o aos outros 

poderes do Estado sao apresentados como condi9ao necess白ria para a volta da racionalidade 

no processo de gestao da moeda. Somente o isolamento dessa agencia, diante das press6es 

externas, garantiria que sua aao nao fosse contaminada pela irracionalidade dominante no 

comportamento das elites polticas. 

Viu-se, tamb6m, que por uma s6rie de fatores, o projeto de autonomia do BC nao p6de 

ser implementado, sobrando entao como via de menor conflito, para se conseguir a autonomia 

da Autoridade Monetria, a mudan9a de composi9乞o do CMN. Percebe-se que praticamente a 

mesma estrat6gia argumentativa para racionalizar e legitimar a independencia do Banco 

Central foi usada para a mudan9a de composi9ao do CMN, pois, afinal de contas, o objetivo 

era o mesmo (garantir o insulamento da Autoridade Monetria). Assim, sao excluidos da 

participa9ao do Conselho, tanto empresrios como representantes governamentais, porque 

tornaram esse espao sensivel a representa9乞o de interesses "nem sempre sintonizados com a 

fun9ao precpua da Autoridade Monetria, para defender a estabilidade da moeda" 71 Assim, 
uma composi9ao ampliada do CMN tamb6m seria fonte geradora de irracionalidade, o que 
legitimaria a limita9乞o da participa9ao aos presidentes do Banco Central, Minist6rio da 

Fazenda e Minist6rio do Planejamento 

Nesta reconstru9ao das formas de racionaliza9o e legitima9o das reformas 

institucionais do Plano Real, pode-se perceber a invariancia da argumenta9ao, ou seja, o 

l6xico argumentativo se repete independente da reforma que se trata de justificar. Entre os 

elementos ret6ricos utilizados, pode-se destacar, em primeiro lugar, a id6ia de "lgica do 

inevitvel", ou seja, as reformas nao seriam resultado de desejos ou projetos de um grupo, 

com interesses e recursos especificos, mas uma derivaぐdo natural dos fatos, a 丘  nica solu9o 

posslvel, realista diante do contexto. Em segundo lugar, aparece a "tese da ameaca", ou seja, 

a nao-realiza9ao das reformas iria levar a um fim catastrfico, que poderia ser a demiss乞o do 

71 Exposi9ao de Motivos Interministerial n. 205/MF/SEPLAN/MJ/MTb/MPSIMS/SAF. Brasilia, 30 de junho de 
1994 grifos nossos. 
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Ministro da Fazenda, o que comprometeria o andamento do Plano, e levaria a economia a uma 

hiperinfla9ao; mais grave ainda que isto, poderia levar a uma crise institucional, derivada da 

paralisia decis6ria dos poderes. Um terceiro elemento ret6rico utilizado foi a atribui9o de um 

"carter universallzador/unjficador" para as reformas institucionais72, ou seja, novamente as 
reformas n乞o sao apresentadas como vinculadas a um projeto poltico, que 6 sustentado por 

determinados grupos, e sim como um desejo, um clamor do Brasil. Elas representariam a 

possibilidade de uma uni乞o nacional, que a inflaao impedia que se realizasse. Poru ltimo, as 

reformas sao apresentadas enquanto um contraponto a irracionalidade dominante nas 

institui96es polticas (e na sociedade?) brasileiras, que seria responsavel pela catastrfica crise 

que o mal inflacionrio representava. Elas seriam, portanto, a materializa9ao de um projeto de 

"racionaliza cdo" do Estado brasileiro. 

Em segundo lugar, cabe analisar qual o sentido poltico das reformas institucionais 

estudadas ao longo desse texto. Como ja se destacou em vrias passagens do capitulo, apesar 

da particularidade de cada problema, os quais - deve-se destacar - possuiam uma 

materialidade real, o eixo unificador das diferentes mudan9as institucionais propostas (Fundo 

Social de Emergencia, autonomia do Banco Central, mudan9a de composi9ao do CMTN)foi o 

p rta k cimento/li加ertrofia do Poder Executivo Federal e no interior do Poder Executivo, α 
li加ertrofia da tecnocracia responsdvel pela formulaぐdo e implementaぐdo da poltica 
econ 6mica. 

Com rela9ao a este ponto,6 interessante destacar a anlise de Couto (1998) sobre a 

agenda de reformas econ6micas da Am6rica Latina. Para o autor, as reformas recentes em 

diversos pases latino-americanos surgem, em parte, para responder a s assim entendidas 

"insuficiencias" do arcabou9o institucional existente diante das novas condi96es. Seria 

necessrio, segundo os propositores das reformas, dar ao Executivo maior capacidade 

decis6ria para implementar reformas econ6micas t豆o necessrias, pois "a maior complexidade 

t6cnica dos novos temas aparece como uma justificativa a essa redu9ao dos controles do poder 

pelo poder" (Couto, 1998: 19)73. 

72 Este elemento ret6rico ficara mais claro quando da analise do discurso de Fernando Henrique Cardoso na 
propaganda eleitoral de radio e televisao, nas elei96es presidenciais de 1994. 

73 Uma interessante reflexao a este respeito 6 o estudo de Teivo Teivanem (2001), que analisa o conjunto de 
reformas constitucionais implementadas durante o governo Fujimori atravds do conceito de "constitucionalismo 
economicista". Atrav6s deste conceito, o autor quer demonstrar que o a mbito da democracia 6 restringido ao 
definir diversas institui96es publicas e os problemas de que se ocupam como "econ6micos", e usar a doutrina da 
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Todo o discurso das reformas se iniciava com identifica9乞o de inadequa96es 

institucionais, que seriam responsdveis pelos graves problemas econ6micos brasileiros (d6ficit 

fiscal, emissao descontrolada de moeda, perda de confian9a da moeda). Diante disso, se partia 

para as causas de tal inadequa9ao. Todas elas eram apresentadas como estando associadas a 

formas de irracionalidade que estavam presentes no interior das institui96es (vincula o da 

receita, descentralizaao fiscal, interferencia poltica, corporativismo). Para p6r um fima 

irracionalidade dominante era necessrio, ento, propor uma reorganiza9ao institucional que 

eliminasse estas fontes de irracionalidade, O caminho proposto - assim como as reformas 

implementadas nas duas experiencias de regime autoritdrio no Brasil - foi atrav6s da 

hipertrofia do Poder Executivo. 

Por 丘  ltimo・  cabe re叩onder qual a rela9do entre as reformas institucionaお do Plano 
Real e a tradi 9 do tecnocrticcj brasileira? Neste ponto, percebe-se que o "insulamento 

burocrtico" acabou sendo uma das formas de materializa9ao do pensamento autoritrio 

brasileiro, em sua extra9ao tecnocrtica, Alem disso, foi atraves de burocracias insuladas que 

se implementou o projeto desenvolvimentista no Brasil. Em nossa perspectiva, tal 

organiza9ao institucional do Estado pode-se apresentar de diferentes maneiras, desde o 

exercicio da centraliza9谷o decis6ria por um 丘  nico 6 rgao at6 a criaao de formas de 
"administra 乞o paralela". O que distingue tal fen6meno, na maneira como se descreveu 
acima, e seu carter tednocrtico e anti-republicano, ou seja, sua legitimidade e buscada na 

competencia t6cnica, e devido a este carter se justifica seu isolamento diante dos poderes da 
Rep丘blica. Tendo em vista esses fatores, respondendo a terceira questo colocada no inicio do 
capitulo・  pode-se concluir que as reformas institucionais do Plano Real esto inseridas na 

tradido brasileira do "insuんmento burocrtico ", por seu carter tecnocrtico e anか  
republicano. 

neutralidade econ6mica para produzir uma dicotomia entre as esferas econ6mica e politica. "Os exemplos do 
novo constitucionalismo em varias partes do mundo podem incluir a independencia do Banco Central, regras de 
taxas de cambio, assim como normas especificas associadas com o com6rcio e a inversao por meioI de 
institui96es internacionais ou regionais, tais como o FMI ou o Tratado de Livre Com6rcio da Am6rica do Norte 
(NAFTA)"(2001: 41). Segundo Teivainen, o conceito de novo constitucionalismo ajuda a explicar e entender a 
constru9ao de uma irreversibilidade das reformas neoliberais que se pretende que sejam de longo prazo. Em sua 
opiniao, seria necessrio diferenciar os vrios tipos de constitucionalismo: existe o que6 danosoa democracia 
(econ6mico) e o que e condi9ao fundamental para o seu exercicio, como e o caso do constitucionalismo de 
direitos humanos. O "constitucionalismo economicista"6 definido como qualquer politica do economicismo que 
dependa de mecanismos constitucionais. Em outras palavras, p6e limites ao governo da maioria a fim de retirar 
do controle democrtico temas definidos como econ6micos. O constitucionalismo de direitos humanos limita de 
maneira similar o governo da maioria para proteger direitos humanos fundamentais" (2001: 43). 
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CAPITULO VII- "PARA RECEITAR UM BOM REM豆DIO, 

UM BOM M重DICO": O DISCURSO DE FERNANDO  

HENRIQUE CARDOSO NA CAMPANHA ELEITORAL DE  

1994 

"Na minha experiencia de campanha 6 o seguinte: isso aqui tudo 
6simb6lico. Voce precisa criar um mito E tem de contar a mesma 
hist6ria repetindo quem 6 bom e quem 6 ruim. Tem de ter os dois 
lados e vai mudando como na estrutura do mito, como L6vi ー  
Strauss. E binrio: o bom e o mau. E tem de contar durante toda a 
campanha, de vrias maneiras, o mesmo mito. No caso nosso,6 a 
moeda, O que 6 o mau? A infla o. O que 6 bom? A 
estabiliza9ao. E foi o que n6s fizemos. Vira-e-mexe eu ataco de 
volta o mito principal. Mito no sentido antropol6gico. Voce tem 
de chegar na estrutura mais elementar e insistir nisso. A cada trs 
ou quatro programas eu volto ao assunto. O real6 bom, a infla9ao 
6m自. Quem est com a infla9ao 6 mau, quem esta com o real6 
bom. Foi s6 isso" (Fernando Henrique Cardoso, Entrevista, 
Revista Isto, 25/09/1994, pgina 34). 

Nesta parte da pesquisa, analisar-se-d a campanha eleitoral de 1994, centrando-se a 

aten9ao no Horrio Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) do candidato Fernando 

Henrique Cardoso (PSDB - PFL-PTB) 

Como 6 amplamente discutido pela literatura, no contexto da "idade midia" (Rubim), 

toda a sociabilidade contempornea 6 fortemente estruturada em torno das imagens 

produzidas pelos meios televisivos. Como afirma Rubim (1995), a sociabilidade 

contempornea conforma-se como uma "complexa mesciagem de convivencia e televivencia, 

em um sentido de 'vivencia' a distancia". A televivencja seria uma nova dimensao de 
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sociabilidade engendrada pelos media, "ao propiciar um carter planetrio, instant含neo e 
simult含neo a vida humana, obriga os homens a habitarem esta dimensao p立blica ao modo de 

imagens sociais". 

Segundo Jorge Almeida (2001), a midiatiza9ao da sociedade contempornea deve ser 

vista como um processo no qual se amplia e se aprofunda a importncia econ6mica da midia, 

sua extensao e alcance territorial, assim como no qual a TV tem dominncia entre as midias. 

O impacto da midia na politica se da principalmente pelo fato de que ela altera o fazer 

politico, pois a politica precisa se adaptara sua linguagem. A midia passa entao a ser um 

importante ator politico, "o que nao significa dizer que seja o ator central da poltica; disputa 

na politica como um ator, mas tamb6m 6 um ambiente disputado pelos outros atores polticos, 

estatais e privados" (Almeida, 2001: 34). 

Numa revisao de literatura sobre a forma como as teorias da democracia tem situado 

os meios de comunica9ao de massa, Luis Felipe Miguel (2001) afirma que a midia tem se 

constituido tanto no principal canal de acesso dos cidad谷os a s informa6es de que precisam 

para agir na esfera poltica, quanto no principal instrumento dos lideres polticos para a 

divulga9ao de suas mensagens e projetos, o que a coloca numa posi9ao central na arena 

politica das sociedades contemporneas. 

Diante deste fato, parece fundamental para responder aos problemas de pesquisa 

colocados no inicio deste trabalho, a visualiza9ao de como se produz e se articula a ideologia 

em mensagens destinadas ao p丘blico massivo, que obt6m suas informa96es principalmente a 
partir dos meios de comunica 乞o de massa. 

Buscar-se-d analisar os principais elementos constitutivos do discurso de Fernando 

Henrique Cardoso na campanha eleitoral de 1994. Como se ver posteriormente, vrios 

autores ja se debru9aram sobre este objeto, o que facilita o trabalho de anlise e permite que 

se dirija a aten9o para algumas quest6es pontuais no conjunto da constru9ao discursiva do 

candidato da coliga9谷o PSDB-PFL-PTB durante o HGPE. Buscar-se-a, aqui, responder s 

seguIntes perguntas: quaルdiagnstico da crise brasileira no discurso de FHC? Como era 

apresentado e justjflcado o Plano Real? Como era apresentado Fernando Henrique 
Cardoso βuas caracter房ticas, habilidades)?gue princゆios poltico-normativos derivaram 

do discurso de FHC no HGPE? E, por fim, todas estas perguntas especificas "desembocam" 

numa questo geral: em que medida os arqutipos do‘勿“toritarismo desmobiizador" e do 
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"insulamento burocrtico"- tradido tecnocrtica brasileira ー estiveram presentes no 
discurso de Fとrnando 召enrique cdrdoso? 

O capitulo estd organizado em tres se96es. Na primeira (7.1),6 feita uma revisao da 

literatura que se dedicou ao estudo HGPE em 1994. Dar-se-de nfase, em tais estudos,a s 

analises dedicadas ao discurso de FHC. Na segunda parte (7.2), sero apresentados os 

principais elementos do discurso de FHC, a partir das quest6es anteriormente colocadas. Por 

ultimo (7.3), sera feita uma conclusao do capitulo com a sistematizaao dos dados 

apresentados nas duas se96es anteriores. 

7.1 A literatura sobre o HGPE de 1994 

Vrios autores se dedicaram ao estudo do HGPE de 1994. Pretende-se, aqui, mais do 

que mapear a totalidade do debate, visualizar a forma como 6 apresentado e analisado o 

discurso de FHC nesses estudos. 

Em sua disserta9乞o de Mestrado, Wiadimir Lombardo Jorge (1995) desenvolveu uma 
analise da propaganda eleitoral gratuita na televis乞o dos dois principais candidatos nas 

elei96es presidenciais de 1994, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Incio Lula da Silva' 

Foram analisados 68 programas dos dois candidatos, transmitidos a noite, entre os dias 

3 de agosto e 30 de setembro. O autor sintetizou os programas em planilhas, procurando 

observar os seguintes pontos: o conte丘do da autopromo9o dos candidatos, o conteudo dos 

ataques verbais aos adversrios, os principais temas abordados e as referncias ao Plano Real 

Dentre as estrat6gias de Fernando Henrique Cardoso, Jorge analisou primeiramente as 

qualifica6es de autopromo9ao do candidato. Nos seus programas, o tucano era apontado 

como o candidato que conhecia os problemas do Pas e tinha as solu96es para resolve-los, e 

era tido ainda como o mais preparado, experiente e competente para governar o Pas. Deu-se 

1 O estudo tamb6m aborda a mudan9a na legisla9ao eleitoral que regulamenta, entre outras coisas, o Horrio 
Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE). A lei 8713/93 que regulou a elei9きo presidencial de 1994 tinha 
diferen9as importantes se comparada a legislaao que regulamentou as elei96es de 1989. 0 artigo 76, da lei 
8713, determinava que os programas eleitorais deveriam ser feitos em estdios e vedava a utiliza9ao de 
grava96es externas, montagens e trucagens. Esse dispositivo proibia vinhetas eletr6nicas, efeitos especiais e 
desenhos animados. Tal legisla9ao gerou polemica. Com  estas limita96es, a propaganda ja nao poderia ser t乞o 
adaptada a l6gica de funcionamento da midia. Se em 1989, os programas usaram de forma at6 inovadora os 
recursos mididticos para prender a aten9ao do espectador/leitor, em 1994 isto ficou mais difcil. Para alguns 
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enfase ao fato de Cardoso ter sido o criador do Plano Real que garantiu a queda da infla o 

Em rela9ao ao seu principal adversrio, Cardoso procurou retratar Lula como um candidato 

radical, rancoroso, que divide o Pais e estimula a luta de classes e os conflitos. Em termos de 

posi9ao ideol6gica, observa que, para justificar inclusive a alian9a do PSDB com o PFL, os 

programas de Cardoso procuraram dar a candidatura do tucano uma tendencia para a 

esquerda, sem, no entanto, causarem apreensao na parcela da sociedade mais conservadora 

que o apoiava. 

O autor analisou, ainda, a estrat6gia de FHC no que diz respeito a imagem do Brasil 

Segundo Jorge, nos seus programas, o tucano procurava mostrar o otimismo que dominava o 

Pas. O Brasil era apontado como um pas rico e nao subdesenvolvido, um pas que, apesar 

dos problemas, tinha viabilidade. Al6m disso, o otimismo era reforado pelo Plano Real. O 

fim da infla9ao era colocado como um grande avan9o para o Pais 

No artigo "A poltica naル o加rrio eleitoral da ele叩do presidencial de 1994", 

Mauro Porto & Liziane Guazina (1999) apresentam os resultados da anlise de conte丘do dos 

programas do Horrio Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE) televisivo da elei9o 

presidencial de 1994. Utilizando uma metodologia com elementos quantitativos e qualitativos, 

eles procuram identificar os tipos de apelos apresentados pelos seis candidatos mais votados 

Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inacio Lula da Silva (PT), En6as (Prona), Leonel 

Brizola (PDT), Orestes Qurcia (PMDB) e Esperidiao Amin (PPB). Os autores ressaltam que, 

apesar da legisla9o restritiva, o horrio eleitoral manteve uma m6dia de audiencia 

considerdvel, que ficou em torno de 56,1% dos domicilios, conforme pesquisa Ibope citada no 

trabalho. 

Como metodologia de anlise, Porto e Guazina desenvolveram a seguinte tipologia 

para a observa9ao dos apelos dos candidatos: (1) Polticas Futuras, (2) Politicas Passadas, (3) 

Atributos Pessoais, (4) Partisao - que vincula o candidato a partidos, (5) Ideol6gico - 

categoria como esquerda/direita, socialista/conservador, (6) simb6lico - que remete a valores 

culturais, mitos e ideais, (7) Anlise de Conjuntura - que avalia a situa9ao do Pais, (8) 

Propaganda Negativa - que busca desqualificar o adversrio, (9) Outros apelos - que incluem 

mensagens que procuram promover a campanha do candidato, como jingles, pesquisas, entre 

analistas, significou um retrocesso por se tratar de proibi9ao e por dificultar a elabora9ao de programas mais 
atrativos para o espectador. 
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outras. No total, foram analisados 33 dos 34 programas dos candidatos a presidencia que 

foram ao ar no HOPE. 

Na anlise dos programas do candidato Fernando Henrique Cardoso, os autores 

verificaram que o apelo mais utilizado foi "Polticas Futuras", com 33% do tempo total. Os 

temas mais trabalhados foram as cinco metas do governo (emprego, sade, educaao, 

seguran9a e agricultura). "Anlise de Conjuntura" aparece como o segundo apelo mais 

presente no programa do tucano, com 23% do total do seu tempo. A maior parte do tempo foi 

dedicada ao Plano Real. Em terceiro e quarto lugar empatados, ficaram os apelos ao partido e 

ao simbolismo. Os aspectos simb6licos mais trabalhados pelo candidato foram: uniao, a 

"grande naao", otimismo, confian9a no Pals, a valoriza9ao do povo, prosperidade, 

estabilidade e orgulho de ser brasileiro. No que diz respeito ao apelo ao partido, dedicou a 

maior parte do tempo a associaao de Fernando Henrique Cardoso a personalidades como 

Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves e Itamar Franco. Em quinto lugar, apareceu o apelo 

"Atributos Pessoais". Porto e Guazina ressaltam, no entanto, que apesar do pouco tempo do 

apelo ao candidato, as caractersticas de sua personalidade (competencia, preparaao, 

equilibrio, lideran9a, entre outras), foram muito refor9adas tambem pelos jingles de 

campanha. Foi dedicado pouco tempo a "Propaganda Negativa", a "Politicas Passadas" e ao 

"Apelo Ideol6gico". 

J na anlise dos programas do candidato Lula, os autores verificaram que o principal 

apelo foi "Propaganda Negativa", com 28% do tempo total, sendo a maior parte dedicada a 

crticas contra Fernando Henrique Cardoso. Nesse sentido, a principal estrategia de campanha 

de Lula foi a tentativa de desmoralizar seu principal adversrio. O segundo apelo mais 

frequente no programa do petista foi "Polticas Futuras", com 13% do total, enfatizando 

temas, como educa9乞o, sade, emprego e reforma agrria. "Atributos Pessoais" aparece como 

o terceiro maior apelo no programa de Lula. Foram ressaltadas caractersticas do candidato, 

como sua origem popular, competencia, coragem, coerencia, capacidade e honestidade. Em 
quarto lugar, est豆  o apelo "Anlise de Conjuntura", com referencias constantes ao Plano Real 

C6u Pinto (1996) analisou os discursos de Lula e FHC exibidos no HOPE durante o 
mes de agosto de 1994. A tese da autora6 que o sucesso do discurso eleitoral de Fernando 

Henrique Cardoso, enquanto estrategia eleitoral, se deveu muito mais a sua capacidade de 

reconstruir o sentimento coletivo de ordem social do que a s suas capacidades t6cnicas de 

baixar a infla9ao. Segundo a autora, "O discurso de Fernando Henrique Cardoso foi vitorioso 
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porque construiu uma ordem em oposi9ao ao discurso de aprofundamento do caos 

apresentado pelo PT" (1996: 158). 

Na analise dos programas dos candidatos, Pinto (1996) afirma que, no mes de agosto, 

FHC construiu um cenrio calcado em quatro pontos: sua competencia pessoal2, a infla o 

como um problema do passado, o otimismo em rela9ao a solu9ao dos problemas do Pas e, 

finalmente, Lula como uma ameaa ao Real. FHC era apresentado (e se apresentava) como o 

candidato da competencia e da objetividade, se mostrava ponderado em suas criticas e insistia 

frequentemente na necessidade de harmonia e uniao nacional. Para desqualificar o principal 

advers自rio, associava Lula ao caos e a desordem. 

Por outro lado, o discurso de Lula enfatizava sua viv6ncia prtica dos problemas (sua 

hist6ria de vida e as caravanas da cidadania). Ao contrrio do otimismo de FHC, falava com 

indignaao de um Brasil de pobreza e de desemprego e, por fim, denunciava o Real como 

uma farsa eleitoral. Na hiptese de Pinto, a indignaao de Lula pode ter se constituido num 

dos fatores respons自veis por sua derrota, pois trazia consigo uma profunda tragicidade, e 

"depois de uma d6cada de frustra6es, o eleitor no queria mais ouvir falar de sua pr6pria 

desgra9a. Precisava dar novamente sentido a sua frgil identidade cidada. Fernando Henrique 

cumpriu este papel construindo uma ordem, enquanto Lula refor9ava o caos" (Pinto, 1996 

164). 

Um outro estudo sobre a campanha eleitoral de 1994, atrav6s da anlise do HGPE foi 

desenvolvido por Luis Felipe Miguel (2000), que buscou analisar a presen9a de "mitos 

politicos" nos discursos dos presidencidveis em 1994. Miguel define o "mito politico" como a 

"expressao politicamente relevante da rejei9ao a pr6pria politica, isto 6 , ao conflito no seio da 

sociedade" (2000: 209). A consequencia do discurso mitico 6 a pr6pria impossibilidade da 

democracia, pois esta, para sua existencia continuada, exige uma 

tica da representa o poltica (e, portanto, do discurso), sem a aual. se  torna desnrnvida de 
sentido.1 Se a opg,o dos representados 6 motivada de forma fraudilenta. todo onrocessoectt 
comprometido. Nao custa reiterar: se o candidato nao anuncia, com honestidade, o projeto que 

2 "FHC apresentava-se como o candidato do equilibrio e da objetividade: 'Eu quero falar para voce de forma 
objetiva' (05/08). E como lider de uma equipe que sabia o que fazer: 'os t6cnicos do meu programa sao 
unanimes em afirmar que a sa丘de precisa de dinheiro' (05/08). E interessante notar nestas duas afirma96es a 
despolitiza9ao da fala. Fl-IC fala como professor, como cientista, isto 6 , dotado de objetividade. Tamb6m no 
falava de seu partido ou da posi9ao de grupos que o apoiavam, mas de opini6es t6cnicas. Isto 6 particularmente 
importante na medida em que a maior critica que sofria no periodo vinha exatamente do tipo de alian9a que 
havia feito para concorrer ao governo: FHC deixava claro, nao era esta alian9a que ia construir o governo, mas 
ele e seus t6cnicos" (Pinto, 1996: 162). 
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pretende encarnar, as polticas das quais buscara ser a ferramenta, o vnculo representativo se 
torna oco (2000: 215). 

Afirma o autor que analisar os mitos politicos presentes no discurso dos candidatosa 

presidente em 1994 nao significa dizer que todos os discursos foram mticos - o mito nunca 

foi mais do que uma parcela, maior ou menor de seus discursos. "Por for9a, o recorte do livro 

ir destacar esta parcela e obscurecer o restante. Mas isso nao deve significar que o discurso 

mitico monopolizou a campanha eleitoral de 1994" (2000: 19). 

Para Miguel, o mito da "autoridade" foi recorrente na campanha eleitoral, sobretudo 

nos programas de Orestes Qu6rcia e En6as Carneiro, mas tamb6m em Fernando Henrique 

Cardoso. A autoridade era colocada como um requisito indispens自vel ao Presidente da 

Rep丘blica. "Era uma autoridade que se exercia contra o parlamento e contra as press6es da 

sociedade. A fixa9ao desse centro de poder univoco e inequivoco 6 uma das respostasa 

ameaa de dissensao no seio da sociedade. Quando a fonte de autoridade 6 uma s6 e todos a 

identificam, os conflitos podem ser extirpados in limine". 

Outro mito presente no discurso de vrios candidatos foi o da "competencia". Segundo 

Miguel, o discurso da competencia adquire tonalidade mitica quando 6 "desvinculado da 

enunciaao do projeto politico: quando se torna o elogio da competencia 'em abstrato" 

(2000: 212). Alguns candidatos, como Esperidiao Amim, Leonel Brizola e Orestes Qu6rcia, 

utilizavam sua experiencia administrativa anterior para "ocupar o espa9o da competencia para 

governar". Fernando Henrique disputava este mesmo espao com outro valor, "o preparo 

intelectual (como em menor medida En6as Carneiro)". 

Diante da aus6ncia de experiencia administrativa e com baixa escolaridade, a maneira 

encontrada pelo candidato Lula para disputar o discurso da competencia foi apelar para o 

elogio da vivencia, da hist6ria de vida, da experiencia sensivel e sentida (Miguel, 2000). Essa 

estrat6gia desembocou no discurso mitico da transparencia, que significava a "transparencia 

da realidade para quem a vive", pois "somente aquele com um problema poderia de fato 

entende-lo, saber resolve-lo, e se comprometer a isso. Desta forma, todos os adversrios de 

Lula, membros da elite nacional, estavam desqualificados" (idem: 213). Al6m disso, 

transparencia significava "transparncia da sociedade para si mesma" (idem). Segundo 

Miguel, este segundo significado estava associado a denncia da impessoalidade da maquina 

estatal, incapaz de levar em conta a experiencia vivida pelas pessoas comuns; e tamb6m as 

virtudes do compromisso direto, nao mediado, do governo com o povo. "Essa sociedade 
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transparente, que o PT parecia almejar, desprezava as media6es institucionais e os 

mecanismos de representaao em troca da harmonia - mitica - produzida pela plena 

identidade entre governantes e governados" (idem). 

Por ltimo, o autor analisa aquele que foi o mito central na campanha de Fernando 

Henrique Cardoso3: o mito da unidade, que esta no "cora9ao dos mitos politicos" (2000: 213) 

"Fernando Henrique unia o Brasil, enquanto os advers白rios (sobretudo Lula, seu concorrente 

mais pr6ximo) defendiam interesses particulares e alimentavam conflitos". Ele p6de assumir 

este papel gra9as ao Plano Real, que "derrotou a infla 谷o, tormento que, segundo a 

representa9ao da midia durante anos, prejudicava todos os brasileiros, sem distin9ao. Por isso, 

o her6i da luta antiinflacionria podia pretender, com legitimidade, falar pela totalidade do 

corpo social" (idem: 213). 

O carter de mito poltico do discurso da unidade esta no fato de que "unir o Brasil" 

pode significar tanto um "projeto politico capaz de arrebatar a opiniao majoritria da 

populaao quanto eliminar as diferen9as dos particulares em nome do todo" (2000: 184) 

Segundo Miguel, o primeiro significado remete para a tarefa prpria do poltico, que6 

exatamente a montagem desse projeto; o outro, para o registro mtico, "em que a legitimidade 

do conflito 6 negada e um interesse primrio, que prescinde da constru9乞o de qualquer 

projeto,6 invocado, O conjunto da campanha de Fernando Henrique Cardoso apontava, sem 

sombra de duvida, para esse segundo sentido" (idem)4. 

O discurso de Fernando Henrique apelava para uma dupla identidade: "o academico 

Fernando Henrique Cardoso falava em nome da razao; o ministro-her6i do combate 

inflacionrio, em nome da na9ao" (2000: 213). Essas eram duas faces de uma mesma moeda 

"somente a raz乞o treinada do intelectual seria capaz de abarcar a totalidade de um real que 

nao era transparente, como para Lula, mas opaco. O candidato governista demonstrava a 

existencia de um interesse nacional comum, transcendente s clivagens existentes na 

sociedade, atrav6s do plano econ6mico, e assinalava a si pr6prio como encarnaao desses 

interesses, graas a razao" (idem: 214). 

3 Segundo Miguel, mais do nos outros candidatos, na campanha de FHC "o mito serviu de espinha dorsal" 

' "Fernando Henrique Cardoso apresentava seu projeto poltico como transcendendo a condi9o de simples 
projeto: era a express乞o da "vontade nacional". A contraface desse discurso, a estigmatiza9ao de um segmento 
perverso, que joga contra a unidade e amea9a a na戸o, tamb6m esta presente - sao os 'amigos da confusao' aos 
quais o candidato do governo costumava se referir" (Miguel, 2000: 203) 
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Por 丘  ltimo, tem-se o trabalho de Jorge Almeida (2001), que analisou o marketing 

politico-eleitoral utilizado nas campanhas presidenciais de Fernando Henrique Cardoso e 

Luiz Inacio Lula da Silva em 1994 e 1998, e a relaao de sua constru9ao com as "pesquisas 

de opiniao". 

Apesar de centrar mais a aten9乞o na "recep9ao" dos programas eleitorais, por parte da 

popula9ao, Almeida faz uma anlise dos discursos dos candidatos a partir dos conceitos de 

Lugar deル威polissemia e parfrase6. 

Segundo Almeida, o discurso de FHC tratou de construir um lugar de fala politico- 

programtico, demonstrando preocupa9ao com a inflaao e se apresentando como defensor e 

melhor continuador do Plano Real. FHC construiu seu lugar de fala a partir de sua passagem 

pelo Minist6rio da Fazenda, quando lan9ou a nova moeda e se tornou "pai do Real" 

Al6m disso, o discurso de FHC era repetvel e parafrisico: "era o mesmo sentido que 

surgia da dispersao de textos e meios" (Almeida, 2001): "o Real acabou a inflaao; FHC6 pai 

do Real; o pai 6 seu melhor continuador; depois da estabilidade resolvem-se os problemas 

sociais; aumentar o salrio provoca inflaao de novo, etc." (idem). 

J o discurso de Lula, segundo Almeida, era interdidato e polissEmico, pois nao podia 

assumir nem a responsabilidade nem a causa do Real, enfim, "um candidato fora do lugar de 

fala. Falando a favor ou como continuador, estava fora do lugar de fala de 'Pai do Plano'. E 

quando silenciava, ficava fora do lugar de fala de candidato, pois nenhum deles poderia se 

omitir sobre o fato visto pela grande maioria como sendo o mais importante do momento" 

(Almeida, 2001). 

5 ノ、 	 ,』  」一  , 一  J j・ 1 一一一ー一一一  ‘に  t 一一  一 	，一  一‘一  一 	一一  JO conceito de lugar de lala expressa "o lunar aue o locutor ocuoa numa cena, sob o tIndo da aual locutor e 
alocut.rto estabelecem uma especie de contrato implicito de troca simbOlica de enunciados. E este contrato 
implicito que institui as posi96es relativas dos enunciadores, que confere aos protagonistas da rela9ao discursiva 
respectivamente o estatuto de locutor, isto 6 , de falante autorizado a falar daquilo que fala e a falar do modo que 
fala, e o estatuto de ouvinte ou de leitor do discurso, isto 6 , de destinatrio habilitado a ser o depositrio dos 
enunciados proferidos pelo locutor" (Rodrigues, A., 1996: 15, apud Almeida, J. 2001: 48). Este conceito, se 
inspira em Foucault, que defme o Lugar de fala como "uma lei geral, a partir da posib e da situa9ao 
relacional de quem fala. Como decorrencia, uma estrat6gia discursiva satisfatria deve saber utilizar estas regras 
para evitar incompatibilidades (por exemplo, entre o sujeito que fala e suas palavras). Por outro lado, as 
estrat6gias discursivas comportam tamb6m o entendimento do 'regime e processos de apropria9ao do discurso: 
pois em nossa sociedade (...) a propriedade do discurso esta reservada de fato (s vezes, mesmo de forma 
regulamentar) a um grupo determinado de individuos' (Foucault, 1972: 84). Por tudo isto, nem todas as 
estrat6gias discursivas sao possiveis do mesmo modo, mas somente as que est乞o autorizadas" (Almeida, 2001: 
50). 

6 Segundo Almeida, o processo parafrastico permite a produ9乞o do mesmo sentido sob vrias formas de textos e 
a polissemia 6 responsavel pelo fato de que sao sempre possiveis sentidos diferentes e multiplos de um mesmo 
texto. Existe uma tensao permanente entre parfrase e polissemia, que "expressa-se, assim, como conflito entre 
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Atrav6s dessa reviso de literatura, pode-se perceber que o discurso de FHC no HGPE 

se orientou a partir de um conjunto delimitado de elementos: o otimismo com relaao ao 

Brasil, a ordem (FHC) em contraposi9ao ao caos (Lula), a busca da unidade nacional e a 

competencia (de FHC). Os v白rios temas tratados, invariavelmente desembocavam num desses 

elementos. Na prxima se9谷o, ser analisado novamente o discurso de FHC no HGPE, por6m, 

centrando aten9ao nas quest6es destacadas no inicio do capitulo. 

7.2 0 discurso de FHC no HGPE 

Abordar-se-o, nesta se9ao, quatro ordens de temas, os quais foram estruturados tendo 

em vista as quest6es colocadas no inicio desse capitulo. Em primeiro lugar, sera analisado o 

diagn6stico da crise brasileira feito por FHC; posteriormente, se partira para o exame de como 

se tentou justificar o Plano Real. Nas duas u ltimas se96es, ver-se-自  como se apresentou 
biograficamente e que princpios politico-normativos emergiram do discurso do candidato da 
coliga 乞o PSDB-PFL-PTB, no Horrio Gratuito de Propaganda Eleitoral 

O diagn6stico da crise 

No seu primeiro programa, Fernando Henrique Cardoso inicia afirmando que "mais 

que um presidente que conhe9a os problemas", o Brasil precisaria de um "presidente que 

conhe9a as solu96es". Segundo FHC, "a primeira solu9do para mudar o Brasil e cuidar dos 

brasileiros 6 o combated infla9do" (HGPE, 02/08/1994, grifos nossos). Percebe-se, de inicio, 

que a infla9谷o aparece como o elemento consubstanciador da crise brasileira e como o 

primeiro problema a ser resolvido por qualquer presidente da Rep丘blica no Brasil 

Por6m, FHC n乞o se limitou ao diagn6stico da crise inflacion白ria. Se a infla9乞o era o 

principal elemento caracterizador da crise nacional e o primeiro problema a ser resolvido, ela 

nao era o d nico. Nos programas seguintes, FHC tratou de apresentar cada um dos problemas 

o garantido, o institucionalizado, o legitimado e aquilo que no dominio do m丘ltiplo tem que se garantir, se 
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nacionais e aquelas que seriam as solu96es que constariam de seu "programa". Para titulo de 

ilustraao, apresentaremos o diagn6stico dos itens que formaram as cinco grandes metas do 

seu piano de governo: sade, educa9乞o emprego, seguran9a e agricultura7 

Ainda no programa de 02 de agosto, Fernando Henrique abordou os problemas da 

fome e do desemprego8. Junto com estes dois temas, tratou tamb6m do assunto do desvio de 

dinheiro publico, que havia ganhado relevo na conjuntura, devido s diversas investiga6es 

sobre corrup9ao na administraao publica do Brasil. Segundo FHC: 

No dd para entender, como num pais imenso, onde nao falta terra nara niantar. existem 
milh6es e milh6es de pessoas passando fome. Eu nao consigo aceitar, que num pais que tern 
tanto a ser construido; onde 6 preciso construir casas, hospitais, creches. escolas, existam 4 
milh6es de desempregados e vrios milh6es de pessoas que nao ganham seauer um salrio 
mnimo. S6 o que explica isso 6 o roubo. E um pais que teve suas prioridades defmidas nor 
empreiteiras, ou seja, ao inv6s de construir aquilo que o povo estava precisando, se construia o 
que interessava para este ou aquele grupo (HGPE, 02108/1994) 

No programa de 05108 tratou do problema da sa血de. O comentarista de seu programa 

afirma que "hoje 6 um dia triste para o Brasil. Hoje 6 o dia nacional da sade". Para o 

comentarista, o dia nacional da sade deve ser lamentado no Brasil, pois o Pas tem 

Cinco milh6es de portadores de doen9a de chagas. 280 mil lenrosos e 100 mii tubercu1osos 
Um dia triste para um pais que tem 500 mii novos casos de malria Dor ano.. 50 mi1casncd 
clera em 1993 com 560 mortos. 50 mii casos de AIDS com 20 mil mortos. Um dia triste nara 
um pas em que morre uma criana por minuto. Hoje 6 um dia triste para o Brasil. Hoje' odia 
nacional da salide (HGPR 05/OR/1 QQh1' 

O programa de 15 de agosto foi dedicado a agricultura, seus problemas e propostas 

para resolve-los. Segundo FHC, "vivemos num pas aben9oado. Temos a quinta maior rea 

territorial do mundo, com um clima favoravel e um povo trabalhador; no entanto, ainda tem 

gente passando fome". O que estaria faltando para o Brasil superar o problema da fome e da 

legitimar, se institucionalizar" (Orlandi, 1996: 20, apud Almeida, 2001). 

' Isto nao significa que estes tenham sido os inicos temas abordados por FHC em seus programas de TV. Tratou 
de problemas como (28/09) desperdicio (alimentos,a gua e em obras publicas), tratou do problema da 
desigualdade social (28/09), da concentra9ao de terras e juventude (02/09). Para verificar os temas trabalhados 
em seus programas de rdio e tv, vide o programa de governo "Mきos a obra Brasil: proposta de governo" 
(Cardoso, 1994). 

8 o problema do desemprego 6 tratado em vrios outros programas. No programa de 07/08, o locutor afirma que 
"O Brasil anda tratando mal quem vive do trabalho, muito mal, 32% das pessoas que poderiam estar produzindo 
e recebendo sal自rios, esto sem trabalho ou ganhando salrios indignos. 32% da popula9ao economicamente 
ativa. 3 milh6es e 400 mii trabalhadores estao desempregados. Gente que faz fila para receber o seguro 
desemprego, quando tem direito. Gente que faz fila para conseguir um novo trabalho. 17 milh6es e 700 mii 
trabalhadores vivem com menos de um salario minimo ou n乞o ganham nada; trabalham apenas em troca de 
comida. E sao os mais pobres os que mais sofrem, porque sao os primeiros a serem despedidos. Quem ganha 
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baixa oferta de alimentos seriam "condi96es para o agricultor mostrar tudo o que 6 capaz de 

fazer. Este ano n6s atingimos a safra recorde de 76 milh6es de toneladas e gr谷os.E muito, 

mas ainda 6 pouco, perto do que o Brasil pode produzir". 

Os temas da criminalidade e da seguran9a p血blica foram tratados no programa de 

17/08. Afirma-se que apesar da violencia ser incentivada por problemas como o desemprego, 

fome e injusti9as sociais, ela n乞o 6 exciusivamente derivada desses problemas. O exemplo 

seria o crime organizado "que nao tem nada de pobres, que sao quadrilhas milionrias 

fortemente armadas e que exploram a pobreza". Tamb6m 6 afirmado que a policia esta 

desaparelhada e desorganizada, enquanto "o crime ja se organizou h muito tempo". Segundo 

FRC, um dos problemas que fazem a criminalidade aumentar 6 a impunidade, "uma das 

coisas mais chocantes do Brasil de hoje". O judicirio tamb6m 6 apontado como um dos 

pilares da crise na seguran9a publica, pois "nao adianta prender, se a justi9a nao funciona" 

Para FHC, "a justi9a brasileira nao anda, para andar ela precisa de meios e regras modernas" 

Por 丘  ltimo, aponta-se a situa9ao dos presidios, que "funcionam nao como lugar de 

recupera9谷o das pessoas para a sociedade, mas como a verdadeira universidade do crime" 

(HGPE, 17/08/1994). 

Em 19/08, o programa foi dedicado ao diagn6stico do problema da infncia e 

adolescencia. Segundo FHC, apesar de as crian9as serem o futuro do Pas, "milh6es de 

crian9as brasileiras vivem abaixo da linha de pobreza, mal tem o que comer, milhares vivem 

nas ruas, abandonadas, sujeitas a todo o tipo de explora9ao e de violencia". Uma das grandes 

injusti9as da sociedade brasileira seria o fato de que "quase 10 milh6es de crian9as sao 

obrigadas a trabalhar para ajudar a sustentar as familias, crian9as que deviam estar 

estudando". 

A educa頭o foi um dos temas abordados no programa de 22/08. Segundo o candidato, 

"o Brasil 6 um pais que estuda pouco, que infelizmente l pouco, por isso mesmo nao conhece 

a sua hist6ria". Em 02/08 afirmava que "6 um desrespeito o que se paga aos professores". O 

problema da educaao no Brasil seria menos de verbas do que de sua eficiente aplica 谷o: "ha 

mais verbas para a educa9ao no Brasil do que a gente imagina. O problema 6 que essas verbas 

se perdem muitas vezes na burocracia e com desperdicio" (HGPE, 14/08/1994) 

menos corre mais risco de ficar sem emprego. O Brasil tem uma das maiores taxas de instabilidade de emprego 
do mundo. O Brasil anda tratando muito. O Brasil anda tratando muito mal seus trabalhadores". 
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Apesar de em quase todos os seus programas no Horrio Gratuito de Propaganda 

Eleitoral, dedicar-se a algum problema especifico da sociedade brasileira, e propor solu96es 

para enfrenta-lo9, o tema da infla9do praticamente esteve presente em todos os programas de 

candidato'o.o Como jd demonstraram outras anlises, FHC se apresentava como o pai do Real, 

aquele que conseguiu por um fim ao "monstro da inflaao". Assim, mesmo buscando 

tematizar os vrios problemas brasileiros, em sua maioria, eles eram apresentados em sua 

associa 谷o com a inflaao: ou tinham como causa a inflaぐdo, ou o fim da infla9do era 

condcdo sine qua non Para resoんe-los. 

No programa de 07/08, a infla9ao 6 comparada a um monstro, que destruIa a 

capacidade da sociedade brasileira sonhar com um pas melhor. Nas palavras de FHC, 

"durante muitos anos, n6s n谷o podiamos sequer sonhar com um Brasil melhor, porque 

qualquer sonho era destruido pela inflaao que todos conhecemos bem. Agora estamos 

conseguindo matar esse monstro que vinha nos destruindo ha trinta anos". 

Em 08/08, tratou do desemprego e dos baixos salrios do trabalhador brasileiro. 

Buscando sempre colocar a inflaao no centro da crise, afirma FHC que a 

infla9ao' a grande culpada pelos saldrios baixos, a infla9ao sempre derrotou todas as greves 
em busca de melhores salrios. O aumento que se conseguia num dia, no outro a infla9o 
comia. O salrio podia aumentar a cada quatro meses, a cada dois meses, a cada mes e no 
adiantava, porque os pre9os aumentavam todos os dias" (HGPE, 08/08/1 994, grifo nosso). 

Em outro programa (15/08), depois de caracterizar o problema da agricultura como 

derivado da falta de condi96es de trabalho para o agricultor, FHC tratou de associar e derivar 

o problema da agricultura ao problema da infla o. Nas suas palavras: 

4 verdade,d que enquanto havia inflacao o governo podia ajudar pouco a a.gricultura. E j自  
fazia muito quando n谷o atrapathava. Mudava, a toda a - hora, a poltica de juros, os 
fmanciamentos, a regra dos pre9os. Quem d que pode trabalhar dessa maneira. Agora, com a 
estabiliza95o da economia vamos consertar tudo isso, para ter um Brasil forte na agricultura, e 
um Brasil forte na agricultura, para mim quer dizer trs coisas: mais emprego, renda para quem 
produz e comida farta e barata no campo e na cidade" 

9 Como destacam Porto & Guazina, 33% dos programas de FHC foram dedicados ao tema "politicas futuras", 
sendo os itens mais trabalhados, as cinco metas de governo. 

10 Porto & Guazina tamb6m identificam que o apelo "Analise de Conjuntura" apareceu como o segundo apelo 
mais presente no programa do tucano, com 23% do total do seu tempo. A maior parte do tempo com rela9ao a 
este tema, foi dedicada ao Plano Real. 

"Em outro programa, FHC afirma que com o fim da infla9o "vamos garantir pre9os mnimos e baixar as taxas 
de juros para os mesmos niveis dos paises desenvolvidos" (15/08/1994). Em 2 1/09/1994 afirmou que "com a 
estabilidade que o plano Real estd trazendo, n6s vamos livrar nossa agricultura, de uma vez por todas, da praga 
da TR" (grifos nossos). 
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Cabe citar tamb6m uma passagem de seu programa exibido em 26/09, que serve como 

sintese da centralidade da inflaao na caracteriza9ao da crise brasileira. Depois de apresentar 

as cinco grandes reas de seu programa de governo, afirma que elas 

Agora podem ser cuidadas, porque o primeiro grande pass可api dado, o prime iro passo d o 
plano. O Real sozinho nao resolve o problema do Brasil. Ele 6 apenas o come9o das mudan9as. 
E um plano srio de combatea infla9ao, para que a gente possa fazer nos pr6ximos quatro 
anos, um Brasil mais s6rio e mais justo, cuidando das pessoas (HGPE, 26/09/1994, grifo 
nosso). 

Em vrios outros programas essa centralidade da infla9ao 6 lembrada. Em 05/08, por 

exemplo, afirma FHC que qualquer brasileiro lembraria de alguns ministros da Fazenda do 

passado, como M自rio Henrique Simonsem, Delfim Netto, Bresser Pereira, Z6lia Cardoso de 

Meio, por6m, poucos lembrariam de alguns ministros da sade. Isso, porque at6 entao o 

brasileiro esteve envolto pelo problema inflacionrio, o qual, tendo sido resolvido pelo Real, 

daria oportunidade que se pudesse atuar em outras 言  reas. 

No programa do dia 08/08, referindo-se ao problema do emprego, FHC afIrma que 

para criar novos postos de trabalho "foi preciso primeiro arrumar a economia, acabar com a 

inflaao, valorizar a moeda". Resolvido esse problema, seria possivel agora "fazer do povo a 

prioridade nmero um". Al6m disso, afirma que, com o fim da infla9乞o "nao vale mais (...) 

para o empresrio deixar esse dinheiro no banco. Esse dinheiro agora para render, tem que ser 

aplicado em setores produtivos". Posteriormente afirma que com uma "economia estdvel e 

com o Plano, vai aumentar o investimento privado, tanto capital nacional como estrangeiro" 

Em 19/08, referindo-se aos programas de desenvolvimento social, afirma "que agora 

que conseguimos por a casa em ordem"6 possivel investir em politicas de desenvolvimento. 

Ainda dentro do tema do desenvolvimento social, FHC afirma "que esse plano econ6mico 

(Real) vai possibilitar que a gente possa, a partir da, implantar um piano social" 

Atrav6s dessas vrias passagens destacadas do HGPE do candidato Fernando Henrique 

Cardoso, p6de-se perceber que uma de suas estrat6gias discursivas foi apelar para uma 

caracteriza9ao da infla9ao como o principal problema que estaria atingindo a sociedade 

brasileira. Principal problema, tanto por seus efeitos sobre o salrio, agricultura, educa9ao, 
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sade, como pelo fato de que a solu頭o para os outros grandes problemas nacionais passava 

pelo fim do "mal inflacion白rio". 

Colocando a infla9ao no centro da crise, FHC construiu seu lugar de fala (Almeida, 

2001) de pai do Real. Como destacou em um de seus programas, se foi capaz de colocar um 

fim a infla9ao, esse "monstro" que assolava a sociedade brasileira, "imagina o que poderia 

fazer pelo Brasil". Estando a infla9ao no centro da crise, FHC podia se apresentar como o 

candidato que, mesmo antes de assumir o governo, ja tinha dado uma solu9ao para o grande 

problema nacional dos u ltimos "30 anos". Assim, ele pode construir todo um discurso 

centrado no otimismo, na unidade nacional e na compet6ncia 

Na prxima se9ao, buscar-se-a analisar como 6 que se tentou legitimar o Plano Real 

O Plano Real 

Se a infla9ao era apresentada como o grande elemento materializador da crise 

brasileira, o Plano Real obtinha sua legitimidade, como se viu na se9ao anterior, 

principalmente do fato de ser o instrumento que iria p6r um fim a esta crise e que 

possibilitaria que os outros vrios problemas brasileiros pudessem ent乞o ser resolvidos 

Porem, uma s6rie de outros elementos foi utilizada para caracterizar tal plano e conferir uma 

legitimidade para ele. Tentar-se-a a visualizaao dos principais elementos justificativos do 

Real, na presente se9ao. 

Uma primeira forma em que se buscou justificar o Real era negar seu carter 
"eleitoreiro". Devido ao fato de que a agenda do plano tinha uma "estranha" coincidencia 

com a agenda eleitoral, e que aquele que era considerado o "pai" do Plano era tamb6m 

candidato a Presidencia da Rep丘blica, a oposi9ao seguidas vezes se manifestou sobre o 

"estelionato eleitoral" que representaria o Plano Real. Esse argumento era facilitado, pois na 

historia brasileira recente havia a lembran9a do Plano Cruzado e sua instrumentaliza9o 
politico-eleitoral nas elei96es de 1986. 

Para se defender dessas acusa96es e poder justificar o Plano, vrias estrategias 

discursivas foram utilizadas por FHC. Em alguns momentos, a refuta9ao da critica do uso 
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eleitoral do Plano era feita a partir de uma pretensa neutralidade das medidas. Assim, se 

buscava legitimar o Plano, apresentando a candidatura de FHC nao como representando um 

projeto politico especifico, mas sim um "chamado", "porque justamente um dos motivos que 

me fazem concorrer para presidente 6 garantir que o Plano Real continue" (05/08). A id6ia de 

um chamado fica mais explicita em outro programa (10/08), quando FHC afirma: 

Onde eu chego o povo me diz 'segura o Real'. E quem ensinou a dizer isso foram as moedinhas 
que antes n乞o compravam nada e hoje compram. Para o rico isso nao 6 nada. Para quem 
depende de cada moedinha, isto nao 6 importante nao, isto 6 tudo. A cada aperto de mao, a 
cada abra9o, eu vejo no olhar de cada um me dizendo: 'eu preciso de emprego, eu quero ser 
gente, eu quero salrio descente para poder comprar as minhas coisas'. Qualquer pessoa que 
tenha andado por esse pais e que tenha visto o que a gente ve e nao se comova com o povo, no 

urn ser humano, porque 6 impossivel nao se emocionar com as coisas que o povo diz corn os 
omos・豆 cada comた厄 en9uanto estou戸ilando, na verdade, eu estou iscutando me dizerem 
ba氏加ho: segura o real. 

Em outros momentos, a crtica do carter eleitoreiro do Real era rebatida pelo 

argumento de que o plano no havia sido elaborado antes pelo fato de que a oposi9ao no 

havia deixado: 

ora, se o plano tivesse sido eleitoreiro tinha sido feito antes. Nao foi feito antes, porque no 
deixaram. E nao tenho culpa: ao contrrio. E o plano esta bem feito. Com  elei9ao ou sem 
elei9o, o Brasil precisava de um piano para combater a infla 乞o, ou vamos primeiro esperar a 
elei9ao e o povo vai perder cada vez mais; n6s tinhamos que agir (...) mas olha, se virou agora, 
pr6ximo das elei96es um plano bom, s6 foi pr6ximo das elei96es porque nao nos deixaram 
fazer antes, por mim eu teria feito muito antes(FHC, 26/09/1994)12 . 

A partir destas id6ias ficava fcil afirmar que o Plano era algo neutro e objetivo, 

representando muito mais uma demanda, um "chamado" do "Brasil" do que um conjunto de 

interesses e id6ias especificas. Assim, FHC podia apresentar sua candidatura como destinada 

a"salva 乞o nacional"; ele seria o 丘  nico candidato que poderia garantir a continuidade do 

Real, que estaria ameaada se os "inimigos" do Brasil (oposi9ao) ganhassem a elei9ao. Esses 

inimigos "que acham que para eles ganharem o Brasil tem que perder" (FHC, 19/08/1994) 

seriam os verdadeiros culpados do Plano nao ter sido implementado antes. Desta forma, nas 

12 No programa de 3 1/08/1994, tamb6m acusa a oposi9ao pela demora na elabora9ao do plano: "Foi dificil fazer 
o Plano, porque tinhamos que botar a casa em ordem. Organizar o or9amento, fazer a negocia9ao da divida 
externa. Fazer com que, ja que nao houve aprova9ao revisao constitucional, houvesse o Fundo Social de 
Emergencia, para ter mais dinheiro para a sade, para equilibrar as contas do governo. E muita gente se op6s, no 
Congresso, partidos se opuseram, brigaram. Agora todos dizem que sao a favor do Real, mas na prtica foram 
contra". Ja no programa de 26/09, referindo-se s acusa96es do carter eleitoreiro do Plano Real, Fernando 
Henrique Cardoso afirmou que "Eles tamb6m dizem que o Plano Real nao 6 s6rio, que o Plano Real 6 eleitoreiro. 
Eleitoreiro 6 mudar de opiniao,6 dizer hoje que 6 a favor do Plano, quando todos foram contra o Plano, inclusive 
o Lula. O povo n乞o quer ouvir mentiras, nem ataques pessoais; o povo quer ouvir propostas. No dia tres de 
outubro, eu convoco todo o povo brasileiro a defender a continuidade do Plano Real, a votar em id6ias, n乞o em 
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respostas que eram dadas s acusa96es sobre o carter eleitoreiro do Plano, j se produziam as 

condi96es de legitima9o do Plano e da pr6pria candidatura de FHC. 

Uma segunda forma de justificar o Plano Real se deu atrav6s da argumentafdo que 

buscava demonstrar quem seriam os verdadeiros ganhadores e perdedores com a inflafdo 

e/ou com o Plano. Segundo o argumento desenvolvido, ganhavam com a inflaao aqueles que 

conseguiam se proteger da desvaloriza9ao da moeda: os que investiam em d6lar, os que 

tinham contas em banco, enfim, os grupos localizados no topo da distribui9o de renda. Com  

o fim da inflaao, passaria a ganhar justamente aquele "excluido", que nao tinha como se 

proteger da desvaloriza o da moeda, ou seja, o fim da infla9ao era associado a um processo 

de mudan9a na hist6rica concentra9ao de rendas da sociedade brasileira. Com  o Real, se 

estaria "colocando o povo em primeiro lugar" (FHC, 02/08/1994). Segundo freqentemente 

argumentava FHC, "essa estabiliza9o dos pre9os foi a melhor coisa que aconteceu para os 

trabalhadores e para os mais pobres, porque os ricos ganhavam com a infla9ao e s6 quem 

perdia era o que nao tinha o d6lar, quem nao tinha conta remunerada" (10/08/1994). Na 

mesma linha de argumenta9o, afirma no programa de 31/08/1994: 

魯em'que perd月 com esse Plano? Sao os que ganham no c響フital tmnancefro んcros enormec; e 
at o governo pode ganhar um pouco, com a infla9ao. Quem6 ciue realmente vai ganhar corn 
esse Plano? E o povo, quem nab tem conta em banco, quem recebe seu salrio. T品a dona-毒  
casa, que sabe que nao tem que ficar atrapalhada, correndo para comprar deoressa, noraue sabe 
que ha estabiliza9ao. Ento, esse Plano foi feito dessa maneira, dialogand5, e foi dificil, mas 

Utilizando-se desta ret6rica que associa o plano de estabiliza o ao povo, foi possivel 

dar um carter popular ao Real. Ele era a "melhor coisa que aconteceu aos trabalhadores" 

Com o Real, o trabalhador brasileiro estava tendo acesso a uma s6rie de bens de consumo, 

bens estes que poucas vezes fizeram parte de sua vida quotidiana. Atrav6s desse discurso 

sobre o Real pretendia-se, sobretudo, atribuir-lhe um papel de redenぐdo para o povo 
brasileiro. Como deriva9ao desse discurso, se FHC era o "pai do plano", ele tamb6m assumia 

este papel de "redentor" do povo. Aos criticos do Plano, cabia a pecha de "amigos da 

infla9ao" e "inimigos do povo". Este tipo de ret6rica, associado aos resultados concretos do 

Plano no que tange a estabiliza9ao dos salrios, parece ter sido um dos fatores responsaveis 

pela desarticula9ao e incapacidade de mobiliza9谷o dos vrios opositores ao Plano Real, 

ofensas, na uniao, e nao no radicalismo, a votar sem medo e sem raiva, a votar em favor do Brasil" (FHC, 
26/09/1994). 
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principalmente o movimento sindical ligado え  CUT, com o fracasso da greve geral marcada 

para protestar contra a politica salarial do Plano, juntamente com todas as outras tentativas de 

mobiliza9ao dos trabalhadores nesse perodo. 

A terceira forma discursiva usada para legitimar o Real se deu atravs da constante 

veicula戸o das melhorias obtidas pelo Plano, tanto nas condi6es de vida da P翌ulafdo 
brasileira・  como no desempenho do Estado e da economia. Ou s可a, havia um grande mal no 

Brasil, que era a inflaao, a qual era responsavel por uma s6rie de problemas que afligia a 

sociedade brasileira. Assim, resolver o problema da infla9乞o era resolver uma conjugaao de 

problemas nos campos econ6mico, poltico e social 

Em 05/08/1994, FHC argumentava que, apesar de alguns pre9os ainda estarem altos, 

verificava-se que com o Real, a cesta bsica e os produtos consumidos pela grande maioria da 

popula車o brasileira estavam baixando de pre9o: 

Muita coisa ja foi feita. A infla9谷o est baixando, mas muitos pre9os ainda esto altos.E 
半γ可α専 que a cesta bdsica, por exemplo, em mddia, baixou. O pre9o do arroz. vor exemDlo. 
do fe/ao, do macarrdo, do ag"car baixaram. E os pre9os baixaram porque voc vechinchou. 
reclamou. Este' apenas o come9o da mudan9a. O resto da mudan9a 己  aumentar a renda de sua 
familia, criar milh6es de empregos neste pais, fazer uma reforma fiscal para que o rico tamb'm 
pague impostos (...) mudan9a de verdade e distribuir renda no Brasil, e eu sou candidato 
justamente para garantir que as mudancas aue eu comecei continuem13 

Este carter "redentor" do Plano e sua capacidade de manter os pre9os est貞veis por 

um longo perodo de tempo, coisa que a sociedade ja nao presenciava ha muitos anos, so 

refor9ados em v自rios programas do candidato Fernando Henrique Cardoso. Na propaganda do 

dia 07/08, o comentarista afirma que "o pre9o do p乞ozinho esta comemorando o seu primeiro 

aniversrio. Faz um m6s que ele nao muda. Feliz aniversrio, paozinho! Bom come9o, 

Brasil!". Em outro momento do programa, o mesmo locutor afirmava que "ha um mes atrds 

ningu6m se daria ao trabalho de pegar uma moeda como esta (referindo-se a uma moeda de 

10 centavos). Ela ficava ld cada, sem valor e desrespeitada. Se FHC foi capaz de devolver o 

respeito e levantar uma moeda, imagine o que ele pode fazer por voce, que 6 muito mais 

importante que qualquer moeda" (07/08/1994) 

13 Em 14/08/1994, FHC argumentava: "O Real esta ai, moeda forte, os pre9os estao baixando. Isso aconteceu, 
porque o povo acreditou; lutou contra a carestia, por que ha uma equipe competente, e o presidente Itamar 
Franco deu apoio decidido a estabiliza 乞o da economia". 
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A estabilidade, materializada no pre9o do p谷ozinho ou na moeda de 10 centavos,6 

utilizada como um contraponto ao caos anterior, cuja materialidade estava na infla9谷o, e tendo 

como expressao popular que melhor o caracterizava, a "carestia das coisas". O discursivo da 

estabilidade 6 utilizado, entao, para enfatizar as melhorias concretas que o fim da infla9o 

trazia consigo. A inflaao era associada ao caos, e o caos, uma coisa do passado. Agora o 

Brasil vivia na 6 poca da estabilidade, com a moeda valorizada e respeitada. O raciocinio 

implicito na argumenta o da estabilidade desemboca numa conclusao 6 bvia: "se FHC foi 

capaz de devolver o respeito e levantar uma moeda, imagine o que ele pode fazer por voc, 

que 6 muito mais importante que qualquer moeda". 

Um outro aspecto destacado em v自rios programas do candidato FHC 6 que, com o fim 

da infla o, o sal豆rio parou de perder poder aquisitivo. Al6m do beneficio de ver que os 

pre9os dos produtos n乞o estavam aumentando, a estabiliza9ao propiciava, ao trabalhador, a 

possibilidade de se planejar, de saber o valor real das coisas: 

agora, com a nova moeda, o saldrio parou de perder da inflaGdo. Com  os pre9os estabilizados, 
os salrios esto ganhando o poder de compra e voc6 sente isso no bolso. Com  o mesmo 
dinheiro que voce comprou um quilo de feij乞o no mes passado, voc6 compra um quilo de feijo 
hoje; e isso voce est vendo no supermercado, est sentindo agora que os pre9os so os 
mesmos do mes passado (FHC, 10/O8/1994).'4 

A sintese das mudan9as trazidas pelo fim da infla9ao aparece no programa de 

26/08/1994: 

Qualquer pessoa que vive de salario e que esteja observando o Brasil, ve que tendo apenas 60 
dias de tranqilidade, de sossego, muita coisa boa come9a a acontecer. Eu nao estou dizendo 
que tudo ficou uma maravitha, de uma hora para outra, num passe de magica. S6 que agora, 
al6m dos problemas, o Brasil tem um caminho, tem um rumo; e nesses 60 dias n6s j自  
caminhamos bastante. O prego da cesta bdsica comegouadiminuir, α taxa de desemprego 
tamb dm,a venda dos produtos populares aumentou, as vendas pdo credirio aumentaram; 
porque agora todo mundo jd sabe como vai ser o ms seguinte, as pessoas lembram-se dos 
Pregos ddS COむas.月凌ma~dと-casa nd（写vecむacorrer ao S雄フermercadoParajhzer os esto9ues 
e os pais de famlia podem planejar o ms. E disso que o Brasil precisa, estabilidade; 
precisamos de mudan9as tranqilas, depois de tantos planos mirabolantes e complicados, 
agora n6s temos um plano simples, objetivo e que est mostrando resultados. Se juntos n6s 
tivemos a capacidade de mudar a moeda e estabilizar a economia, e de uma maneira tao 
tranquila, o que 6 que juntos ns no podemos fazer? (FHC, 26/08/1994, grifos nossos)'5. 

'4 Sobre a valoriza9ao dos salarios, FHC tamb6m afirma que "tenho ouvido muita coisa incorreta sobre o salrio 
do Plano Real. Alguns dizem que os salrios estao congelados. Isto 6 uma grande injusti9a, afinal, os 
trabathadores mais do que ningu6m sabem que o salrio dele vale hoje muito mais do que valia hd dois meses 
atrs. Tanto 6 que o Pais esta consumindo mais, principalmente os mais pobres. Isso nきo 6 conversa, nao. Isto6 
um fato. A grande vantagem do Plano Real'a estabilidade que a economia brasileira passou a ter. Hoje' 
possvel planダar a vida sem o sobressalto da inflagdo. Para os trabalhadores, a estab液dade econづmica 
sign夢ca tambdm a capacidade de negociar os aumentos de salrios com ganhos reais" (FHC, 02/09/1994) 

15 Em 29/08/1994, praticamente a mesma argumenta戸o 6 utilizada por FHC: "Frequentemente as pessoas me 
perguntam: e como vai o Real? Eu respondo, vai bem. Vocd vd que os pre9os dos supermercados estdo parados 
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Percebe-se nesse discurso que ao Plano Real s乞o atribuIdas propriedades quase 

magicas na resolu9ao dos problemas brasileiros. Contrapondo-se ao caos da poca da 

infla9do, agora o Pas teria um rumo, uma nova ordem, marcada pela tranqilidade e pelo 

sossego'6. E o Real era justificado justamente por representar a possibilidade de uma nova 

ordem, fundada na estabilidade, na tranqilidade, na simplicidade e na uni乞o de todos, 

contrapondo-se a interrogaao e ao radicalismo que era atribuido ao discurso da oposi9o. 

Atrav6s da anlise empreendida nesta se9ao, pode-se perceber que se o Plano Real 

obtinha sua legitimidade mais imediata da prpria crise inflacionria, esta no foi a nica 

forma de se buscar legitimar o Plano. Por um lado, ele era apresentado, como algo neutro, 

desvinculado de qualquer projeto politico. O Plano Real parecia ser uma derivaao natural 

"dos fatos". Com essa pretensa neutralidade do Real, a candidatura de FHC era apresentada 

como um "chamado" para administrar esse plano que havia trazido de volta a ordem para a 

sociedade brasileira (Pinto, 1996). Uma outra forma de legitimar o Plano foi atrav6s da 

argumenta9ao que ele havia beneficiado, sobretudo os pobres, que ele representava uma 

primeira aao em dire9ao a uma melhor distribui9谷o de renda na sociedade brasileira. Para 

completar o caminho iniciado com o Real, em dire9ao a uma sociedade mais justa no Brasil, 

se apresentava o candidato Fernando Henrique Cardoso, colocado como o "redentor" da 

sociedade, o nico que poderia dar continuidade s conquistas do Real. Por ltimo, se buscava 

legitimar o Plano por uma s6rie de pretensas melhorias nas condi96es de vida da sociedade 

ou caindo, desde o come9o do plano, desde o come9o deル訪o. Isto sign i/Ica maior poder de compra no seu 
bolso, porque o seu dinheiro vale mais. As pessoas perguntam: e a infla9'o? A inflacdo estd caindo. A caristia 
est sendo derrotada. At6 15 de junho, antes do Real, a infla9ao foi de 48%. Hoje, ela caiu para cerca de 5%; e 
as proje96es para at6 o fmal do ms de agosto apontam ndices ainda mais baixos, que podero chegar a 2%. 
Acontece que os ndices de inflaao medidos at6 agora expressam os aumentos abusivos do fmal de junho, feitos 
pelos especuladores. Daqui para frente, os prximos indices de infla9乞o dever乞o cair ainda mais, porque cada 
vez mais diminuiro os efeitos dos aumentos irresponsaveis feitos na v6spera do Real. Nao se preocupe, voce 
nao vai perder esse 5 ou 6% de julho e agosto do seu salrio, porque os salrios tero essa reposi9ao na data 
base de sua categoria. O governo ja garantiu isso quando defmiu as regras do Real. Os trabalhadores vao receber 
de volta essa diferen9a e esses aumentos nao poderao ser repassados aos pre9os, porque a popula9ao nao est 
comprando dos comerciantes que estao vendendo com pre9os mais altos. No fmal de setembro, a infla9ao dever 
cair ainda mais. Em outubro e novembro, tamb6m. Temos tudo para ter um grande fim de ano, e o que6 mais 
importante: um pais com rumo, com futuro, um pais que vai poder gastar menos tempo cuidando da economia e 
mais tempo cuidando das pessoas" (grifos nossos). 

16 A tranqilidade, o sossego, o desejo de uniao sきo uma constante nos discursos de FHC: "Olha, o Plano Real 
vai indo bem. Tudo o que foi previsto esta acontecendo, e o povo sente isso, porque os pre9os estきo baixando, 
porque hd mais tranqilidade no Brasil, e porque o governo tem controle de todas as variaveis, e tudo aquilo que 
pode interferir no Plano Real est sob controle" (FHC, 31/08/1994). 
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brasileira. A moeda agora tinha valor, os salrios tinham poder de compra, enfim, a 

estabilidade trazia consigo a tranqilidade, a harmonia e a uniao entre as pessoas. 

Estes tr6s aspectos legitimadores do Real podem ser resumidos em alguns adjetivos 

associados ao Plano: ordem, harmonia, estabilidade, unio/unidade, neutralidade. Tais 

adjetivos, como serao vistos nas pr6ximas se96es, foram aqueles mais destacados na 

caracterizaao do candidato Fernando Henrique Cardoso e de seu programa de governo, o que 

permitira "fechar o quadro" da estrat6gia discursiva do candidato FHC nas elei96es de 1994 

O candidato Fernando Henrique Cardoso 

Sera visto, nesta se9o, como se construiu o discurso sobre o candidato Fernando 

Henrique Cardoso, centrando a aten9ao nas caractersticas pessoais e nas habilidades que 

eram associadas ao candidato. Tentar-se-a visualizar, sobretudo, como se buscou legitimar e 

buscar a adesao dos cidadaos ao nome de Fernando Henrique Cardoso como candidato a 

Presidente e, juntamente com isso, atrav6s de que formas se buscou desqualificar a 

candidatura do seu principal adversrio (Lula) 

Como visto anteriormente, em sua anlise da propaganda eleitoral de 1994, Miguel 

(2000) ja havia destacado que o discurso da competencia ocupou um espao privilegiado na 

constru9ao da imagem dos principais candidatos a Presidente. Os candidatos que jd haviam 

ocupado postos governamentais apelavam fortemente para a "experi6ncia administrativa" que 

possuiam. Esse era o caso de Leonel Brizola, Orestes Qu6rcia e Esperidi谷o Amim. Fernando 

Henrique Cardoso tamb6m apelou para sua experiencia administrativa, como Ministro das 

Rela96es Exteriores e Ministro da Fazenda, mas o ncleo de seu discurso da competencia se 

deu a partir da e nfase em seu preparo intelectual, que o habilitava para o exercicio da 

Presidencia (Miguel, 2000). Veja-se, agora, ento, em detalhes, como se construiu o discurso 

sobre o candidato Fernando Henrique Cardoso nas elei96es de 1994 

Desde o seu primeiro programa eleitoral, recorrentemente foi destacado o preparo do 

candidato Fernando Henrique Cardoso para o exercicio do poder. Tal preparo era apresentado 

como derivado de sua experiencia como Ministro de Estado e, principalmente, por seu 

preparo intelectual, como soci6logo reconhecido internacionalmente. Contrapondo-se a Lula 
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que, devido a sua origem e experiencia de vida, se credenciava como algu6m que conhecia a 

realidade do Brasil e seus problemas "na pele", tratou-se, desde o inicio, de destacar que 

"mais que um presidente que conheぐa os probkmas desse pa島 o Brasil precisa de um 

presidente que conhe9a as solu96es" (FHC, 02/08/1994). Fernando Henrique conhecia as 

solu96es porque era preparado para o cargo. Ele possuia o conhecimento sociol6gico que o 

permitia explicar o Brasil, a firmeza necess白ria para tomar decis6es e a competencia derivada 

de sua experiencia administrativa. O locutor de seu programa assim se refere s qualidades de 

FHC: 

E preparado. Formado em Ciencias Sociais, foi professor universitrio com apenas 21 anos. 
Respeitado internacionalmente, ja ensinou nas principais universidades do mundo. 

firme. Por se opor a ditadura teve que se exilar no Chile (...) Em 68 teve a coragem de voltar 
e como n谷o se aliava a ditadura foi cassado. Foi um dos lideres do movimento pela 
redemocratiza9ao do Pais, se elegendo senador por S乞o Paulo com uma das maiores vota96es 
da hist6ria da Republica. 

E competente. Foi Ministro das Rela6es Exteriores e negociou de forma corajosa para n6s a 
divida externa do Brasil. Aceitou, entao, o cargo mais dificil do governo: ser Ministro da 
Fazenda. Botou ordem na casa. Estabilizou a economia, criando o Plano Real (02/08/1994)17. 

Nos jingles de campanha, essas trs caractersticas tamb6m eram sempre enfatizadas 

"firme, honesto, competente, Fernando Henrique Presidente" (02/08/1994). "0 Brasil levanta 

a mao e exige, com muita urgencia, um homem de pulso forte, de cultura e competncia. Um 

cidad乞o valoroso, Fernando Henrique nas r6deas da Presidencia" (14/08/1994). "Ta na minha 

mao, na sua mao, na mao da gente fazer desse Brasil um lugar descente. Porque a coisa aqui 

t braba, a coisa aqui td feia. Eu quero o povo pela rua e o malandro na cadeia. Seja malandro, 

rico, seja malandro pobre, malandro 6 malandro, nem plebeu, nem nobre. Eu quero um 

presidente preparado, de cabeぐa, que saiba o que fazer, que bata a mdo na mesa e diga,ルga, 
que diga prenda, que diga ndo(...)"(17/08/1994) 

17 No programa do dia 10/08/1994, as mesmas caracteristicas sao destacadas: "O pr6ximo presidente do Brasil 
tem que conhecer os problemas do povo e se preocupar em resolve-los. FHpassou a vida inteira estudando os 
problemas do Brasil. Por defender esse povo, foi perseguido e exilado. O pr6ximo presidente do Brasil tem que 
ter experiencia administrativa, tem que conhecer a maquina para fazer o governo funcionar, combater a 
corrup9ao e o desperdicio. FH conhece;'senador hd doze anos, e jd pi ministro duas vezes. O pr6ximo 
presidente do Brasil tem que entender de economia. Fernando Henrique entendo. Foi pr丞ssor, e como Ministro 
da Fazenda criou o Plano Real, conhece a teoria e a prdtica. O pr6ximo presidente do Brasil tem que ter 
lideran9a aqui e ser respeitado l自釦ra. Fel・nando Henrique pi Ministro das Rela96es Exteriores e sabe como 
deノender os 加teresses do Paむ． Aqui'um negociador competente, capaz de conseguir apoio Para reaルar as 

- mudancas que o Brasil precisa. FH, tudo o que o prdximo presidente precisa ser" (grifos nossos). Nos jingles 
de campanha esses tr6s elementos tamb6m eram destacados. 
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Dos tr6s itens destacados, a t6nica da argumentaao, como ja se salientou, foi para o 

seu preparo intelectual'8. Sua hist6ria, forma 乞o e experiencia academica'9 eram usadas para 
promover uma derivaぐdo quase que natural entre o seu saber sociolgico e sua c翌フacidade 

de ser presidente do Brasil. Em l0/08/1 994, FHC afirmou que "eu escrevi maお de vinte livros 

sobre os problemas do Brasil. Para fazer isso eu tive que viajar muito. Agora 6 diferente, 

porque antes era eu viajando e olhando o Brasil. Agora sou eu viajando e o Brasil olhando 

para mim, querendo soluぐ6es". No programa de 26/09: "eu tenho 63 anos, sou professor de 

ciencias sociais desde os 21,passei aminha vida estudando os problemas do Brasil, 

principalmente os problemas da justi9a e da pobreza". 

Segundo a andlise de Miguel, na tentativa de demonstrar sua competencia, derivada do 

preparo intelectual, FHC foi "imbativel". 

Nenhum de seus adversrios era 'prncipe da sociologia brasileira'; nenhum poderia ostentar 
doutoramentos precoces, reconhecimento internacional e dezenas de livros publicados aqui e 
no exterior, al6m do charme de amigos intelectuais europeus escrevendo artigos de apoio para 
jornais brasileiros20 (...) Videoclipes biogrficos, veiculados com freqencia, mostravam sua 
produ9ao intelectual, sua experiencia como professor, bem como os cargos p丘blicos que 
ocupara (senador, Ministro das Rela96es Exteriores, Ministro da Fazenda). Fernando Henrique 
aparecia em 'poses intelectuais': lendo, escrevendo num microcomputador, de 6 culos (Miguel, 
2000: 158). 

18 Apesar de a e nfase ser para o preparo intelectual do candidato, outros elementos valorizados pela cultura 
politica brasileira passaram a ser acrescentados entre suas caracteristicas pessoais, no decorrer dos programas: 
"Durante muito tempo o Brasil teve que escolher entre candidatos que sabiam fazer, mas nao eram confiveis, ou 
candidatos que eram confi自veis, mas nao sabiam fazer. Fernando Henrique 6 o equilbrio, honesto e competente" 
(Locutor do Programa, 19/08/1994). 

19 No programa de 26/08/1994 "Fernando Henrique nao come9ou agora na politica, ele tem hist6ria e passado. 
Aos 21 anos j自  era professor na USP. Foi perseguido pelo golpe militar de 64 e obrigado a sair do Pais. Em 68 
voltou do exilio; foi cassado e proibido de ensinar, mas teve coragem de ficar. Nas greves da d6cada de 70 ficou 
ao lado dos operrios do ABC. Ao lado de Teot6nio Vilela pregou pela anistia. Com  Dr Ulisses e Tancredo lutou 
pelas Diretas Ja. Em 86, reconhecendo este passado de luta, Sao Paulo o elegeu senador com a segunda maior 
votaao de nossa histria. FH. uma hist6ria de luta nelo Brasil". No nroarama de 18/09. referindo-se a ditadura. 
atirma que" (...) E uma coisa violenta. A sua vicia e cortada. Eu nunca mais voltei a casa em que eu morava, que 
tinha sido do meu pai, no Brooklim, eu nunca mais vi meus livros, eu tinha uma biblioteca boa, teve que ser 
dispersada. Eu fui ver meus filhos meses depois, no Chile. Quando meu pai estava la. Eu nem sabia que ele 
estava doente. Eu vim ao enterro e tive que sair correndo, porque se nao me prendiam de novo. Enfim, sao coisas 
muito duras de voc6 suportar". Nas palavras do locutor do programa: "A experi6ncia de quem sofreu a injusti9a 
na pr6pria pele, desenvolveu em FH, um senso de equilbrio e de responsabilidade social e fez com que ele, de 
volta ao Brasil, se aproximasse de quem estava lutando para mudar o Pais". No programa de 2 1/09/1994 "Na 
ditadura, FH esteve do lado da democracia. No movimento sindical, do lado dos trabalhadores. Na briga pelas 
diretas, do lado de Ulysses, Tancredo e Montoro; na luta contra Collor, esteve do lado do povo. Quando Collor 
foi deposto, FH esteve do lado da responsabilidade, participando do governo Itamar. Como Ministro da 
Economia, ficou do lado do povo, contra a infla9ao. Nestas elei96es, ele esta onde sempre esteve, do lado do 
equilibrio, do bom senso e da responsabilidade. Do lado do Plano Real, do lado do Brasil". 

20 o autor se refere aqui ao socilogo frances Alain Touraine, que publicou texto criticando o PT e afirmando 
que se "Cardoso nao for eleito, o Brasil corre o risco de afundar no caos e na violncia". Touraine, Alain. 
Cardoso e o nascimento do Brasil". In: Jorna/Folha de Sao Paulo, 3 1/07/1994, p. 1-3, apud Miguel (2000: 179). 
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Esta associaao entre preparo intelectual do candidato, derivado de seu conhecimento 

sociol6gico, e sua capacidade de ser presidente do Brasil, era demonstrada por algo concreto, 

o Plano Real, que servia como exemplo para a populaao avaliar a compet6ncia de Fernando 

Henrique. Segundo o locutor de seu programa: "(...) O povo esta vendo que ele tem um 

programa de governo muito claro para o Brasil. Fernando Henrique tem demonstrado preparo, 

equilibrio・  Com o Plano Real, mostrou que'capaz de fazer, sabe fazer. O povo esta sentindo 

as mudan9as e quer o Brasil na mao certa (14/08/1 994). 

As caracteristicas de preparaao, firmeza e competencia vao aparecer nao s6 para 

qual fIcar o candidato Fernando Henrique Cardoso, como tamb6m para promover a 

deslegiz'ima9do de seu principal advers白rio. Segundo o que derivava da argumenta9ao 

desenvolvida nos programas de FHC, diante da complexidade do Estado brasileiro, era 

impossivel para um ex-operrio, que nao possuia experincia administrativa, nem sequer 

instru9ao universit白ria, exercer sua administra9ao de maneira competente. Nas palavras do 

locutor do seu programa: "o Estado da Bahia 6 do tamanho da Fran9a. S6 o Estado de S谷o 

Paulo 6 tres vezes maior do que a A ustria. Dentro do Rio Grande do Sul, cabem juntos a 

Austria, a Dinamarca, a B6lgica, Holanda e Portugal. No' simples governar um pas deste 
tamanho Pense nisso na hora db votar.Esco灰a um Presidentedb tamanho do Brasが・  
(08/08/1994)21. Numa outra passagem, menos explcita, por6m com o mesmo significado, 

tem-se: "voce sabe hoje mais do que nunca, o Brasil precisa ficar na mdo certa" (Locutor do 

Programa, 07/08/1994). No programa de 19/09, dedicado aos jovens,6 utilizado o discurso 

escolar para destacar a superioridade de FHC em rela9ao ao seu principal adversrio: "No dia 

03 de outubro, voce que 6 estudante vai enfrentar a maior prova dos ltimos anos. Nela a 

gente vai decidir se o Brasil'reprovado ou se Passa de ano Fbrnando Henrりue 

Presidente". Por fim, a continuidade do Plano Real 6 associada a vit6ria de FHC, o i.'mico 

"preparado para dar continuidade ao plano: "Nestas elei96es, voce vai decidir se o Plano Real 

vai continuar ou nao. Se o Brasil vai passar quatro anos buscando solu96es ou procurando 

culpados. Nestas elei96es voce vai decidir se teremos um governo a favor ou contra" (Locutor 
do Programa, 29/08/1994). 

De acordo com o que se afirmou anteriormente, o que se pode perceber na constru9o 

do discurso sobre o candidato Fernando Henrique Cardoso 6 uma associa9ao entre m6ritos 

academicos e capacidade de governar, que apareciam quase como sin6nimos. Concorda-se 
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com Miguel, quando afirma que no discurso de FHC "a prática da sociologia surgia como 

uma espécie de preparação para o governo. Ao escrever seus livros, o candidato estava 

estudando os problemas do país- e depreende-se que, agora, estaria pronto para resolvê-los" 

(idem: 158). Este tipo de discurso, na avaliação do autor ((revela uma visão tecnocrática da 

gestão governamental. Trata-se de identificar os problemas, com a ajuda de um instrumental 

científico, e então, graças aos mesmos instrumentos, ser capaz de receitar e implementar as 

soluções" (idem, grifo nosso). 

Resta complementar a análise de Miguel, afirmando que a visão tecnocrática da gestão 

governamental serviu não somente para legitimar o candidato Fernando Henrique Cardoso, 

mas também para deslegitimar os seus oponentes, principalmente o seu principal oponente, 

Lula, associado sempre como um radical, sem propostas e despreparado para o exercício do 

poder. Veja-se, agora, como o discurso de FHC no HGPE materializou uma determinada 

visão da política e da sociedade, e uma desejável forma de relação entre esta e o Estado. 

Princípios políticos normativos no HGPE de Fernando Henrique Cardoso 

Serão analisados aqui os princípios políticos normativos que emergiram do discurso 

do candidato FHC, apresentado durante o HGPE. Quando se fala em princípios político

normativos, está-se referindo à forma de organização política desejada, e que deriva de tais 

discursos. É lógico que tais princípios não aparecem explícitos no argumento, ainda mais se 

tratando da propaganda política de uma campanha presidencial altamente polarizada. Eles 

devem ser buscados nas entrelinhas do discurso e interpretados pelo analista, que vai buscar 

compreender o sentido político contido na argumentação apresentada no HGPE. 

Em linhas gerais, buscar-se-á desenvolver a tese de que o programa de FHC estava 

centrado na defesa dos princípios de ordem, harmonia, unidade, competência e estabilidade, e 

que estes mesmos princípios foram utilizados para desqualificar o seu principal oponente, o 

candidato Lula, que foi associado à desordem, ao radicalismo, conflito e à instabilidade. Tais 

princípios derivam num projeto de uma forma de organização política marcada pelo domínio 

21 Outras passagens são menos explícitas, mas podem indicar o mesmo significado: "O Brasil é a décima 
economia do mundo, o quarto maior produtor agrícola, a quinta maior área territorial do planeta. Antes que 
tentem lhe convencer que ele é um grande problema, lembre-se que ele é um grande país" (07/08/1994). 
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do Estado sobre a sociedade, atrav 6s (1) do dominio do Poder Executivo sobre os demais 

poderes da Repblica e, (2) da desmobiliza9ao da sociedade civil. 

No programa inicial da candidatura de FHC, os principios da unido e da ordem 

aparecem juntamente com dois antagonistas: a raiva e o radicalismo. Segundo FHC, "6 hora 

de pensarmos no Brasil (...) N6s vamos mudar esse pais, mas ndo com raiva, com 

radicalismo. O primeiro passo foi dado, agora precisamos dar outros passos" (FHC, 

02/03/1994). Percebe-se que a mudan9a 6 bem-vinda, desde que seja dentro "da ordem" da 

normalidade das coisas, sem radicaliza9ao e sem raiva. A mesma id6ia de mudana dentro da 

ordem, negando o conflito, aparece nas palavras do locutor do programa: "O pr6ximo 

presidente do Brasil tem que aumentar o salrio minimo sem gerar infla9do; tem que fazer 

reforma agrdria sem provocar a baderna; tem que combater o crime sem abusar da 

violncia" (10/08/1994). 

A argumentaao em favor dos principios da uniao, da ordem e da harmonia foi 

amplamente utilizada por FHC naquele que foi um de seus mais significativos 

pronunciamentos na TV. Usado em mais de um programa, esse pronunciamento "6 uma 

sintese dos elementos discursivos dos quais lan9ava mo o candidato governista" (Miguel, 

2000: 187). Diante de sua importncia, torna-se necess白rio cit-lo na i ntegra. Tal discurso 

servira aqui de "guia", em que, atrav6s da analise dos seus principais elementos, sero 

acrescentados trechos de outros discursos do candidato durante a campanha eleitoral: 

Eu tenho falado sempre da confian9a que eu sinto no futuro do Brasil. E eu tenho boas raz6es 
para ter confian9a. Uma dessas razes 6 que, hoje, o Pais esta pronto para dar o grande salto ao 
desenvolvimento, principalmente para o desenvolvimento social. Agora que ns conseguimos 
botar a casa em ordem, isso d possvel. Mas existe uma outra razao que tamb6m' muito 
importante: 6 que depois de tantos anos de crises, confus6es, a gente percebe, sente nas 
pessoas, uma disposi9豆o muito grande, muito positiva, para se unir e empurrar o Brasil vra 
frente. Eu tenho andado por esse Pais afora. Tenho conversado com muita gente. E ndo vi 
ningu dm achar que as solu96es para os problemas vdo ser encontradas com raiva, com brigas, 
com radicalismo, jogando patro contra empregado, jogando uma regido contra α ou元 o 
homem do campo contra o homem da cidade. O povo ndo quer uma aventura, O cidadao Quer 
saber nesta campanha como ser possivel construir um Brasil methor - e melhor pra todos. O 
Brasil vive hoje um periodo de otimismo maduro - e tem razo para confiar no seu futuro.E 
certo que ainda existe gente que acha que, para eles ganharem, o Brasil tem que perder. Gente 

警ev竺空mu竺licar os problemas e dividir as pessoas. Ns queremos que o Brasil ganhe 
sempre, que os brasileiros ganhem, tenham mais escola, mais sade, salrios methores.' hora 
dos brasileiros se unirem de verdade.Unir o Brasil em torno de um Prのeto claro, de soんc6es 
vidveis, e ndo em langar o Paお num mar de dIvidas E hora de caminhar para frente e ndo 
ficar olhando para trs. Ns queremos um salto para o desenvolvimentoinafum salto no 
escuro. Para que a vida das pessoas melhore, ser自  preciso fazer mudan9as profundas, reformar 
a Constitui9ao, e nada disso pode ser feito sem apoio, sem unido, O presidente sozinho nao 
consegue fazer tudo. Mas ai aparecem os amigos da confusao e dizem: 'Ah, vai ter muita aente 
dando palpite e isso vai atrapalhar as decis6es'. Nao 6 verdade. O povo brasileiro decidiu, no 
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ano passado, que o regime de governo 6 presidencialista. Isso significa que o Presidente da 
Repbblica tem poder. Eu quero ser um presidente que va ouvir as raz6es de todos, mas nao vou 
abrir mao da responsabilidade de decidir. 

O discurso salienta, em primeiro lugar, o otimismo em rela9o ao Brasil, tema que foi 

constantemente veiculado em sua campanha eleitoral. Otimismo que guarda importantes 

semelhan9as com o mito do Brasil grande tao usado durante a ditadura militar22. A id6ia de 

um pais que pode "dar certo" e resolver seus problemas 6 central no discurso de FHC, pois se 

j conseguiu acabar com o "monstro" da infla9ao, tudo mais pode ser resolvido, pois nao6 

"posslvel que um pals com tanta terra, com tanto talento, com tantas possibilidades, pense 
pequeno" (30/09/1994)23 

Em segundo lugar, a expressao "casa em ordem" surge para caracterizar o pas do 
Re叱 ou seja, o plano que trouxeaordem de volta paraasociedade brasileira. A id6ia de 

ordem, como jd se destacou anteriormente,6 um elemento sempre lembrado nos discursos de 

FHC, seja diretamente ou pelo uso da expressao antagonista, para caracterizar o advers白rio24 
Lula e associado a desordem, ao caos e radicalismo25."No dia trs de outubro eu convoco todo 

o povo brasileiro a defender a continuidade do Plano Real, a votar em id6ias e nao em 

ofensas, na uniao e nao no radicalismo, a votar sem medo e sem raiva, a votar em favor do 

Brasil" (23/09/1994)26 

熱鷺鷺難難綴灘鷺鷲 certo" (03/08/1994).que h um futuro deum desvio; a rota 

23 TT 

一  

um interessante trabalho sobre a constru9ao do mito do "Brasil potencia" encontra-se em Fico (1997、  
z4 ，ー」  

難麟藻薫難麟舞 

麟鱗慧麟  

hO T, 	.. 	. 	. 	- 	 ' 

umjingiehora de unfavor levante難難esmo dia levanta as mesmasao; por ele eu levanto mi). 	 篇登5: "eu no qe eu canto.器raiva, eu no qm concordar e器medo,o, por 
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Como lembra Miguel, atrav6s de tal discurso,6 estabelecida uma associaao entre 

"casa em ordem = pais em ordem", o que permite a FHC transmitir como "simples bom 

senso" aquilo que 6 fruto de um projeto politico preciso: 

E a viso de que a estabilidade monetria possui primazia absoluta em relacao. nor exemnin,a 
amplia9ao da oferta de emprego, a politicas redistributivas, a educa9ao ou' so1ucodetes?s 
sociais no campo e nas cidades (...) O candidato do PSDB-PFL-PTB - nde ncrcnrn 
tranqilidade sua metafora porque se colocava ao lado da internretacao da rea1idith niiA 
mdia havia construido ao longo de duas d6cadas de crise inflacionaraAvisnnn1fticrnip 
Femandg早enrlq9ら廿ansmltla como bom senso se tomara,de fhtoン面fel - x------ -jFernando Henrique transmitia como bom senso se tomara, de fato, um elemento do senso 
comum ‘、ノ「i y11Pl つnon・ 1又又、  

Como terceiro elemento, pode-se destacar a defesa da necessidade de unido vara o 
力一一一,ロ7 “，ど、，  
lirasu- : i flora dos brasileiros se unirem de verdade",6 hora "de se unir e empurrar o Brasil 

pra frente". Como bem destaca Miguel, atraves da aclama9ao da uniao, Fernando Henrique 

expressa uma visdo orgnica de naぐdo. Unir Brasil significaria a mesma coisa para todos os 
participantes da na9谷o, a partir de qualquer a ngulo de visao: "justamente por isso, alias, a 

uniao seria possivel" (Miguel, 2000: 188). Assim, aqueles que nao veem a "necessidade e a 

possibilidade" de uniao, sao os "inimigos do Brasil", os "amigos da confusao", interessados 

em "multiplicar os problemas e dividir as pessoas". Esses "inimigos do Brasil", que jogam 

"patro contra empregado", "uma regiao contra a outra", "o homem do campo contra o 

homem da cidade", tem interesses "opostos aos do pals, que precisa perder para que eles 

ganhem". Deste modo, segundo a anlise de Miguel (2000: 189), fica evidente "a disputa 

entre a naao, irmanada na busca de um objetivo nico, e a antinaao, com interesses 

particulares. Fernando Henrique surge como a antltese desses interesses parciais", que seriam 

representados pela figura do seu principal advers自rio. 

Um tema que tambem esta presente nas entrelinhas do discurso acima, e que deriva 

das aclamadas ideias de ordem e harmonia,e a ilegitimidade do conflito (Miguel, 2000). Em 

aigumas ocasioes, a tela da TV mostra a imagem de urna queda-de-brao, e depois duas m乞os 
se dando. O locutor ento faz a pergunta: "Voc6 prefere o Brasil assim (queda- de-braos), ou 

assim (aperto de maos)?" (19/09). Outra imagem repetia a pergunta, mas tinha como primeira 

imagem punhos cerrados, reivindicando, e em seguida, maos abanando, com gritos de Brasil, 

ao fundo (19/09). 0 que se depreende dessas imagens e uma ideia de nega9o da legitimidad 

27 De acordo com Thompsom (1995: 86), a simboliza頭o da unidade 6 uma estrat6gia ideol6gica que envolve a 
constru9ao de sImbolos de unidade, de identidade e identifica9ao coletivas, que sao difundidas atrav6s de um 
grupo ou de uma pluralidade de grupos. "Ao unir individuos de uma maneira que suprima as diferen9as e 
divis6es, a simboliza戸o da unidade pode servir, em circunstncias particulares, para estabelecer e sustentar 
rela96es de dominaao". 
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dos conflitos de interesses. "E como se patr6es e empregados, moradores do campo e da 

cidade, tivessem que possuir o mesmo interesse, ou no minimo, subsumir seus interesses ao 

'interesse do Brasil". De acordo Miguel (2000), que estava analisando a presen9a de mitos 

politicos nos discursos dos presidenciveis em 1994, a negaao do conflito 

Est sempre a um passo de cair no registro mltico. E o que ocorre quando o povo (ou a nacao) 
passa a ter uma vonta.de  imanente, que independe das vontades exnressas nnr rniie1ecz flilP A 
formam. Este passo Fernando Henrique da, com frequencia. miando ore olr;sJc 
'interesses particulares' de seus adversrios. E quando exige a conciliacao de thdns m nnme 
desse interesse nacional, negando legitimidade ao conflito dentro da sociedade - o que s髭  
justificado pela imposi9ao da vontade superior da na9谷o (Miguel, 2000: 192) 

De acordo com a anlise do autor de Mito e discurso poltico, esse rephdio aos 

interesses particulares em nome de um interesse geral mais elevado e a negaao do conflito 

so comuns aos discursos conservadores28. Analisando o pensamento conservador, Roberto 

Romano (1995) afirma que um dos pontos de partida deste pensamento, em termos de sua 

justifica9ao, 6 a tentativa de evitar a desintegra9谷o social, que aparece na obra de dois dos 
seus maiores representantes - Hobbes e DeMeistre ー, atrav6s da "figura do estra9alhamento 

do corpo humano, algo a ser evitado" (Romano, 1995: 23). Veja-se, aqui, por ter uma rela o 

direta com a questo tratada acima, como Romano apresentou o pensamento de Hobbes sobre 
o assunto: 

麟難麟  

O que se percebe em Hobbes e uma tentativa de se conservar a unidade do Estado, 

como um "engenho t6cnico". A participa9ao das massas e o conflito de interesses (a essencia 

da politica) sao apresentados como elementos desagregadores, que "estra9alhariam" o corpo 

28 0 exemplo dado por Miguel de discurso conservador,6 o do regime militar: "Quando o regime militar 
impunha um dos piores arrochos salariais da hist6ria do pais, ao mesmo tempo em que a economia crescia 
aceleradamente, o Ministro Delfim Netto reivindicava a primazia dos interesses do todo sobre as partes: era 
preciso primeiro fazer crescer o bolo - que 6 de todos,6 do pais - para depois dividir" (Miguel, 2000: 190). 
Carlos Fico, em seu estudo sobre a propaganda politica do regime militar, tamb6m destaca que aqueles que 
dissentiam do ideal do "desenvolvimento a qualquer custo", eram considerados antina9ao. (Fico, 1997: 82). 



280 

social. Enfim, como destaca Romano (1995: 29), o ncleo do pensamento conservador 6 "o 

medo de que a populaao estrague a festa do poder, destruindo a seguran9a, a propriedade, os 

vinculos da tradi9谷o, as inova96es t6cnicas que s6 beneficiam alguns". Assim, entende-se o 

porque da imagem do dilaceramento e do medo da subversao da ordem ser onipresente nas 

falas conservadoras: "nelas acentua-se a harmonia como fim politico, nao importa o pre9o 

Harmonia 6 tnica, politica, axiol6gica, econ6mica, etc. Se tal conc6rdia implica em jogar nos 

por6es da policia este ou aquele inocente, se ela disfara 6 dios arraigados, tudo isto importa 

pouco （・・・）"(Romano, 1995: 29). 

Analisando o discurso do candidato da coliga9ao PSDB-PFL-PTB a luz da descri9o 

do pensamento conservador feita por Roberto Romano, percebe-se que, no minimo, a 

aclama9ao da unidade por FHC guarda uma importante semelhan9a com este estilo de 

pensamento. Como se viu,6 apresentada uma proposta de uniao para o Brasil, que todos 

brasileiros se unam "para empurrar o Brasil pra frente". Aqueles que nao concordam com este 

projeto de uni谷o, fundado num plano de estabiliza9乞o econ6mica, sao apresentados como 

interessados em "dilacerar" o corpo social, "estraalhar" a ordem, sao "os amigos da 

confusao", interessados em jogar "patrao contra empregado", uma "regi乞o contra a outra" 

Ora, o que se tem aqui senao a versao tupiniquim do "despeda9amento", na metafora 

hobbesiana das filhas de Eason? 

O 丘  ltimo princpio a ser destacado no discurso acima citado 6 a associa9o de FHC 

com estabilidade e competncia, e do candidato Lula com os adjetivos contrrios. Segundo 

FHC, o povo quer saber na campanha "como ser possivel construir um Brasil melhor". Ele 

sabe como fazer isso, pois, se poderia dizer, iluminado pelo saber sociol6gico, botou a "casa 

em ordem". O candidato da coliga9ao PSDB-PFL-PTB aparece como dono de um "projeto 

claro, de solu96es viaveis", que conduz sua "campanha com pondera o e objetividade, sem 

drama" (18/09/1994). Enfim, no seu governo, ele saberia "tomar as medidas necess白rias"29 

(31/08/1994) para que a ordem continuasse prevalecendo na sociedade brasileira. No principal 
jingle da campanha, FHC 6 caracterizado como "firme, honesto, competente", aquele "que vai 

fazer tudo, fazer o Brasil gigante" (03/08/1994). Em outra ocasiao, o locutor do programa 

afirma que "para colocar gente competente no comando, vote FHC" (21/09) 

29 "Olha, esse plano o povo j sentiu que deu certo, meu Deus. Tomadas as medidas necessrias, ele 6 duradouro; 
no 6 para as eIei96es,6 para o Brasil" (FHC, 31/08/1994). 



281 

Sem se citar o nome do advers白rio, a candidatura de Lula 6 caracterizada como um 

"mar de d丘vidas", um "salto no escuro", representante da divisao, do conflito, que colocaria o 

Brasil diante de um futuro intranquilizador e perigoso. 

Destacou-se no incio desta se9ao, que se pretendia analisar que princpios politico- 
normativos derivariam do discurso de FHC durante o HGPE. No decorrer da anlise, se viu 

que alguns princpios foram aclamados pelo candidato: (1) uma visdo otimista/ufanista do 

Brasil, materializada na estabilidade da economia e na exalta9ao das belezas naturais do Pais; 

(2) um elogio da ordem e da harmonia, que se expressa tanto na sua negaao do conflito, 

como na defesa da estabilidade econ6mica; (3) uma aclama9do pela unidade da na9do, onde 

os elementos centrais sao a uniao de classes e regi6es em tomo do projeto do Real e a critica 

aos "interesses particulares" e, por 丘  ltimo, (4) a defesa da competncia tcnica como 
condi9ao de exercicio do poder poltico 

Nas conclus6es, ver-se-a que tipo de organiza9ao poltica vai derivar desses princpios 
politico-normativos. 

7.3 Uma interpreta車o para os dados 

Que tipo de organizaao poltica deriva desses elementos citados? Reconhece-se quee 

extremamente complicado derivar um nico tipo de organiza9ao politica, de qualquer discurso 

polltico, pois uma mesma estrutura de argumenta 谷o pode dar origem a diferentes 

interpreta96es e projetos. Por6m, mesmo reconhecendo a polissemia dos discursos pollticos, 

parece evidente, atrav6s do exame da hist6ria poltica brasileira, que tal discurso materializa a 

continuidade daquilo que pode ser designado como uma tradido nacional: aquela que alguns, 

como Debrun (1986), denominaram de "autoritarismo desmobjljzador", ou, para outros, a 

"ideologia do Estado autoritrio" (Silva, 1998; 2000) e que aqui, est-se referindo como 

"tradi9ao tecnocrtica brasileira". 

Teve-se a oportunidade de visualizar anteriormente que a estrutura argumentativa da 

ideologia do Estado autoritrio era composta pelos elementos do "desmobilizacionismo", o 

'objetivismo tecnocrtico" e o "estatismo", ou seja, a partir de uma id6ia de sociedade em que 

predominarjam elementos "irracionais" como o individualismo e o egolsmo, surge o Estado 

como o urnco sujeito capaz de moldar a sociedade, O "objetivismo tecnocrtjco" revela-se no 
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esfor9o de legitimaao da a9ao estatal com o apelo do arsenal fornecido pela ciencia 

(sociologia num primeiro momento e depois a ciencia econ6mica). Quanto ao 

desmobilizacionismo, o sistema ideol6gico do Estado autoritrio ve a mobilizaao dos mais 

variados atores da sociedade civil como sin6nimo de crise, desordem e caos. 

Ora, o que se tem no discurso de Fernando Henrique Cardoso senao estes mesmos 

elementos, logicamente, de uma forma revista e atualizada para as condi96es 

contemporaneas? Afinal de contas,6 um discurso que por sua pr6pria ess6ncia一  pronunciado 

numa campanha eleitoral - visa a eficacia, que no caso 6 o convencimento da populaao a 

votar no candidato FHC. 

Para manter-se a eficacia de um discurso, nas condi96es da sociedade brasileira nas 

elei96es de 1994, era fundamental que o candidato se apresentasse, em primeiro lugar, como 

um defensor das institui96es democrticas. Tal fato surge nao so pela legitimidade que goza o 

regime democrtico no Brasil, mas pela dificuldade das condi96es de emergencia de um 

discurso antidemocrtico em todo o mundo (a terceira onda de democratiza9ao - Huntington) 

Isto nao era problema para FHC, pois sua hist6ria de vida e carreira politica o credenciavam 

como democrata. Em segundo lugar, qualquer candidato tinha que defender as bandeiras da 

moralidade e da 6 tica na politica. Isso tamb6m nきo era problema para o candidato da 
coliga9きo PSDB-PFL-PTB. Nunca havia se envolvido em casos de corrup9ao e sua imagem 

tamb6m era associada s id6ias de moralidade e honestidade. O nico, porm, que deveria 

explicar, era a sua coligaao com o PFL, partido das tradicionais oligarquias brasileiras, 

historicamente envolvidas na apropria9乞o de bens p丘blicos para fins privados. Fernando 

Henrique explicou essa coliga9ao, pela necessidade de unir o Brasil e esquecer o passado 

Afinal de contas, precisava-se construir, todos juntos, um novo pals. Por u ltimo, qualquer 

candidato tinha que demonstrar que o social fazia parte de seu projeto de governo. Os nveis 

de desigualdade social, a fome e a mis6ria, que tinham conseguido visibilidade p丘blica atrav6s 
da campanha "contra a fome, a miseria e pela cidadania", encabe9ada pelo sociologo Herbert 
de Souza, o Betinho, faziam de tais temas uma condi9ao obrigat6ria nos discursos dos 

candidatos. Fernando Henrique tratou o social como uma prioridade de governo. Em seu 

governo, poderia investir em politicas sociais, pois a "casa ja estava arrumada", com o fim da 

infla9ao. Assim, o combate a infla9ao surgia como condi9谷o primeira para serem resolvidos 
os vrios e graves problemas sociais do Pas. 

Mantendo as condi96es de eficacia de seu discurso, FHC p6de tamb6m partir para a 

defesa do projeto polltico do Estado autoritrio/autoritarismo desmobilizador, que, como se 
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vera no pr6ximo capitulo, tamb6m encontrava sustenta9乞o no sistema de cren9as polticas da 

sociedade brasileira. Os elementos dessa ideologia aparecem no discurso de FHC, em 

primeiro lugar, na defesa da unidade. O candidato apresenta uma visao orgnica de naao, que 

no comporta projetos e interesses distintos. Quem deve interpretar o sentimento do povo e 

delinear o projeto nacional 6 o lder, o u nico capaz de "unir o Brasil". Ora, o que se tem aqui, 

senao o principio do estatismo, do Estado como redentor da sociedade, que estd perdida em 

sua facciosidade, no seu individualismo e na sua irracionalidade? Em segundo lugar, o elogio 

da competencia t6cnica de FHC e a defesa desses crit6rios como condi9ao para uma boa 

gest乞o governamental demonstram uma visao marcada pelo "objetivismo tecnocrtico". Por 

ultimo, o desmobilizacionismo, que aparece no discurso do candidato atrav6s da associa o 

dos opositores do "projeto Real", com a desordem, o conflito, a irracionalidade e o caos; 

enfim, o desmobilizacionismo se expressa na nega9ao do conflito politico 

E claro que o discurso apresenta diferen9as em relaao a s ideologias anteriores do 

"Estado autoritrio/autoritarismo desmobilizado?'. Como ja se destacou, o contexto exige 

uma adesao de qualquer discurso poltico ao regime democrtico. Os maiores exemplos sao os 

casos do neofascismo, que apesar de mobilizarem determinados grupos e de conseguirem 

alguma expressao em alguns paises, ainda se constituem em movimentos perifricos no 

mundo ocidental. Essa necessidade de ades乞o ao regime democrtico, ao que parece, 

provocou uma mudan9a substantiva nos projetos inspirados pela tradi9ao que aqui se estd 

trabalhando. Entende-se que a mudan9a substantiva esta no fato de que os ide6logos de tal 

modelo politico perceberam que ja nao 6 necessrio suprimir as institui96es da democracia 

polltica, para se implementar tal projeto. N谷o existem mais condi96es de legitimidade para 

suprimir a democracia e os direitos a ela associados. Para manter a eficdcia de tal modelo foi 

necessrio entao promover uma conjugaao entre o regime democrtico e o Estado autoritrio 

O resultado disso foi o surgimento de uma ideologia autoritria (predominio do Estado sobre 

a sociedade), tecnocrtica (hipertrofia do Poder Executivo e domnio da tecnocracia) e 

desmobilizadora (que nega o conflito), porm, materializada nos marcos institucionais do 

regime democrtico, ou seja, ja nao e mais considerado necessrio suprimir a democracia para 

que exista o Estado autorit rio30. 

30 Lucio Levi define regime politico como o conjunto das institui96es que regulam a luta pelo poder e o seu 
exercicio, bem como a prtica dos valores que animam tais institui96es (Levi, 1992). Na mesma linha de 
argumenta9きo, Cardoso (1982: 46) define como "as regras formais que ligam as principais institui96es politicas 
(Legislativo ao Executivo, Executivo ao Judiciario, e o sistema de partidos a todos eles), bem como a questao da 
natureza politica dos la9os entre os cidadaos e os governantes (democrtica, oligarquica, totalitria, ou seja o que 
for)". Ja Martins afirma que um regime politico consiste num conjunto institucionalizado de valores e normas 
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Ao que parece 6 este projeto que se materializou no discurso de Fernando Henrique 

Cardoso e que vem sendo posto em prtica durante seus dois mandatos como presidente 

que defmem o processo de constitui9ao e efetiva戸o da autoridade governamental (Martins, 1974). Por fim, 
David Easton define este conceito como um m6todo regular estabelecido com o prop6sito de ordenar as rela96es 
politicas entre os membros de uma coletividade. 

iotec3 t0 1 
	 計轡B餌潮蛾  



CAPiTULO VIII- IDEOLOGIA TECNOCR TICA E  

CULTURA POLiTICA NO BRASIL: UMA INTERPRETACAO 

PARA AS ELEICOES DE 1994  

Nos capltulos anteriores a preocupa9ao foi exclusivamente com a produ9ao de 

discursos/ideologias (emissao) e suas fun96es de racionaliza9ao e legitima9ao de 

determinadas formas de domina9ao. Neste capitulo, pretende-se analisar as condi96es em que 

se da a recep9ao dos discursos, ou seja, a forma como penetram na opiniao publica e 

adquirem significados. Parte-se do pressuposto que os discursos sao formas simb6licas de 

produ9ao de significados e que a recep9ao dos discursos 6 um processo de decodifica9o 

destes sImbolos, que pode se dar de diferentes maneiras: positiva (aceitando as id6ias), 

negativa (negando as ideias), ou atraves da indiferen9a (quando o discurso n乞o produz 
qualquer alteraao no comportamento). Tem-se tambem a nao compreensao, que se da quando 
o discurso extrapola a capacidade cognitiva dos individuos 

As atitudes dos indivduos em relaao a s formas simb6licas emanadas dos discursos 

(aceitaao, negaao, indiferen9a, incompreensao) podem ser explicadas de diferentes 

maneiras, as quais se situam sempre num dos pontos entre o "individualismo metodologico" e 
o "holismo metodologico". As abordagens individualistas analisam as atitudes a partir da 

ideia de um indivlduo que age guiado exclusivarnente pela racionalidade instrumental, tendo 

como seu u nico objetivo, a realiza9ao de determinados fins que visem a maximiza9ao dos 

seus interesses. A partir dessa perspectiva, o comportamento do indivlduo em rela9乞o aos 
discursos sera o de fazer uma apropriaao seletiva, tendo em vista o seu interesse proprio 
Uma segunda forma de explicar as atitudes em rela9ao aos discursos e aquela derivada da 

"sociologia tradicional", onde a a9乞o se da dentro de contextos formadores de sua "opinio" 
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Entre os elementos contextuais destacam-se a hist6ria da sociedade em que o individuo esta 

situado, a cultura poltica desta sociedade e a socializa9乞o poltica a que o individuo foi 
submetido. Deste modo, de acordo com esta perspectiva, as atitudes diante do discurso no 
so somente uma questo de escolha ou maximizaao de interesses, e sim condicionadas por 

diversos elementos que, para usar uma expressao de Durkheim, exercem uma coer9ao sobre 
os individuos'. 

Entre esses dois extremos explicativos, encontram-se diferentes perspectivas que se 

centram mais fortemente, ora em aspectos "individualistas", ora em "societalistas". Nao se 

tem a pretensao de resolver este dilema "existencial" das ciencias sociais, o que fugiria em 

muito ao tema desta pesquisa. Porm, diante da necessidade de posicionamento, concorda-se 

com Avritzer (1996) quando afirma que todas as teses individualistas "contrabandeiam" em 

algum momento para pressupostos societais, ou seja, mesmo se trabalhando exciusivamente a 

partir de um referencial centrado no individuo,6 impossivel excluirem-se elementos do 

contexto onde se desenvolve sua a9ao2 

Diante desta op9ao metodol6gica, o conceito que permitir analisar esta quest谷o ser o 
de cultura politica. Tomar-se-a como objeto de anlise, o caso das elei96es de 1994. Tentar- 
se- aqui desenvoんer o argumen切  de que o discurso realizado sobre o Plano Real e sobre 
Fernando召とnrique Cardoso伽aforma como apresentado nos captulosエ6e刀， encontrou 
condi戸esルvorveis de recepfdo no sistema de crenfas polticas da sociedade brasileira, 
処e んis切rたamenた  se mosかou Permevel a idias de 加Sp1ルcdo たcnocrtica e 
desmobiizadora. Desta forma, pretende-se testar a h加 tese de que o peso destas idias na 
cultura poltica brasileira pode ter sido uma varivel interveniente na decisdo do voto do 

eleitor brasileiro, nas eleies presidenciais de 1994. Trata-se, sobretudo, de uma abordagem 
tentativa, que servira de inspira9谷o para trabalhos futuros, pois os dados disponiveis no 
permitem um teste mais rigoroso para a referida hip6tese 

1 Interessante analise sobre as teorias explicativas da forma 乞o das atitudes polticas dos individuos encontra-se 
em Reis (2000: 95-146; 2000b: 63-82) e Castro (1994: 4-27). A Revista Brasileira de Ciencias Sociais publicou 
em seu n. 20, out. 1992, um artigo de M6nica Mata Machado Castro sobre as controv6rsias na interpreta9ao do 
comportamento eleitoral, seguido de comentrios de Wanderley Guitherme dos Santos, Marcus Figueiredo e 
Moacir Palmeira, onde os diferentes enfoques na explica9ao da forma9ao das atitudes polticas sao apresentados. 
O debate entre "culturalistas" e "racionalistas" no a mbito da teoria democrtica 6 abordado em Barry (1970). 

2 Uma tentativa de compatibiliza9乞o entre as perspectivas da "escolha racional" e da "cultura politica", encontra- 
se em Renn6 (1998), atrav6s do conceito de "racionalidade cultural". De acordo com esta perspectiva, a cultura 
poltica nao seria uma alternativa ao comportamento racional, maximizador, mas sim, um tipo de racionalidadeー  
a racionalidade cultural, de modo que "o contexto cultural joga papel decisivo na defini9ao de quais sao as a96es 
preferenciais. A concep9ao de lucro 6 influenciada por parmetros valorativos". 
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O capitulo estd organizado da seguinte forma: na primeira se9ao (8.1), desenvolver-se- 

o algumas considera96es sobre o conceito de cultura politica, a rela 乞o entre ideologia e 

cultura politica e a rela9ao entre cultura politica e comportamento eleitoral. Tamb6m sero 

analisadas algumas teses e tipologias sobre o comportamento do eleitor brasileiro, 

terminando-se a se9ao com uma anlise de alguns aspectos mais relevantes daquilo que se 

pode denominar "cultura politica brasileira". Na segunda se9ao (8.2), serao apresentadas as 

principais explica96es para o comportamento do eleitor brasileiro nas elei96es de 1994. Por 

fim, na se9ao (8.3), apresenta-se uma s6rie de dados, tentando testar a hip6tese da 

internalizaao das id6ias tecnocrticas pela cultura politica brasileira e seu impacto na deciso 

do voto nas elei96es presidenciais de 1994. 

8.1 Cultura poltica, ideologia e comportamento eleitoral 

O conceito de cultura poltica 

O termo cultura poltica pode assumir vrias significa6es. Neste trabalho, abordar-se- 

atal conceito como uma rea de conhecimento da Ciencia Politica, que teve como origem o 

classico livro de Gabriel Almond e Sidney Verba (1963 [1989]), The Civic Culture: political 
attitudes and democracy in five countries, obra fundacional deste campo de pesquisa3 

Na forma como foi pensado pelos fundadores da disciplina, o conceito de cultura 

politica assumia um forte vi6s normativo. A preocupa9ao de Almond & Verba era, sobretudo, 

com a estabilidade democrtica e as condi96es culturais para o estabelecimento da democracia 

"entendida como o sistema politico norte-americano, em contraposi9乞o ao socialismo 

sovi6tico" (Castro, 2000: 17). Deste modo, as analises visavam responder a uma dupla 

demanda: "por um lado, refor9ar e justificar a compreens谷o da supremacia da sociedade 

3 Isto n乞o significa que a preocupa9ao com a cultura poltica nao estivesse presente nos estudos politicos 
anteriores a Almond & Verba. Como destaca Baquero (2001: 4) "embora jd estivessem presentes, no horizonte 
da politica classica desde os estudos de Platao, Arist6teles e S6crates a preocupa9きo com a capacidade politica 
dos cidadaos e o seu papel na sociedade, os debates que surgem na decada mencionada come9am a ser pautados 
por uma nova perspectiva de anlise, e possibilita o surgimento de uma nova rea de estudo, qual seja, a da 
politica comparada emprica". Castro (2000) tamb6m destaca que o que diferencia "os estudos dos u ltimos 30 ou 
40 anos dos anteriores, (...) nao 6 o tema, mas a abordagem te6rica, e acima de tudo, o instrumental 
metodol6gico" (Castro, 2000: 20). 



288 

norte-americana como modelo a ser seguido; por outro, promover e justificar a poltica norte- 

americana (...)" (idem). 

Na formula9ao dos autores de The Civic Culture, o conceito de cultura politica estava 

delimitado a s atitudes e orienta96es dos cidadaos em rela9ao aos assuntos politicos: "O termo 

'cultura poltica' refere-se a s orienta96es especificamente politicas, s atitudes com respeito 

ao sistema politico, suas diversas partes e o papel dos cidadaos na vida p丘blica" (Almond & 

Verba, 1989: 12). Atrav6s de tal conceito, visava-se chegar a caracteriza9乞o daquilo que seria 

a cultura politica de uma na9ao, definida como "a distribui9ao particular de padres de 

orientaao politica com respeito a objetos politicos entre os membros da na9ao" (Idem: 13) 

Com essa formula9ao, Almond & Verba visavam se afastar das explica6es mais em 

voga da Ciencia Poltica de sua poca, marcadas por uma forte e nfase no estudo das 

institui96es polticas. Em suma, uma Ciencia Politica que ainda n谷o havia conseguido se 
desvencilhar das origens juridicistas da disciplina 

Na operacionalizaao do conceito, os autores de The Civic Culture distinguem trs 

tipos de orienta9ao poltica: 1) a "orienta9ao cognitiva", que significa o conhecimento do 
sistema politico e a cren9a nele, nos seus pap6is e nos seus titulares, seus "inputs" e "outputs"; 

2) a "orienta9ao afetiva", que significa os sentimentos sobre o sistema poltico, seus pap6is, 

pessoas e desempenho; e 3) "a orienta9ao avaliativa", esta significando o julgamento e as 

opini6es sobre os objetos politicos, que tipicamente envolvem a combina9o de padr6es de 

valor, bem como de crit6rios de valor com informa96es e sentimentos (Almond & Verba, 
1989: 14). 

Tais orienta96es em rela9乞o ao sistema politico seriam avaliadas a partir de diferentes 

classes de objetos pollticos, que iriam desde sentimentos mais gen6ricos, passando por 

processos politicos e por processos administrativos, chegando at6 o papel do individuo. Do 

cruzamento entre as orienta6es com as classes de objetos politicos, resultariam trs diferentes 

tipos de cultura poltica: a paroquial, a sdita e a participante 

Com esta diferenciaao entre os tres tipos de cultura politica, os autores formularam 

aquele que seria o aspecto mais polmico de sua obra, ou seja, propuseram uma rela9ao de 

causalidade entre cultura politica e estrutura politica. Assim, segundo Almond & Verba "em 
geral, culturas paroquial, sudita ou participante seriam mais congruentes, respectivamente, 

com uma estrutura politica tradicional, com uma estrutura autoritria centralizada e com uma 

estrutura poltica democrtica" (Almond & Verba, 1989: 20). Desta formula9o derivou que a 
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existencia de uma democracia est自vel em determinada sociedade estaria condicionada pela 

existencia de uma "cultura civica" que lhe desse sustenta9ao. 

Vrias criticas foram formuladas a tradi9ao de estudos da cultura poltica, sendo que a 

principal e mais sistemtica delas diz respeito a referida associaao estabelecida por esses 

estudos entre cultura poltica e estrutura politica4. Como destaca Castro (2000: 23), por trs de 

tal associa9ao esta "uma naturalizaao do modelo de democracia liberal, consagrado nos 

Estados Unidos e na Gr-Bretanha". 

Haveria, ent乞o, por trs do conceito de cultura politica, na forma como formulado por 
Almond & Verba, um determinismo culturalista, implicito nas hip6teses originais do estudo 

A cultura poltica seria para os autores de The Civic Culture, uma vari自vel independente de 

qualquer outro fator (Mois6s, 1995). Tal op9ao metodol6gica tem consequencias 

extremamente problemticas, pois como afirma Mois6s, implicaria em tratar a cultura poltica 
"como um deus ex machina, isto 6 , como se a existencia de valores polticos pudesse ocorrer 

sem a necessidade de identificarem-se as suas causas" (Mois6s, 1995: 93)5 

Pensa-se que a melhor maneira de sair desse determinismo culturalista nao se dar 

atraves do apelo a outros determinismos, como t6m feito algumas abordagens 

mstitucionalistas, que sob o pretexto de no se reificar a cultura poltica, acabam atribuindo s 

institui96es polticas um carter determinante na configura9ao de processos polticos, como, 

por exemplo, as transi96es democrticas. Concorda-se com Mois6s quando afirma que 

processos classicos de democratiza9ao sugerem que, mesmo admitindo-se a existencia de certa 
．一一一ー．一一一一一  」一  一」 	 ． 	 ー 	 ー 	 ‘ ‘ 	 一ー一ーー一一ーー  ーー  ー  ー‘~~A~"' "v v、よ ‘" 

Desta forma, defende-se uma abordagem para o estudo da cultura polltica, que sirva 

como instrumental analitico para pesquisar as cren9as, valores e identidades dos diferentes 

grupos existentes na sociedade. Concorda-se com Castro (2000: 79) quando defende que a 

pesquisa sobre cultura polltica na Am6rica Latina deve ser mais indutiva, procurando-se 

' Para uma visualiza9ao das principais criticas ao conceito de cultura poltica, remete-se aos trabalhos de Castro 
(2000); Mois6s (1995); Renn6 (1998), Badie & Hermet (1993) e Chilcote (1998). 

5 Segundo Castro (2000: 77), o maior erro da abordagem almondiana esta na afirma9ao de que a cultura politica 
encontrada na Inglaterra e EUA 6 o tipo de cultura democrtica. 
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conhecer a realidade das sociedades estudadas, do que dedutiva, que se limita a aplica9ao de 

determinado conceito (cultura civica, p. ex.). 

Interessante abordagem neste sentido foi desenvolvida por Ruth Lane (1992, apud 

Renn6 1998). Lane prop6e o uso da categoria de cultura politica ndo como um esquema 

classfIcatrio, "mas como um m6todo de anlise de certo grupo, tentando articular um 

modelo de interpretaao da sua rede de c ren9as" (Renn6, 1998: 86). Esta abordagem, segundo 

Renn6, "elimina qualquer possibilidade de vi6s ocidental, ou de considerar o posicionamento 

de certa subcultura como menos racional que outra" (idem). 

Desta forma, o objetivo das andlises de cultura politica - e 6 ai que se insere a presente 

anallse 一  seria conかlbuひ Para a e婆フ1ica9db do compmamento Poルico dos m或Vi乞Iuo& 

destacando a prma como os valores culturais sdo componentes endgenos da tomada de 

decisdo: "trata-se de admitir o condicionamento das atitudes do cidad谷o, a partir da aceita o 

dos padr6es basicos de comportamento pelos demais membros do grupo" (Renn6, 1998: 88) 

Cultura Poltica e Ideologia 

A partir desta discussao sobre cultura poltica, cabe o desenvolvimento de algumas 

considera96es sobre a rela9乞o entre cultura politica e ideologia (na forma como o conceito foi 

trabalhado no capitulo 1). As quest6es que devem ser respondidas sao: De que maneira as 

constru96es ideolgicas tm impactos na cultura po活ica?l possvel uma ideologia se 
materializar na cultura Pol加ca de uma sociedade? 

Uma abordagem tentativa nessa dire9谷o foi realizada por Michel Debrun (1983; 1989) 

com sua diferencia9ao entre ideologia primdria e ideologia secundria. Debrun inicia sua 

constru9乞o te6rica afirmando que o quase silencio das ciencias sociais frente aos mecanismos 

ideologicos possui duas explica96es basicas: uma primeira e a "aparente evidencia de que a 

ideologia da classe dominante 6 , por defini9ao, a ideologia dominante e que, nessa base, 

imp6em-se sem dificuldade os mitos que iludem os dominados" (1989: 172). Desta maneira, 

ficam esquecidas 

a edifica9ao das estruturas argumentativas, sua contamina9きo maior ou menor pelos 
procedimentos ret6ricos (metafora e metonimia em particular), suas barganhas, implicitas com 
as ideologias pr6vias dos grupos dominados ou que se trata de dominar. E atrav6s dessa 
elabora9ao, no entanto, que o que era tao-somente um esbo9o se transforma, simultaneamente, 
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em ideologia dominante e ideologia da classe dominante, ao mesmo tempo em que se 
estabelece ou consolida a pr6pria domina 乞o econ6mica, poltica e cultural (1989: 173). 

A segunda explica恒o refere-se a maci9a utilizaao, no campo te6rico, de temticas 

marxistas ou estruturalistas, que retiram do ator social a tarefa de produ9ao de ideologias, 

inclusive a ocultaao ideol6gica. 

Para Debrun, uma alternativa a tais vis6es seria a id6ia de que o ator nao forja as 

ideologias a partir do nada, mas alicer9ando-se num referencial, que Debrun denomina de 

"ideologia prim自ria", a qual, para os prop6sitos analiticos deste trabalho, corresponderiaa 

cultura poltica de um determinado grupo, ou seja, o conjunto de atitudes e orienta6es dos 

cidadaos em relaao aos fen6menos politicos. A produ9ao de ideologias, desta forma, seria 

"entao uma ideologia 'secundaria" (1989: 175). (...) "A opera9ao de oculta9ao ideol6gica 

seria entao nao um trabalho 'ideologia sobre o fato', mas 'ideologia sobre ideologia" (1989 

181). A partir dessa formulaao, percebe-se uma relaao dial6tica entre a produ9ao de 

ideologias e a cultura poltica de uma sociedade. As ideologias sao formuladas a partir de um 

referencial simb6lico (cultura politica) compartilhado pelos individuos de uma sociedade, que 

lhe dd condi96es de operaao. Ao mesmo tempo, a ideologia age no sentido de alterar esse 

referencial simb6lico, de acordo com o tipo de domina9乞o que pretenda estabelecer 

Assim, as ideologias primrias seriam aquelas engendradas "na prxis imediata dos 

atores, particularmente a dos atores dominantes" (1983: 19). E o essencial, segundo Debrun,6 

o desvendamento das ideologias primrias, por duas raz6es principais: primeiro, porque as 

estrategias de base tem sido, em geral, eficientes independentemente de uma formula9o 

explicita e sistemtica. Independentemente, portanto, da obra dos grandes ideologos. A 

segunda razao da e nfase sobre a ideologia "primria" seria pelo fato de que a ideologia 

"secundaria", longe de representar a essencia da ideologia, s6 se desenvolve quando surgem 

amea9as para o predominio de determinada ideologia "primria" 

E o que ocorreu na d6cada de 30 no Brasil, quando frmulas novas, como o fascismo 

ou o comunismo, come9aram a ameaar a "ordem". "A fun9ao da ideologia 'secundria'6 

entao abafar as duvidas que come9am a invadir os portadores da ideologia 'primria'. O que 

implica que essa ideologia saia do silencio, da sua evidencia para se transformar numa 

constru9ao mais elaborada", O tra9o mais pertinente dessa ideologia "secundria" consiste 

num esfor9o de fundamenta9ao: "trata-se, para ela, de fundamentar o que se 'constata' em 
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nivel primrio. Invoca, por exemplo, a mistura racial como fundamento da 'cordialidade' 

brasileira (...)" (1983: 20). 

O maior exemplo de "ideologia primria" no Brasil, segundo o autor, teria sido a 

chamada estrat6gia da "conciliaao", que ja estaria materializada na cultura politica da 

sociedade brasileira6. Debrun focaliza, sobretudo, a conciliaao em nivel politico, a qual, para 

o autor, "nao corresponde ao que geralmente se entende por concilia9ao poltica, a qual est 

concebida como um acordo entre atores - grupos ou individuos - de um peso mais ou menos 

igual. Ou, pelo menos, nenhum dos dois poderia esmagar o outro". A id6ia "brasileira" de 

concilia 乞o, para Debrun, "sempre pressup6s o desequilibrio, a dissimetria dos parceiros, e 

no seu equilibrio". Ela serviu sempre para "formlalizar e regular a rela9ao entre atores 

desiguais, uns ja dominantes e os outros jd dominados. E para permitir que os primeiros 

explorassem em seu proveito a transforma 谷o dos segundos em s6cios caudatrios" (1983 
15). 

Depois de ter sido enaltecido por Nabuco de Arajo, nos prim6rdios da ddcada de cinquenta do 
s6culo passado, quando ele oferecia uma 'ponte de ouro' aos liberais vencidos da Revolu9o 
Praieira, a 'concilia9ao', entrou depois num quase silencio por mais de meio s6culo. Havia um 
discurso da 'concilia9乞o', legivel entre as linhas no coronelismo ou na 'poltica dos 
governadores' de Campos Salles. Mas esse discurso era o mais das vezes implicito. Limitava- 
se a afirmar, em atos, mais do que em palavras, a 'ndole pacifica de nossa gente'. Mesmo 
porque a poltica da 'concilia9ao', nao encontrando resistencias ponderveis, era como que 
verificada nos - fatos. O que permitiu por sua vez ao discurso liberal continuar dominando o 
espa9o poltico verbal, na falta de contendores (1983: 19). 

Em seu texto de 1983, o autor j自  dava algumas pistas de como a economia tamb6m 

teria se transformado numa ideologia prim自ria: "o significado principal do 

neodesenvolvimentismo 6 este: politico e ideol6gico, mais do que econ6mico. Ou melhor, a 

economia se transformou na ideologia da poltica, as infra e as superestruturas trocaram 

momentaneamente seus pap6is" (1983: 37, grifo nosso). 

Desta forma, da anlise do autor de A conciliaGdo e outras estratgias, se depreende 

que a ideologia possui dois grandes momentos de opera9乞o: o momento primrio, quando esta 

materializada, cristalizada ou naturalizada nas rela6es sociais, e o momento secundrio, que 

6 ，、，  
」 IJeDrUfl micia a rntroclu o de seu livro afirmando que os tra9os gerais da poltica brasileira nunca se alteraram 
aesue a Inoepenclencia. 、  Face a grande diversidade de conjunturas, as for9as dominantes reagiram lancando mao 
ae um numero limitado de estratgias politicas, sempre as mesmas. Situa9ao essa que permanece ainda hoje, em 
que pesem os arranfloes que vem sofrendo de modo crescente. Dai a repeti9乞o, cansativa de certos temas: essa 
monotonia tematica procura sera imagem temtica de uma realidade politica vista, senao como estagnada, como 
capaz ae uma reproclu9ao indefinida, mediante o uso de alguns mecanismos seculares de domina9o que, at6 o 
momento, se revezaram no palco do poder" (1983: 13). 
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surge quando as ideologias prim白rias esto em crise e aparece com a fun9乞o de 

fundamenta9ao ou racionalizaao de id6ias que visam criar ou manter determinadas formas de 

domina9ao. 

Pr6ximo a esta diferenciaao entre ideologia primria e secundria, por6m muito mais 

rica analiticamente,6 a apropria9ao que Zizek (1996) faz de Hegel. Segundo Zizek, o fil6sofo 

alemao distinguiu tres grandes momentos da religi谷o: doutrina, crenぐa e ritual. Essa 

diferenciaao permitiria distribuir a operaao da ideologia em tomo de trs grandes 

momentos: (1) ideologia com um complexo de id6ias (teorias, convic96es, cren9as, m6todos 

de argumentaao); (2) a ideologia em seu aspecto externo, ou seja, a materialidade da 

ideologia, os aparelhos ideol6gicos de Estado; (3) e, por fim, o campo mais fugidio, a 

ideologia "espontanea" que atua no ceme da pr6pria "realidade" social (Zizek, 1996), e que se 

poderiam, aqui, tamb6m associar ao conceito de cultura poltica. 

O primeiro momento seria aquele da no9ao de ideologia como doutrina, conjunto de 

id6ias, cren9as, conceitos "destinada a nos convencer de sua 'veracidade', mas, na verdade, 

servindo a algum inconfesso interesse particular de poder" (Zizek, 1996: 15) 

A modalidade de crtica da ideologia que corresponde a esse momento de opera9ao 6 a 

chamada leitura sintomal (Zizek, 1996), onde o objetivo da critica 6 discernir "a 

tendenciosidade n乞o reconhecida do texto oficial, atrav6s de suas rupturas, lacunas e lapsos" 
(idem). 

No segundo momento de manifestaao do fen6meno ideol6gico, encontra-se a 

ideologia em sua "alteridade-externalizaao" (Zizek, 1996). Este momento, segundo Zizek, 

estaria materializado na no9ao althusserjana de 4戸are訪os Ideo万gicos de Estado"JE), que, 

como se viu anteriormente (capitulo 1), aponta para a existencia da ideologia nas institui96es 

e rituais ideol6gicos. Como exemplifica Aithusser, "a f religiosa, por exemplo, noe apenas 

nem primordialmente uma convic9ao interna, mas 6 a Igreja como institui9ao e seus rituais, os 

quais, longe de serem uma simples externalizaao secund言ria, representam os prprios 

mecanismos que a geram" (Zizek, 1996: 18, grifo no original). O que se encontraria nesse 

momento de manifesta9ao "6 a regressao para a ideologia no exato ponto em que parecemos 

estar saindo dela" (idem). 

O terceiro momento da ideologia nao seria nem em sua expressao como doutrina 

explcita, como convic96es articuladas sobre a natureza do homem, da sociedade e do 

universo, nem em sua existencia material (as institui96es, rituais e prticas que lhe dao corpo), 



294 

mas sim em sua forma "espontnea", naturalizada nas prticas e rela96es sociais. Nas palavras 

de Zizek (1996: 20-21): 

(...) a rede elusiva de pressupostos e atitudes implicitos, quase 'espontaneos', que formam um 
momento irredutivel de reprodu9ao de prticas 'nao ideol6gicas' (econ6micas, legais, polticas, 
sexuais, etc...). A no9ao marxista de 'fetichismo da mercadoria'6 exemplar nesse contexto: 
designa, nao uma teoria (burguesa) da economia politica, mas uma s6rie de pressupostos que 
determinam a estrutura da prpria prtica econmica 'real' das trocas de mercado - na teoria, o 
capitalista agarra-se ao nominalismo utilitarista, mas, na prtica (da troca, etc.), segue 
'caprichos teol6gicos' e age como um idealista especulador. Por essa razao, a referencia direta 
acoer9ao extra-ideol6gica (do mercado, por exemplo)6 um gesto ideol6gico por excelencia: o 
mercado e os meios de comunica9o est乞o dialeticamente interligados; vivemos numa 
'sociedade do espetaculo (Guy Debord) em que a midia estrutura antecipadamente nossa 
percep9ao da realidade e a torna indiscernivel de sua imagem 'esteticizada'. 

A ideologia "espontnea" seria pr6xima ao que Debrun denominou de ideologia 

primria, e que se esta associando ao conceito de cultura politica, ou seja, o momento de sua 

cristalizaao ou naturaliza9ao nas rela6es sociais. A importancia destes conceitos6 que eles 

permitem analisar a ideologia nao s6 em suas grandes constru96es, expressas em "doutrinas", 

formuladas por "ide6logos", mas tamb6m a ideologia materializada em institui96es ou em 

seu aspecto cotidiano. 

Para o interesse desta pesquisa, o fundamental 6 a percep9ao da rela9ao dial6tica que 

existe entre a produ9o/emissao de contehdos simb6licos (ideologias) e a recep9ao desses 

sImbolos. As ideologias, ao mesmo tempo em que sao constituidas/moldadas pela cultura 

politica de uma sociedade, acabam moldando esta mesma sociedade atrav6s da produ9ao de 

novos significados que sao internalizados nas prticas sociais. 

Estabelecida a rela9乞o entre os conceitos de cultura politica e ideologia, cabe analisar 

de que maneira eles podem servir como um referencial explicativo para o comportamento 

eleitoral. 
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O comportamento eleitoral e as tipologias do eleitor brasileiro 

Vigoram na ci6ncia politica vrias teorias que procuram explicar o comportamento 

eleitoral. Nao se intenciona, aqui, revisar toda esta literatura, pois al6m deste trabalho ja ter 

sido feito por outros autores (Castro, 1992; 1994; Carreirao, 2000; Radmann, 2001), tal tarefa 

fugiria do escopo desta parte da pesquisa, que 6 verificar a existencia ou nao de uma rela o 

entre cultura politica e comportamento eleitoral, tendo como objeto de estudo as elei96es de 

1994. Desta forma, sera feita inicialmente uma avaliaao te6rica da literatura sobre 

comportamento eleitoral, para depois se examinar o comportamento eleitoral no Brasil, 

finalizando com uma anlise mais detida da rela9ao entre cultura politica e comportamento 
eleitoral. 

Dentre as principais correntes explicativas para o comportamento eleitoral, pode-se 

destacar a perspectiva sociologica, a psicol6gica e a teoria da escolha racional (Castro, 1994) 

A perspectiva sociol6gica utiliza uma abordagem macro para explicar o 

comportamento politico dos individuos. Ela se preocupa com as condi96es sociais que 

constituem o contexto no qual as institui96es, as prticas, as ideologias e os objetivos polticos 

se formam e atuam. O fundamental para a perspectiva sociol6gica 6 o contexto em que os 

individuos atuam, onde as principais varidveis sao as socioecon6mjcas, as demogrficas e 
一一ーー一一：一一一！一 7 A 	 一』  UしuPaじlUIlals 'i- preocupaao central esta em mostrar como tais variaveis possuem rela96es 

com o comportamento eleitoral dos individuos. 

J as perspectivas psicol6gicas e psicosociol6gicas, que tiveram seu surgimento com o 

desenvolvimento e a disseminaao das t6cnicas de survey nas ciencias sociais e como 

principal ncleo academico, a Universidade de Michigan, buscaram interpretar o 

comportamento politico a partir das motiva6es, percep96es e atitudes dos individuos em 

relaao ao mundo poltico. A abordagem psicosociologica nao nega o impacto que fatores 

macroestruturais possuem sobre o comportamento eleitoral dos individuos, mas destaca que 

somente estes fatores no explicam tudo. Diante disso, salientam que o fundamental6 

7 Existem diferencia96es no interior da corrente sociol6gica, como a corrente sociol6gica, a estrutural 
funcionalista e o pragmatismo metodol6gico (Radmann, 2001: 13). Castro diferencia entre correntes marxistas e 
n乞o marxistas: "a corrente marxista enfatizou sempre a importncia dos determinantes econ6micos e da estrutura 
de classes, enquanto a corrente nao marxista salientou a relevancia nao s6 dos fatores s6cio-econ6micos, mas 
tamb6m dos culturais e chamou a aten9ao para a variedade de bases a partir das quais se formam clivagens 
sociais; elas podem ser econ6micas, mas tamb6m 6 tnicas, religiosas, culturais e regionais, etc." (Castro, 1994: 
29). 
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pesquisar as opini6es, pois atrav6s delas poder-se-ia prever a preferncia destes individuos por 

um partido politico que defendesse as mesmas id6ias e prever qual seria sua atitude em termos 

de destino do voto (Cf. Radmann, 2001: 23). Um cldssico nesta rea de estudos foi o livro The 
nature of belief systems in mass publics, de Philip Converse (1964), que demonstrou que os 

individuos relacionam-se com o mundo politico de acordo com seus niveis de conceitua9o 

deste mundo. Assim, p6de formular diferentes estratos de classifica9ao a partir dos niveis de 

conceituaao do individuo, construindo uma tipologia para explicar o comportamento 

eleitoral8. 

Por fim, tm-se as abordagens inspiradas pela teoria da escolha racional, que 

consideram a decisao do voto como produto de uma aao racional individual orientada por 

clculos de interesse que levam o eleitor a se comportar, em rela9乞o ao voto, como um 

consumidor no mercado. A esfera da politica 6 visualizada como um "mercado politico", onde 

os polticos tentam "vender seus produtos" e os cidadaos assumem o papel de 

"consumidores", que iro escolher aqueles "produtos" que melhor diminuam seus custos e 

maximizem ou otimizem seus ganhos9. 

Os estudos de comportamento eleitoral no Brasil seguem os passos da literatura 

internacional, buscando a aplica9ao de um desses instrumentais ou a integra9ao de diferentes 

paradigmas. 

O incio da preocupaao da ciencia poltica brasileira com o comportamento eleitoral 

data de meados dos anos 50 com o trabalho pioneiro de Azis Simao sobre o voto operrio em 
So Paulo. Nos sessenta e setenta observa-se uma ampliaao desses estudos com a publica9o 

do cldssico livro Sociedade e poltica no Brasil, de Glducio Soares (1973) e as coletaneas 

organizadas por Bolivar Lamounier e Fernando Henrique Cardoso (1975) e Fabio Wanderley 

Reis (1978). Tais estudos se utilizavam fortemente da explica9ao sociol6gica e 

psicossociol6gica para caracterizar o comportamento do eleitor brasileiro. A maioria destes 

trabalhos buscava analisar de que maneira fen6menos como a industrializa9ao e a urbaniza9o 

pela qual o Pas vinha passando desde a d6cada de 1930 tinham impacto sobre a forma dos 
cidad乞os se relacionarem com a polltica. Porem, nem todos se limitavam a isso, tendo alguns 

autores utilizado varidveis psicossociol6gicas na anlise. Como destaca Castro (1997: 151), "a 

8 Converse identifica cinco estratos de eleitores: os ide6logos, os quase-ide6logos, o estrato do interesse de 
grupo, o estrato natureza dos tempos e o estrato sem conteudo ideol6gico. Sobre o paradigma de Converse e sua 
aplicaao no estudo do comportamento eleitoral no Brasil, vide Baquero (1985; 1994; 2001) 

9 Referencia neste tipo de abordagem 6 a obra de Anthony Downs (1998), Uma teoria econ6mica da 

democracた1. 
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proposta n乞o era negar a importncia dos fatores macro-sociol6gicos e da posi9ao dos 

eleitores na estrutura social, mas ampliar a capacidade explicativa da teoria, incluindo as 

variaveis atitudinais e cognitivas na anlise". Mais recentemente, principalmente com o 

trabalho de Marcos Figueiredo (1991), as contribui96es da teoria da escolha racional tamb6m 

foram incorporadas na andlise do eleitor brasileiro. 

O desenvolvimento deste campo de pesquisa permitiu que se formassem diferentes 

diagn6sticos ou tipologias para a caracteriza 谷o do voto no Brasil. Fabio Wanderley Reis, por 

exemplo, cunhou a expresso "sndrome do flamengo" para caracterizar o voto da maioria do 

eleitorado brasileiro. Segundo Reis (2000), as preferenciais partidrias ou ideol6gicas do 

brasileiro no se relacionariam com opini6es altamente sustentadas a respeito de quest6es de 

natureza poltica, mas estariam baseadas em imagens difusas, simplificadas da posi9ao dos 

partidos: existiria no sistema de cren9as da populaao uma divisao quase que binria do 

processo politico, de modo que os partidos estariam ou do lado do "povo" ou do "governo", 

dos "pobres" ou dos "ricos". Tal fen6meno faria com que o populismo fosse uma fatalidade 

na politica brasileira. Nas palavras de Reis (2000: 78-79) 

Assim, no eleitorado popular,. em cuja percep9ao nao se integram senao precarlamente oS 

豊
ersos aspec竺ou dimens6es do universo sociopolftjco 了  a onco 品itnrl nnci-nkt 

parece ligar-se antes ao contraste vagamente apreendido entre o Donulareoiitis (';ohr' 
versus 讐Sと‘豊o' versus 'governo'), no Qual se traduz uma insatisflu-お(1漏篇jilt.お .7 
讐豊竺§讐o堕呼rencla 、p -讐豊竺§讐o堕呼rencla 、problemas -讐豊竺§讐o堕呼rencla 、problemas -讐豊竺§讐o堕呼rencla 、problemas espe而cos de -讐豊竺§讐o堕呼rencla 、problemas espe而cos de q -articular-se por referencia a problemas especficos de qualquer natureza. Por outras n1ivr 
votar na oposio , para o eleitor em questo, um pouco corno 'torcer'nnr urn t.1uuh rtm1arti 
futeboにぜl讐讐§0,dlgamos, para tomar talvらZ o -ぜl讐讐§0,dlgamos, para tomar talvらZ o -ぜl讐讐§0,dlgamos, para tomar talvらZ o m -ぜl讐讐§0,dlgamos, para tomar talvらZ o mal-----po-po -pop -I -o Flamengo, digamos, para tomar talvez o mais PoPular deles Mas o simpli』mr 

讐
smo das percep es e imagens em que se baseia essa Dronensao6 um fatn言P帯議証  

consistncia e estabilidade aos padres de vota9乞o ponular. Assenfudご  nriirii 
perturba9,es do quadro partidrio, vislumbrados, em seguidi a cada rerrnin rnais;;品蒜
鷲製ai ou imposto desse quadro, os novos contornos'poiftico-partjdarjosdac姦あosi o 
讐lど撃g二e 'elite', volta・se, como no populismo do oi6-64 eお証5Eお露蕪了；詫篇 
無票と

， Temos, assim, uma esp6cie de 'sndrome do flamengo・  q'e嘉品ふ  r"' '-'',aue no anens tende 
お豊費響ne a9tor!t奇19 como o que controlou o pais 誠61ず§5ipo頭-a um regime autoritrio como o que controlou o pas at 1955 a nssihi1idilch d i1rflde 
legitima o pela via eleitoral cono tamb6m faz do populismn n thiliekrl:hrj1efra篇U"na 
登竺idadザ芦申 que as condi96es institucionais p品妬孟ーum jogo poltico raz議品議  

O trabalho de Castro (1994), diretamente influenciado pelo paradigma te6rico de F. W 
1、一」一 lo 1 八じls ' ousca explicar os mecanismos de decisao do voto segundo o grau de sofisticaぐdo 

10 F. W. Reis busca, em seus trabalhos, uma integra9ao entre as abordagens da teoria da escolha racional e da 
sociologia tradicional. No campo do comportamento eleitoral, prop6e a inclusao de diversas abordagens no 
mesmo modelo te6rico, integrando as perspectivas sociol6gica, psicol6gica e a teoria da escolha racional. 
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poltica dos eleitores". Segundo a autora, a sofistica9ao politica seria a variavel explicativa 

que melhor caracterizaria o comportamento eleitoral do brasileiro. Sua tese 6 que, enquanto os 

eleitores sofisticados (minoria) votam orientados por opini6es sobre issues diversos e por 

preferencia partidria baseada em uma visao informada sobre os partidos e os candidatos, a 

grande massa popular d desinformada e nao tem opini乞o sobre as grandes quest6es do debate 

politico, al6m do que "tende a atribuir a seus candidatos as qualidades que mais lhe agradam e 

as opini6es que eventualmente tem quanto a issues diversos e possui baixo grau de 

consistencia ideol6gica" (Castro, 1994: 180) 

Desta forma, o voto da grande maioria do eleitorado orientar-se-ia atrav6s das 

"imagens" dos candidatos, que seriam "difusas" e "vagas", por6m nao totalmente 

imprevisiveis e aleat6rias, pois assim como Reis, a autora defende a tese de que o eleitor no 

sofisticado votaria, em grande parte, no candidato que consegue transmitir, entre esses 

eleitores, a "imagem" de defensor privilegiado dos "pobres", dos "trabalhadores", da "maioria 

da popula9ao". 

Um outro autor que prop6s uma tipologia sobre o eleitor brasileiro foi Fldvio Silveira, 

com sua tese sobre "o novo eleitor intuitivo e n谷o racional". A tese de Silveira 6 que em 

tempos de midia eletr6nica, do marketing politico e do poder sedutor das imagens, a anlise 

do comportamento eleitoral nao deve continuar tentando explicar o voto a partir do 

instrumental tradicional, como identifica9ao ideol6gica e partiddria, classe social, ou mesmo 

as explica96es baseadas nas rela96es pessoais de compromisso e lealdade. Para Silveira, este 

novo cenrio estaria dando origem a um eleitor vol丘vel, flutuante e mudancista. A escolha 

eleitoral seria definida, sobretudo, em fun9きo da imagem formada sobre os candidatos, 

definida a partir de princpios de sensibilidade, intui 9 ao, gosto e emo9ao. Desta forma, as 

escolhas seriam contradit6rias aos olhos da l6gica politica, por6m "em mat6ria de 

comportamento eleitoral, a incoer6ncia 6 a regra e a coerncia, a exce9ao" (Silveira, 1998 

246). 

Apesar da e nfase na id6ia de que este comportamento do "novo eleitor" seria "intuitivo 

e n谷o racional", Silveira postula, assim como Reis (2000) e Castro (1994), que a decisao do 

voto se da principalmente pela "imagem" formada sobre o candidato. Nas palavras de Silveira 

(1998: 248): "a imagem dos candidatos toma-se elemento-chave da decisao do voto. Os 

n O grau de sofistica9ao politica 6 constituido a partir do somat6rio de quatro variaveis: o interesse por poltica, 
o envolvimento no processo eleitoral, a exposi9ao ao programa eleitoral gratuito na televisao e o grau de 
informa9ao a respeito dos candidatos a presidente da Rep丘blica. 
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programas e as plataformas polticas perdem importncia em uma midia voltada a enfocar 

principalmente as caracteristicas de personalidade dos candidatos". Assim como em Reis, o 

autor alerta para o fato de que as caracteristicas do eleitorado brasileiro estariam dando 

origem a um "novo personalismo". 

Os estudos de Marcello Baquero, fortemente influenciados pela tradi9ao da Cultura 

Politica, identificam um tipo de eleitor personalista e pragmdtico no Brasil. Seus estudos 

identificam fen6menos como o descrdito e a desconfiana dos eleitores em rela9ao a politica 

e aos polticos (Baquero, 1994), al6m de um forte sentimento de ineficacia poltica (Baquero 

& Castro, 1997). Tais fen6menos estariam conduzindo a uma cultura politica fragmentada e 

c6tica, sendo o personalismo "eleitoral" a consequencia maior deste processo: "as atitudes de 

desconfian9a e desencanto com as institui96es, particularmente com os partidos, se dao num 

sentido de desvaloriza9ao concreta dessas institui96es, gerando uma cultura politica 

claramente personalista no sentido estrutural" (Baquero, 2000: 149) 

Em trabalhos dedicados a aplica9ao do paradigma de Converse, Baquero (1985; 1994) 

identificou que a grande maioria dos eleitores porto-alegrenses (68,6 % em 1982, 65% em 

1986, 57% em 1988 e 1989 e 58,7% em 1994) se localiza nas escalas Natureza dos tempos ou 

Sem conte露do ideolgico. Isso significa que a maioria dos eleitores consegue estabelecer 

pouquissimas avalia6es minimamente coerentes sobre fen6menos diversos da vida poltica 

Diante desse diagn6stico, e partindo do pressuposto que o contexto politico influencia 

na decisao do voto, o autor, analisando as elei96es de 1996 em Porto Alegre (Baquero, 1997), 

afirma que o crescimento eleitoral do Partido dos Trabalhadores neste municpio no 

significaria um realinhamento partidrio ou ideol6gico por parte dos eleitores e sim uma 

avalia o do eleitor em relaao a a9o administrativa dos governantes12. O comportamento da 

maioria do eleitorado estaria guiado mais por critrios de efici6ncia na administra9ao publica 

ou por quest6es "p6s-materialistas" como meio ambiente ou qualidade de vida, do que pela 

identifica9ao ideol6gica dos eleitores. Apesar das diferen9as em rela9ao aos estudos 

abordados anteriormente, os trabalhos de Baquero tamb6m parecem indicar que a decisao do 

voto pela maioria dos eleitores se da a partir da identifica9ao com uma certa imagem do 

candidato valorizada por eles, e que segundo o autor, se estrutura a partir da valoriza9ao de 

atributos pragmticos, como competencia administrativa. 

12 A tese do voto personalista e pragmtico tamb6m vem sendo adotada por autores como Radmaim (2001) e 
Borges (2001). 
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Mais recentemente, uma tese bastante polemica sobre o comportamento eleitoral do 

brasileiro foi proposta por Singer (2000). Ao contrrio dos trabalhos analisados at6 agora, que 

basicamente identificam um eleitorado que vota por "imagens" ou "atributos" dos candidatos, 

Singer vai propor a tese de que a identfIca9do ideolgica deve ser incorporada a anlise do 

comportamento eleitoral no Brasil, por ser um dos componentes de orienta9乞o do sufrgio e 

uma forte variavel preditiva. A identifica9ao ideol6gica 6 definida atrav6s da autolocaliza9o 

dos eleitores no continuo esquerda/direita (a partir de respostas de surveys) 

Defende Singer que o eleitor possui um conhecimento abstrato do significado de 

esquerda e direita que lhe possibilita o posicionamento na escala ideol6gica. Essa localiza o 

ideol6gica, mesmo que desestruturada, reflete o sistema de cren9as do eleitor. O autor fala de 

um uso intuitivo das categorias ideol6gicas esquerda/direita, que poderia ser caracterizado 

como um sentimento ideol6gico. Este sentimento "permite ao eleitor colocar-se na escala em 

uma posi9谷o que esta de acordo com suas inclina6es, embora nao saiba verbalizar. E a 

mesma intui9ao o conduz a situar os candidatos (e os partidos) nessa escala e votar 

coerentemente" (Singer, 2000: 149). 

Apesar deste uso intuitivo e nao cognitivamente estruturado13, o autor, analisando as 

elei96es de 1989 e 1994, afirma que a parcela do eleitorado que se localizou na escala 

ideol6gica tendeu a votar coerentemente com seu autoposicionamento e nao de modo 

indiferenciado. Voltar-se-d posteriormente ao trabalho de Singer, quando forem discutidas as 

interpreta6es das elei96es de 1994. 

Um u ltimo trabalho que pretende estabelecer uma tipologia para o comportamento do 

eleitor brasileiro foi realizado por Carreiro (2000). Analisando as elei96es presidenciais de 

1989, 1994 e 1998, postula que um modelo que pretenda dar conta dos diferentes crit6rios 

envolvidos na decisao do voto deve incorporar pelo menos quatro variaveis: a imagem 

polltica que o eleitor faz dos candidatos e/ou partidos; a avaliaao que o eleitor faz do 

desempenho do governo (presidente) em exerclcio; a avalia9ao que o eleitor faz de algumas 

caracteristicas pessoais dos candidatos em disputa, especialmente aquelas relativas a 

capacidade de governar e o grau de escolaridade. Enquanto as tres primeiras variaveis seriam 

determinantes na decisao do voto (em graus variaveis), a escolaridade seria uma variavel 

interveniente, juntamente com os contextos eleitorais. Em sua analise, o autor afirma que a 

identificaao ideol6gica, apesar de ser uma variavel relevante,6 mais comum entre os 

13 Segundo os dados de Singer 60% dos entrevistados nao sabem definir o que seja esquerda ou direita 
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eleitores de alta escolaridade do que entre os de baixa. Entre esses, que constituem a maioria 

do eleitorado, o autor conclui que parecem ter mais importncia as avalia96es que os eleitores 

fazem do desempenho do governo e/ou das caractersticas pessoais do candidato. Tamb6m se 

voltara posteriormente ao trabalho deste autor. 

Cultura poltica, ideologia e comportamento eleitoral: o caso brasileiro 

Nesta revisao das tipologias sobre o comportamento eleitoral do brasileiro, apesar das 

diferen9as te6ricas entre os autores, percebe-se um certo consenso sobre algumas quest6es 

bsicas e que serao fundamentais nesta andlise. O que se busca nesta se9ao 6 construir, a partir 

desta literatura, um marco analitico que permita a anlise do comportamento eleitoral e sua 

relado com a cultura poltica e a ideolo即α 

a) Em primeiro lugar, a literatura analisada acima d consensual quanto ao baixo grau de 

informaぐdo e ao carter d施so e pouco estruturado das opinies polticas da maioria do 

eleitorado brasileiro. Isto nao significa, no entanto, que se tem a necessidade de visualizar o 

comportamento do eleitor brasileiro, como ndo racional (Silveira, 1998). Como destaca 

Castro (1997: 166), o comportamento do eleitor brasileiro pode "nao corresponder ao cidado 

ideologicamente orientado deduzido dos modelos classicos de polltica democrtica, oua 

imagem, ate certo ponto idealizada, do eleitor m6dio europeu, politicamente consciente", no 

entanto, seu voto expressa uma racionalidade que esta estruturada a partir do nvel cognitivo 

da grande maioria do eleitorado brasileiro, e que se baseia em "imagens fluidas e difusas" a 
respeito dos politicos e dos partidos 

b) Percebe-se que a decisao do voto, para a grande maioria do eleitorado, estd fortemente 

estruturada pelas "imagens politicas" e avalia6es que o eleitor faz de algumas caractersticas 

pessoais dos candidatos em disputa. Apesar das anlises de Singer (2000) indicarem que a 

identifica9ao ideol6gica 6 um forte preditor do voto, e sua confirma9ao em outros trabalhos 

(Carreiro, 2001), percebe-se que ela esta presente numa parcela minima do eleitorado. Al6m 
disso, a forma como Singer elabora seu conceito de identifica9ao ideol6gica, a qual 

significaria um "sentimento ideol6gico", nao contraria, e sim refor9a a tese de um voto a 

partir de "imagens". 
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e) Para os fins analiticos deste trabalho, acredita-se que n谷o seja necessrio estabelecer uma 

diferencia9ao rigida entre "imagens" politicas e "atributos" mais valorizados, como fazem 

alguns autores (Carreiro, 2000). Quando se fala em imagem n乞o se faz refer6ncia somente 

ao posicionamento do eleitor numa escala (p. ex.: esquerda/direita), ou em rela9ao a 

determinadas prioridades (p. ex.: interesses do povo x interesses da elite), mas tamb6m a 

alguns atributos mais valorizados pelos eleitores na decisao do voto. As "imagens polticas" 

que no periodo bipartid.rio da politica brasileira se estruturavam fortemente atrav6s dos 

partidos politicos, pelas identifica6es estabelecidas entre "partido do povo" e "partido do 

governo" ou entre "partido dos pobres" e "partido dos ricos", no contexto pluripartidrio (p6s 

1979), tal identifica9o do eleitor se da principalmente atrav6s das imagens do candidato a 

partir de atributos como competencia e honestidade. 

d) Dentre os atributos mais valorizados pelos eleitores, a literatura vem destacando um menor 

peso para as imagens (candidato do povo/candidato da elite, esquerda/direita) e dando maior 

enfase para atributos como honestidade/integridade e a competencia/bom desempenho 

administrativo (Silveira, 1998, Carreiro, 2000)' 

A partir desses elementos, pretende-se estabelecer algumas rela96es entre esta 

如ologia do eleitor brasileiro e os fen6menos da cultura poltica e da ideologia na 釦rma 

como se esta desenvolvendo neste trabalho. A utiliza9ao destes dois conceitos ajuda a se 

chegar a uma resposta coerente sobre o porque deste comportamento da grande maioria do 

eleitorado brasileiro, que decide seu voto, em grande parte, a partir de atributos do candidato, 

como competencia e honestidade. 

Cabe destacar, em primeiro lugar, que a personaliza9ao da poltica parece ser um 

fen6meno universal das democracias contemporneas. O impacto dos meios de comunicaao, 

que estabelecem uma rela9ao direta entre representantes e representados, sem a necessidade 

de institui96es de media9ao politica, como os partidos, e a consequente crise das identidades 

politicas tradicionais, vem provocando, segundo autores como Manin (1995), o surgimento de 

um novo tipo de governo representativo, denominado, pelo autor, de "democracia do 

14 Apesar de se estar ressaltando a vari自vel imagem! atributo, isso n乞o significa que se estd propondo um modelo 
de anlise do comportamento eleitoral. Isso implicaria a introdu9ao de outras varidveis orientadoras do voto, 
como o voto por avalia9乞o de desempenho (Carreir谷o, 2000), o voto ideol6gico (Singer, 2000), al6m de variaveis 
intervenientes, como o grau de sofistica9ao politica do eleitorado (Castro, 1994). 
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pblico". Neste tipo de democracia, o personalismo talvez seja o fen6meno mais observdvel. 

Como destaca Manin (1995: 25): 

ha muito tempo os analistas vem constatando uma tendencia a personaliza9o do poder nos 
paises democrticos. Nos paises em que o chefe do poder executivo 6 eleito diretamente por 
sufrgio universal, a escolha do Presidente da Rep立blica tende a ser a elei頭o mais importante. 
Nos regimes parlamentaristas, onde o chefe do poder executivo tamb6m 6 o lider da maioria 
parlamentar, as campanhas e as elei96es legislativas se concentram em tomo da pessoa desse 
lider. Os partidos continuam a exercer um papel essencial, mas tendem a se tomar instrumentos 
a servi9o de um lider. Ao contrrio do que acontece na representa9ao parlamentarista,6 o chefe 
do governo, e nきo o membro do parlamento, que se considera como o representante por 
excelencia. Contudo, da mesma maneira que acontece no parlamentarismo, a rela9ao de 
representa9ao tem um carter essencialmente pessoal. 

Mesmo que se concorde com esta afirma9乞o de um processo de personaliza9o 

"universal" da politica, este conceito deve ser no minimo matizado, no momento em que 

forem estabelecidas compara6es entre pases de democracias estdveis e pases rec6m- 

democratizados e/ou de democracias que convivem com uma instabilidade crnica. A 

generalizaao nesses casos pode levar a erros graves na andlise dos processos politicos 

recentes, como o que cometeu um autor como Marcos Novaro (1995a; 1995b) quando 

analisou o fen6meno do menemismo na Argentina (e se poderia acrescentar Collor no Brasil e 
Fujimori no Peru) como pertencendo a este processo universal da democracia contempornea 

Em 丘  ltima instancia, seguindo as anlises deste autor, poucas diferen9as (ou nenhuma) 

haveria entre a elei9o de um Menem na Argentina e Bill Clinton nos Estados Unidos, afinal 

todos os dois paises estariam vivenciando um processo de personalizaao da politica. 

Ora, se uma das op96es metodol6gicas da poltica comparada 6 aquela que busca 

encontrar similaridades entre os fen6menos politicos, entende-se que esta busca nao deve ser 

"cega", pois se corre o risco de acabar atribuindo o mesmo significado a fen6menos 

diferentes. Em primeiro lugar, enquanto a persolanizaao parece ser uma exce9do e um 

fen6meno recente das democracias avan9adas, em pases como o Brasil ela sempre se 

constituiu numa das regras do comportamento eleitoral. Al6m disso, nos primeiros pases tal 

fen6meno convive com eleitores, de nveis de sofisticaao, estrutura9ao ideol6gica e 

capacidade de conceptualiza9ao politica muito superior a m6dia do eleitor brasileiro. Diante 

destes fatos, a explica9ao para o personalismo do eleitor brasileiro e a estrutura9ao do voto 

guiada por atributos/imagens deve ser buscada na hist6ria do Pais e no seu impacto na 

conforma9ao dos principais aspectos da sua cultura politica 

Vrios caminhos podem ser tomados na tentativa de se compreender a hist6ria politica 

brasileira. No capltulo segundo desta tese, trilhou-se uma op9ao que foi apontar para o 
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impacto que as id6ias tecnocrticas e autorit白rias tiveram, tanto na configuraao das estruturas 

do aparelho de Estado, como tamb6m de praticamente todas as institui96es politicas 

brasileiras. Os dois regimes autoritrios ao longo da hist6rica republicana brasileira foram 

fortemente racionalizados e legitimados por argumentos de inspira9ao tecnocrtica. Isso fez 

com que a organizaao do aparelho de Estado fosse fortemente estruturada a partir dessas 

id6ias (vide, p. ex., os conselhos t6cnicos), juntamente com a promo9ao de um forte 

desprestigio a s institui96es politicas constituintes de um regime democrtico, como o 

parlamento e os partidos politicos'5. As consequencias desses processos sobre estas 

institui96es foram muitas, entre as quais cabe destacar a estruturaao de um sistema partidrio 

extremamente fragmentado, instavel, oligarquizado e extremamente fr自gil enquanto mediador 
politico entre a sociedade e o Estado. Diretamente relacionado com a fragilidade do sistema 

partidrio, o poder legislativo se caracterizou por uma permanente atrofia, que o colocou 

historicamente a reboque de um poder Executivo "todo poderoso". 

Estes fatos, juntamente com vrios aspectos da estrutura econ6mica da sociedade 

brasileira, onde uma boa parcela dos seus cidadaos nao tem acesso s minimas condi96es de 

sua subsistencia, foram em grande parte responsaveis pela configura9ao do sistema de cren9as 

polticas da sociedade brasileira. Deste modo, a conjuga9ao de cidadaos pouco sofisticados, 

com a constante difusao de ideologias antidemocrticas, foi o elemento central da forma9o 

da cultura politica brasileira e que permitiu que o comportamento eleitoral do brasileiro se 

estruturasse historicamente a partir do personalismo. Na pr6xima se9ao sero analisados 

alguns tra9os constituintes do sistema de cren9as politicas da sociedade brasileira 

A cultura politica brasileira 

A partir de alguns dados secund言rios, obtidos atrav6s de pesquisas realizadas por 

Castro (2000), Baquero (1994; 1999; 2000), Mois6s (1995) e Lagos (2000), apresentar-se-a 

uma anhlise na tentativa de se caracterizarem os principais elementos conformadores da 

15 Sobre o impacto que essas id6ias tiveram na estrutura9ao dos partidos politicos na Am6rica Latina, vide o 
trabalho de Baquero (2000, cap. 2). Especificamente sobre o caso brasileiro, tem-se o classico trabalho de Maria 
do Carmo Campello e Souza (1990 [1976]) 
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cultura politica brasileira. Tal analise sera fundamental para posteriormente se analisarem as 

raz6es do voto em 1994. 

Os dados esto organizados a partir de duas categorias: uma primeira que busca 

analisar o comportamento dos brasileiros em rela9ao a questes mais gerais da poltica, como 

seu interesse por poltica, o sentimento de eficdcia politica e sua confian9a nas institui96es. A 

segunda categoria visa analisar o posicionamento dos brasileiros em relaぐdo a aspectos 

ligados aos regimes polticos e ao governo - a adeso dos brasileiros a regimes democrticos 

ou autoritrios, sua opiniao sobre a capacidade do regime democrtico resolver os problemas, 

a opiniao sobre o exercicio tecnocrtico e/ou autoritrio do governo e, por fim, a adesao a 

valores tradicionais da democracia. 

Cabe ressaltar que, devido ao fato de se estar trabalhando com dados secundrios, em 

alguns casos eles serao apresentados de uma maneira longitudinal, enquanto outros sero 

referentes a uma data especifica ou a uma m6dia de datas. Esta-se ciente dos limites deste 

procedimento, por6m, diante da impossibilidade de se trabalhar com dados primrios, esta foi 

a nica alternativa possivel, diante dos objetivos de pesquisa 

a) As vis6es da poltica 

Como destacam vrios estudiosos da cultura politica, o posicionamento dos individuos 

em rela9ao a quest6es politicas v自rias 6 um elemento fundamental na caracteriza9ao do 

sistema de cren9as polticas de uma determinada sociedade 

A primeira varidvel pesquisada foi o "interesse por poltica". Tais variaveis foram 

estudadas por autores como Castro(2000) e Mois6s (1995)16, em suas andlises da cultura 

polltica brasileira. Moises, utilizando-se de dados de pesquisas realizadas pelo Centro de 

Estudos da Cultura Contempornea e Universidade de Sao Paulo (CEDEC/USP) em 1989 e 
1993, dicotomiza os dados entre os que "tem" e os que "n谷o tem" interesse. Seus dados para o 

perodo considerado apontam que, enquanto em 1989, 60,5% dos brasileiros diziam ter 

16 As pesquisas citadas em Mois6s (1995) fizeram parte da projeto 、  'Democratiza9ao e Cultura Politica", a qual 
envolveu quatro surveys, realizados em 1989 (setembro e novembro), 1990 (mar9o) e 1993 (mar9o), baseados 
em amostragem estratificada, com sorteio aleat6rio. Foram entrevistadas, respectivamente, 2.085, 2.859, 2.480 e 
2.526 pessoas em cada survey. Para mais informa96es sobre os procedimentos metodol6gicos adotados na 
pesquisa, como vari自veis pesquisadas e a forma de constru9乞o de escalas, vide Mois6s (1995, Anexo: 271-278). 
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interesse por politica, no ano de 1993, 68,7% dos pesquisados diziam ter interesse por 

politica. A mesma pesquisa mostra que o crescimento do nmero de interessados se deua 

custa da diminui9ao dos que n谷o tem interesse por politica (35,4% em 1989 contra 30% em 

1993) e dos que "nao sabem responder" (4,1% em 1989 contra 1,3% em 1993). 

Mois6s faz uma anlise bastante positiva dos dados em relaao a recente experiencia 

democrtica brasileira. Para o autor,6 bastante significativo que aproximadamente 2/3 dos 

brasileiros manifestem interesse em acompanhar os rumos da politica: "n乞o 6 pouco para unia 

sociedade tida tradicionalmente como 'amorfa' ou fundada em tendencias de distanciamento 

em rela9ao a esfera publica" (1995: 125). 

Jd Castro, utilizando-se dos dados do World Value Survey'7, fazendo uma m6dia entre 

as pesquisas realizadas nos anos de 1990-1991 e 1994-1995, chega a resultados um pouco 

diferentes daqueles apresentados em Mois6s. Segundo o autor, 48,7% dos brasileiros se 

diziam interessados por poltica (17,5% muito interessados e 30,3% um pouco interessado) 

Por6m, um outro dado apresentado por Castro aproxima um pouco, mesmo que indiretamente, 

sua analise daquela realizada por Mois6s. Esses dados referem-se a discusso de temas 

polticos com amigos'8. Os dados apontam que 64,5% dos brasileiros discutem 

frequentemente ou ocasionalmente temas polticos com os amigos. Utilizando-se desse dado, 

chegar-se-ia a um percentual aproximado entre as duas pesquisas com rela9o ao interesse por 

poltica entre os brasileiros. 

A diferen9a entre os dados de Castro (2000) e Mois6s (1995) pode ter vrias 

explica96es, desde aspectos metodol6gicos, como defini9ao de amostragem, defini9ao de 

escalas de analise, at6 o formato das quest6es, que sao diferenciados nas duas pesquisas 

Por6m, o que parece mais fundamental 6 que as pesquisas foram realizadas em contextos 

diferentes. Castro utiliza uma m6dia de duas pesquisas realizadas nos anos de 1990 e 1991 e 

1994-1995, enquanto Mois6s, de quatro pesquisas realizadas entre os anos de 1989 e 1993. 

17 A pesquisa World Value Saun'ey, que tem como principal pesquisador o prof. Ronald Inglehart, da 
Universidade de Michigan nos Estados Unidos 6 uma investiga9ao mundial sobre valores socioculturais e 
politicos, desenvolvida em mais de 60 paises, nos seis continentes habitados, abrangendo quase 80% da 
popula9ao do mundo. O primeiro levantamento foi realizado em 1981, sendo a pesquisa desde ento replicada a 
cada cinco anos (1990-1991 e 1995-1996). Castro utilizou os dados dos levantamentos de 1990-1991 e 1995 e 
1996. A amostra e o levantamento dos dados foram responsabilidade de cada equipe nacional de pesquisa. No 
Brasil, a responsabilidade foi da empresa Instituto Gallup de Opini谷o P丘blica. Foram feitas amostras 
probabilisticas nacionais, com estgios multiplos, com entrevistas pessoais. Para maiores informa96es sobre a 
pesquisa, vide Castro (2000: 86-88). 

18 A pergunta 6 : "Quando voce esta com seus amigos, voce diria que discute assuntos politicos frequentemente, 
ocasionalmente ou nunca?". 



307 307 

Assim, os contextos s乞o diferentes e os dados sao diferentes, o que impossibilita uma 

compara9きo entre as duas pesquisas. Mesmo com estes problemas comparativos, os dois 

trabalhos fornecem subsidios para a afirmaao de que existe, entre os brasileiros, um relativo 

interesse por poltica, ou s可a, boa parte da populaGdo diz ter algum interesse, mesmo que 

rektivo, Por Po汝ica. 

Assim, os contextos são diferentes e os dados são diferentes, o que impossibilita uma 

comparação entre as duas pesquisas. Mesmo com estes problemas comparativos, os dois 

trabalhos fornecem subsidios para a afirmação de que existe, entre os brasileiros, um relativo 

interesse por politica, ou seja, boa parte da população diz ter algum interesse, mesmo que 

relativo, por politica. 

Tal dado, pordm, nao diz muita coisa sobre a cultura politica brasileira, sendo 

necessrio, para se conhecer o sistema de cren9as politicas da sociedade brasileira, incluir 

outras variaveis que indiquem dados relacionados a s atitudes e opini6es do brasileiro em 

rela9ao ao seu sistema politico, como o sentimento de eficcia poltica e sua confian9a nas 

institui96es. 

Tal dado, porém, não diz muita coisa sobre a cultura politica brasileira, sendo 

necessário, para se conhecer o sistema de crenças politicas da sociedade brasileira, incluir 

outras variáveis que indiquem dados relacionados as atitudes e opiniões do brasileiro em 

relação ao seu sistema politico, como o sentimento de efickia politica e sua confiança nas 

instituições. 

A dimensao efic言cia politica 6 fundamental para se caracterizar a cultura poltica de 

uma sociedade, pois permite avaliar em que medida os cidadaos percebem a sua influencia 

sobre o sistema poltico em que vivem. Uma situaao em que os cidad乞os possuem um baixo 

nivel de eficcia politica 6 aquela em que expressam um sentimento de que influenciam pouco 

ou nada no sistema poltico em que vivem. Os dados que temos em rela9乞o ao Brasil, apesar 

de bastante incompletos, relevam justamente este sentimento de baixa eficacia poltica pelos 

brasileiros'9. 

A dimensão eficficia politica é fundamental para se caracterizar a cultura politica de 

uma sociedade, pois permite avaliar em que medida os cidaddos percebem a sua influência 

sobre o sistema politico em que vivem. Uma situação em que os cidaddos possuem um baixo 

nivel de eficácia politica é aquela em que expressam um sentimento de que influenciam pouco 

ou nada no sistema politico em que vivem. Os dados que temos em relação ao Brasil, apesar 

de bastante incompletos, relevam justamente este sentimento de baixa efickia politica pelos 

brasileiros19. 

Tabela 5 - Eficacia Politica em % Tabela 5 - Eficácia Politica em % 

Questão: 0 senhor influencia a politica?  Brasil — set.1989 Brasil — nov. 1989 Porto Alegre — nov. 1994 
Sim  30,7 46,8 19,5 
Em parte  4,5 9.0 14,4 
Não  57,8 38.5 63,1 
Não sabe — Não respondeu 6,1 5,7 3,0 

Fonte: Datafoiha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57) Fonte: Datafolha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57). 

As varia96es observadas de uma pesquisa para outra podem ser explicadas, em grande 

parte, pelo contexto em que foram realizadas. Fatores, como a proximidade de elei96es gerais, 

podem ter impacto sobre o sentimento. No caso do Brasil, as diferen9as observadas entre os 

meses de setembro e novembro de 1994 (30,7% contra 46,8% que diziam influenciar a 

politica) podem ter como explica9ao o fato de que enquanto a primeira pesquisa foi realizada 

As variações observadas de uma pesquisa para outra podem ser explicadas, em grande 

parte, pelo contexto em que foram realizadas. Fatores, como a proximidade de eleições gerais, 

podem ter impacto sobre o sentimento. No caso do Brasil, as diferenças observadas entre os 

meses de setembro e novembro de 1994 (30,7% contra 46,8% que diziam influenciar a 

politica) podem ter como explicação o fato de que enquanto a primeira pesquisa foi realizada 

19 Os dados utilizados foram retirados de duas pesquisas com amostragem nacional realizadas pelo Datafoiha em 
setembro de 1989 e novembro de 1989 e outra, com amostragem da cidade de Porto Alegre, com levantamento 
de dados feito pelo NupergsIUFRGS, em novembro de 1994. Os dados encontram-se em Baquero (1994). 

19 
Os dados utilizados foram retirados de duas pesquisas com amostragem nacional realizadas pelo Datafolha em 

setembro de 1989 e novembro de 1989 e outra, com amostragem da cidade de Porto Alegre, com levantamento 
de dados feito pelo Nupergs/UFRGS, em novembro de 1994. Os dados encontram-se em Baquero (1994). 
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num contexto pr6-eleitoral, em que os individuos nao sabem se suas escolhas tero e xito, a 

segunda (nov. 1989) foi realizada num contexto p6s-eleitoral, onde ha a percep9ao por parte 

dos eleitores de que seu voto ajudou a eleger ou a configurar a vota9ao de um determinado 

candidato ou partido. Uma hip6tese para os dados de Porto Alegre, onde apesar de terem sido 

coletados num contexto p6s-eleitoral, observou-se um baixo nivel de eficacia politica (19,5% 

dos respondentes responderam sim a pergunta),6 que os candidatos mais votados nesta cidade 

para os cargos de presidente e governador (Lula e Olivio Dutra) nao foram eleitos. Esses 

dados podem ser interpretados, entao, como uma frustraao do eleitor porto-alegrense com os 

resultados das elei96es de l994. Mesmo com estas varia96es entre as pesquisas,'possvel 

afirmar que a cultura poltica brasileira'caracterizada por um sentimento de ineficdcia 

Poltica Pek llla勿ria dos seus cidados. 

Uma varidvel decisiva para se analisarem as atitudes e opini6es dos individuos em 

relaao a politica se refere え  confian9a dos cidad証os em rela恒o え  s v豆rias institui96es da 

sociedade. Num estudo dedicado ao tema da desconfian9a nas institui96es e seu impacto 

sobre a estabilidade democrtica, Baquero (1998: 14) afirma que a aceitaao das institui96es 

politicas esta relacionada a cren9a de que elas funcionem e de que representam os vrios 

interesses da sociedade. Apesar de nao pretender sugerir uma rela o causal entre 

desconfian9a nas institui96es polticas e falta de democracia, o autor afirma que nao se pode 

negar que existe uma integraao organica entre a dimens乞o institucional e a atitudinal "que se 

bem enraizadas, podem garantir a estabilidade democrtica" (Baquero, 1998: 15) 

As fontes utilizadas para analisar o grau de confian9a dos brasileiros em rela9ao a s 

institui96es basicas da sociedade foram provenientes das pesquisas apresentadas em Baquero 

(1994: 57) e Baquero (1998: 22). As pesquisas citadas por Baquero (1994) avaliam a 

confian9a somente em algumas institui96es especificas (Congresso Nacional e Governo 

Federal), al6m da avalia9ao dos brasileiros sobre os politicos e os partidos. Os dados foram 

obtidos de amostras nacionais (set. 1989 e nov. 1989) e locais (Porto Alegre, nov. 1 994)20 Ja 

os dados apresentados em Baquero (1998: 22) referem-se ao nivel de confian9a numa ampla 

variedade de institui96es e sao relativos ao ano de 1995, tendo como fonte o Latinobar6metro 

20 Os dados utilizados aqui tambdm foram retirados de duas pesquisas com amostragem nacional realizadas pelo 
Datafoiha em setembro de 1989 e novembro de 1989 e outra, com amostragem da cidade de Porto Alegre, com 
levantamento de dados feito pelo Nupergs/UFRGS, em novembro de 1994. 



Tebela 6 1 Confian9a do brasileiro no Congresso Nacional Tebela 6 - Confiança do brasileiro no Congresso Nacional 

Pergunta: "0 sr (a) confia no Congresso Nacional, 
isto 6, nos deputados federais e senadores?" Em % 

Brasil set. 1989 Brasil nov. 1989 Porto 	Alegre 
nov. 1994 

a) Sim 23,1 38;6 14,4 

b) Em parte 14,4 15,3 49,1 

c) Não 57,4 38„4 28,7 

d) NS NR 5,1 7,6 1,3 

Fonte: Fonte: Datafoiha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57) Fonte: Fonte: Datafolha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57). 

Tabela 7 1 Confian9a do brasileiro no Governo Federal Tabela 7 - Confiança do brasileiro no Governo Federal 

Pergunta: "0 sr (a) confia no Governo Federal, isto 
6, no Presidente da República e seus Ministros?" Em 
%  

Brasil set. 1989 Brasil nov. 1989 Porto 	Alegre 
nov. 1994 

e) Sim  26,1 41,9 26,9 
f) Em parte  10,3 10,3 42,7 
g) Não  59,3 41,6 28,7 
h) NS NR 3,6 6,2 1,6 

Fonte: Fonte: Datafotha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57) Fonte: Fonte: Datafolha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57). 

A partir dos dados acima, pode-se perceber que as institui96es "Governo" e 

"Congresso Nacional", apesar de nao terem uma confian9a maci9a por parte da popula9乞o, 

possuem um grau relativo de apoio, ou seja, apesar de a desconfian9a prevalecer, observa-se 

uma diminui9ao desses i ndices ao longo do tempo. A tabela 8, a seguir, por6m, leva a uma 

perspectiva bastante pessimista com relaao a confian9a dos brasileiros naquelas que sao 

consideradas as institui96es bsicas de um regime democrtico. Segundo os dados, as 

institui96es que contam com maiores i ndices de confian9a sao a Igreja e o Ex6rcito, as quais, 

como demonstra a hist6ria da Am6rica Latina (principalmente o Ex6rcito), tiveram uma 

liga9ao profunda com os regimes autoritrios nesta regiao. As institui96es que poderiam ser 

consideradas democrticas (Legislativo, partidos, Judicirio, meios de comunicaao) 

amargam i ndices baixissimos de confian9a, o que leva Baquero (1998: 23) a afirmar que ao 

longo dos anos tem-se "institucionalizado uma dimensao altamente negativa, em rela9aoa 

politica, (...) constituindo-se num entrave substancial para a plena consolida9ao democrtica" 

A partir dos dados acima, pode-se perceber que as instituições "Govemo" e 

"Congresso Nacional", apesar de não terem uma confiança maciça por parte da população, 

possuem um grau relativo de apoio, ou seja, apesar de a desconfiança prevalecer, observa-se 

uma diminuição desses indices ao longo do tempo. A tabela 8, a seguir, porém, leva a uma 

perspectiva bastante pessimista com relação confiança dos brasileiros naquelas que são 

consideradas as instituições básicas de um regime democrático. Segundo os dados, as 

instituições que contam com maiores indices de confiança são a Igreja e o Exército, as quais, 

como demonstra a história da América Latina (principalmente o Exército), tiveram uma 

ligação profunda com os regimes autoritários nesta regido. As instituições que poderiam ser 

consideradas democráticas (Legislativo, partidos, Judiciário, meios de comunicação) 

amargam indices baixíssimos de confiança, o que leva Baquero (1998: 23) a afirmar que ao 

longo dos anos tem-se "institucionalizado uma dimensdo altamente negativa, em relação A. 

politica, (...) constituindo-se num entrave substancial para a plena consolidação democrática". 
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Tabela 8- Nível de confiança dos cidadãos em relação às instituições políticas em%. 

Instituições Confiança Brasil/1995 

Igreja Muita/ Alguma 74 

Pouca/Nenhuma 26 

F orças Armadas Muita/ Alguma 61 

Pouca/Nenhuma 39 

Sindicatos Muita/ Alguma 39 

Pouca/Nenhuma 61 

Poder Judiciário Muita/ Alguma 41 

Pouca/Nenhuma 59 

Meios de Comunicação Muita/ Alguma 46 

Pouca/Nenhuma 54 

Grandes Empresas Muita/ Alguma 40 

Pouca/Nenhuma 60 

Administração Pública Muita/ Alguma 29 

Pouca/Nenhuma 71 

Polícia Muita/ Alguma 34 

Pouca/Nenhuma 66 

Congresso Muita/ Alguma 27 

Pouca/Nenhuma 73 

Partidos Muita/ Alguma 17 

Pouca/Nenhuma 83 

Televisão Muita/ Alguma 39 

Pouca/Nenhuma 61 

Governo Muita/ Alguma 31 
Pouca/Nenhuma 

69 

Fonte: Latinobarômetro apud Baquero (1998: 22). 

Os dados apresentados nas tabelas seguintes também colocam algumas questões, que 

mesmo não se referindo diretamente à confiança nas instituições, dão importantes elementos 

para avaliar esta questão. Elas se referem à avaliação que os indivíduos fazem da classe 

política e dos partidos políticos. 



Tabela 9 1 Avalia9乞o da classe politica em %. Tabela 9 - Avaliação da classe politica em %. 
_ 

Pergunta: "0 sr (a) diria que os politicos Brasil 	set. Brasil 	nov. Brasil 	mar. Porto 	Alegre 
brasileiros, em primeiro lugar?" Em % 1989 1989 1990 nov. 1994 

a) Cuidam dos interesses dos eleitores. 10,2 29,4 11,3 6,2 

b) Cuidam dos seus próprios interesses. 84,1 59,5 86,1 90,6 

c) NS NR 5,7 11 2,6 3,1 

Fonte: Fonte: Datafotha e NupergsfUFRGS apud Baquero (1994: 57). Fonte: Fonte: Datafolha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57). 

Tabela 10~ Avalia9ao dos partidos politicos em %. Tabela 10 - Avaliação dos partidos politicos em %. 

Pergunta: 	"Os 	partidos 	politicos 	representam 
mais?" Em % 

Brasil set. 1989 Brasil nov. 1989 Porto Alegre nov. 
1994 

a) A populaçdo, os eleitores 32,7 28,4 9,0 

b) Os próprios politicos 50,8 59,5 81,4 

c) NS NR 16,5 11 4,6 

Fonte: Fonte: Datafoiha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57). Fonte: Fonte: Datafolha e Nupergs/UFRGS apud Baquero (1994: 57). 

As duas quest6es mostram que a viso da maioria dos brasileiros 6 que os politicos 

cuidam de seus pr6prios interesses ao inv6s dos interesses da populaao, e que os partidos 

polticos nao representam a popula o, e sim a pr6pria classe poltica. Estes dados corroboram 

o argumento de que existe um descrdito acentuado das institui96es e atores componentes de 

um regime democrtico. Passe-se agora para a anlise das questes relativas aos regimes 

politicos e governo. 

As duas questões mostram que a visão da maioria dos brasileiros é que os politicos 

cuidam de seus próprios interesses ao invés dos interesses da população, e que os partidos 

politicos não representam a população, e sim a própria classe politica. Estes dados corroboram 

o argumento de que existe um descrédito acentuado das instituições e atores componentes de 

um regime democrático. Passe-se agora para a andlise das questões relativas aos regimes 

politicos e governo. 

b) Regime politico e governo b) Regime politico e governo 

Os dados referentes ao regime politico preferido pela popula9乞o brasileira indicam 

que, apesar da maioria sentir que 6 ineficaz politicamente e nao confiar nas institui96es 

democrticas, existe ainda um "estoque de legitimidade" (Mois6s, 1995), para o regime 

democrtico, pois tanto os dados apresentados por Mois6s (1995: 127), como por Castro 

(2000), indicam que a democracia 6 o regime politico preferido, pelos cidad乞os. Mois6s 

aponta que, enquanto em 1989 a democracia era o regime preferido de 43% dos brasileiros, 

em 1993, este percentual chegou a 59%. No mesmo periodo a preferencia pela ditadura 

passou de 18% para 14%. 

Os dados referentes ao regime politico preferido pela população brasileira indicam 

que, apesar da maioria sentir que é ineficaz politicamente e não confiar nag instituições 

democráticas, existe ainda um "estoque de legitimidade" (Moisés, 1995), para o regime 

democrático, pois tanto os dados apresentados por Moisés (1995: 127), como por Castro 

(2000), indicam que a democracia é o regime politico preferido, pelos cidadãos. Moisés 

aponta que, enquanto em 1989 a democracia era o regime preferido de 43% dos brasileiros, 

em 1993, este percentual chegou a 59%. No mesmo periodo a preferência pela ditadura 

passou de 18% para 14%. 
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J Castro, analisando os dados do World Value Survey de 1995, relativos a questo "A 

democracia pode ter problemas, mas 6 melhor que qualquer outra forma de governo" 

identifica que a democracia 6 o sistema de governo preferido por 84,9% dos brasileiros 

Com rela9ao a estas quest6es, Castro (2000) afirma que se deve considerar que certas 

perguntas podem mascarar a opiniao p丘blica por haver respostas que sao consideradas 

socialmente mais aceitaveis. 

Quando perguntadas diretamente se preferem a democracia em compara9ao com outro sistema 
politico ou se o m6todo democrtico 6 o mais adequado para a gesto da sociedade, as pessoas 
tendem a responder favoravelmente, em fun9乞o do senso comum que a pr6pria palavra encerra 
ou pelo receio das suas respostas nao serem aceitas (Castro, 2000: 126). 

O autor cita como exemplo uma pesquisa de sua autoria, em que perguntava se o voto 

era importante,a qual obteve uma resposta positiva de 78,1% dos respondentes. Por6m, 

quando era perguntado se as pessoas tinham capacidade de votar, 70,8% disseram que o povo 

no tinha capacidade de votar bem. Segundo Castro (2000), para se fugir de armadilhas como 
esta 6 necess白rio investigar outras varidveis e utilizar recursos mais sofisticados de anlise de 
dados. 

Neste sentido, as varidveis a serem utilizadas devem se relacionar a alguns 

qualificativos da democracia que se relacionem com a hist6ria do Pais e/ou a valores 

democrticos. Um desses qualificativos 6 a "nostalgia dos militares". Perguntados se "o Pas 
funcionaria bem melhor se os militares voltassem a governar" a maioria dos entrevistados 

respondeu que nao (45,2% em 1989 e 53,5% em 1993) 
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Tabela 11- Nostalgia dos militares em%. 

"Pergunta: O País funcionaria melhor se os militares voltassem ao poder?" 1989a 1989b 1990 1993 
Em% 

Concorda 37,8 36 31,5 35,7 

Discorda 45,2 49,5 55,4 53,5 

Em_Earte 5,2 3,7 5,5 

Não sabe 11,8 10,6 7,6 10,8 

Fonte: Moisés (1995: 118). 

A análise dos dados leva a crer que, apesar do brasileiro não confiar nas instituições 

democráticas e crer que sua participação pouco influencia a política, ele não deseja uma volta 

à forma de organização do poder implantada pelos governos militares no Brasil pós-64. 

Assim, como na tabela anterior, observa-se a presença de um certo "estoque de legitimidade" 

para o regime democrático no Brasil, apesar de todos os problemas que os indivíduos 

identificam21
. 

Outra variável pesquisada, relacionada à capacidade da democracia resolver os 

problemas da sociedade, foi a associação muitas vezes estabelecida entre democracia e 

desordem. Aqui, como na questão anterior, a maioria dos entrevistados também discorda da 

afirmação de que "a democracia é perigosa porque pode provocar desordens". Discordaram da 

afirmação 45,7% dos respondentes em 1989 e 52,4% em 1993. Concordaram que a 

democracia pode provocar desordens 30,9% em 1989 e 36,6% em 1993 (Moisés, 1995: 119). 

Novamente observa-se uma valorização do regime democrático, apesar de as respostas 

positivas (concordam) terem um percentual bastante elevado. 

Alguns outros dados, porém, levam a adotar-se uma postura mais cética com relação 

às bases da legitimidade da democracia brasileira. Em primeiro lugar, diante da afirmação de 

que "o país seria melhor se só existisse um partido político", o percentual das respostas 

"concordo" e "não concordo" tenderam a se equivaler (em 1993, 47,5% discordavam da 

afirmação, enquanto 46% concordavam com ela). Tais dados podem ser resultado da história 

extremamente errática do sistema partidário brasileiro, marcada fragmentação, oligarquização 

e pelas constantes mudanças de regras (Baquero, 2000). 

21 
Dados de 1995 (Castro, 2000: 128) identificam que 6,5% dos brasileiros achavam muito bom a existência de 

um governo militar, 28,1% razoavelmente bom, 31,5% razoavelmente ruim e 34% muito ruim. 



Tabela 12 1 Opini谷o sobre partido h nico em %. Tabela 12 - Opinido sobre partido único em %. 

"Pergunta: 0 Pais funcionaria melhor se s6 existisse um partido politico?" 
Em % 

1989a 1989b 1990 1993 

Concorda 44,5 48,6 44,2 46 

Discorda 45,5 44,5 48,9 47,5 

Em parte 7 4,8 3,7 6,4 

Não sabe 2,6 2,1 2,2 

Fonte: Mois6s (1995: 120). Fonte: Moisés (1995: 120). 

Dados analisados por Castro (2000) referentes a 1995 tamb6m destacam para a frgil 

base da legitimidade democrtica no Brasil. 

Dados analisados por Castro (2000) referentes a 1995 também destacam para a frágil 

base da legitimidade democrática no Brasil. 

Tabela 13 - Opini6es sobre a eficdcia do regime democrtico em % Tabela 13 - OpiniÕes sobre a eficácia do regime democrático em % 

Resposta em % 
	 vai mal" 

"Na democracia, o sistema econômico "Democracias são muito hesitantes e há 
muitas disputas" 

Concorda fortemente  29,1 50,27 

Concorda  35,3 32 

Discorda  20,1 9,4 

Discorda fortemente 15,-5 7,9 

Fonte: Castro (2000). Fonte: Castro (2000). 

Para a maioria dos brasileiros (64,4%) o sistema econ6mico tem um mau desempenho 

no contexto de um regime democrtico. Isto se deve em grande parte s desilus6es dos 

brasileiros em relaao ao desempenho econ6mico do Pas no perodo p6s-autoritrio, marcado 

pela inflaao descontrolada, baixo crescimento econ6mico, aliado a crescente concentra 谷o de 

renda. Tudo isso fez com que as expectativas de que a democracia traria consigo melhores 

condi96es de fossem revertidas para uma condenaao das capacidades do regime democrtico 

realizar uma gestao eficaz da economia. 

Para a maioria dos brasileiros (64,4%) o sistema econômico tem um mau desempenho 

no contexto de um regime democrático. Isto se deve em grande parte as desilusões dos 

brasileiros em relação ao desempenho econômico do Pais no periodo pós-autoritario, marcado 

pela inflação descontrolada, baixo crescimento econômico, aliado a crescente concentração de 

renda. Tudo isso fez com que as expectativas de que a democracia traria consigo melhores 

condições de fossem revertidas para uma condenaçd'o das capacidades do regime democratic° 
realizar uma gestdo eficaz da economia. 

A democracia tamb6m 6 considerada fonte de muitas disputas para a grande maioria 

dos brasileiros (82,27%), o que pode estar relacionado a opini6es disseminadas sobre a 

ingovernabilidade dos regimes democrticos, causada pelo excesso de demandas e pela 

incapacidade de processd-las, o que acabaria gerando situa96es de paralisia decis6ria. O uso 

A democracia também é considerada fonte de muitas disputas para a grande maioria 

dos brasileiros (82,27%), o que pode estar relacionado a opiniões disseminadas sobre a 

ingovernabilidade dos regimes democraticos, causada pelo excesso de demandas e pela 

incapacidade de processá-las, o que acabaria gerando situações de paralisia decisória. 0 uso 
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constante, por parte das elites brasileiras, de express6es que tentam caracterizar esta 

democracia como ingovernavel pode estar na raiz desta opiniao dos brasileiros sobre a 

democracia. 

constante, por parte das elites brasileiras, de expressões que tentam caracterizar esta 

democracia como ingovernável pode estar na raiz desta opinido dos brasileiros sobre a 

democracia. 

Por u ltimo, e o que mais interessa a este trabalho, cabe analisar a opinio dos 

brasileiros sobre duas quest6es: a presen9a de um lider forte no governo que nao precise se 

preocupar com o parlamento ou elei96es, e a opiniao sobre a existencia de tecnocratas que 

tomem decis6es no governo. Aqui, tamb6m, os dados que se tem em maos referem-se a 1995, 

o que limita bastante a anlise, por6m oferecem algumas "pistas" sobre o comportamento 

poltico dos brasileiros. 

Por último, e o que mais interessa a este trabalho, cabe analisar a opinido dos 

brasileiros sobre duas questões: a presença de um lider forte no governo que não precise se 

preocupar com o parlam.ento ou eleições, e a opinião sobre a existência de tecnocratas que 

tomem decisões no governo. Aqui, também, os dados que se tem em m'ã.os referem-se a 1995, 

o que limita bastante a andlise, porém oferecem algumas "pistas" sobre o comportamento 

politico dos brasileiros. 

Tabela 14 1 Opiniao sobre "lider forte" e presen9a de tecnocratas no governo em % Tabela 14 - Opinido sobre "lider forte" e presença de tecnocratas no governo em % 

Resposta em % Opinião 	sobre 	um 	líder 	forte 	no 
governo que não precise se preocupar 

	 com parlamento ou eleições (1995). 

Opinião sobre a existência de especialistas 
("tecnocratas") 	que 	tomem 	decisões 	no 
governo (1995) 

Muito bom  15,3 28,5 

Razoavelmente bom  38,5 53,4 

Razoavelmente ruim  24,4 13,1 
Muito ruim 21,8 5,0 
Fonte: Castro (2000: 127). Fonte: Castro (2000: 127). 

O que se pode perceber a partir da tabela 14,6 que a maioria, mesmo que relativa, dos 

brasileiros tem uma opiniao favoravel a presen9a de um lider forte no governo (53,8% 

responderam muito bom ou bom), que n乞o precise se preocupar com parlamento e/ou 

elei96es. Tais dados vm ao encontro da anlise de Guillermo O'Donnell (1991) sobre a 
existencia de uma "democracia delegativa" no Brasil. 

0 que se pode perceber a partir da tabela 14, é que a maioria, mesmo que relativa, dos 

brasileiros tem uma opinião favordvel A presença de um lider forte no governo (53,8% 

responderam muito bom ou bom), que não precise se preocupar com parlamento e/ou 

eleições. Tais dados vêm ao encontro da andlise de Guillermo O'Donnell (1991) sobre a 
existência de uma "democracia delegativa" no Brasil. 

Os dados tamb6m indicam que uma maioria absoluta dos brasileiros acredita que' 

muito ou razoavelmente bom (81,9均que o governo seja exercido por tecnocratas. Assim, ao 

mesmo tempo em que se verfIca, entre os brasileiros, uma desconfianぐa generaルada com as 
instttm戸es clissicas db democracia representmm, tambdm se Percebe 女mavalorim9db de 
"lderes autoritrios ’万untamente com a presen9a de tecnocratas no poder. Tais dados so 
uma pista interessante para se estudar o comportamento eleitoral do brasileiro, o que se far 

na pr6xima se9ao, atrav6s do exame das elei96es presidenciais de 1994 

Os dados também indicam que uma maioria absoluta dos brasileiros acredita que é 

muito ou razoavelmente bom (81,9%) que o governo seja exercido por tecnocratas. Assim, ao 

mesmo tempo em que se verifica, entre os brasileiros, uma desconfiança generalizada com as 

instituições clássicas da democracia representativa, também se percebe uma valorizaçc7o de 

"lideres autoritários", juntamente com a presença de tecnocratas no poder. Tais dados são 

uma pista interessante para se estudar o comportamento eleitoral do brasileiro, o que se fará 

na próxima seção, através do exame das eleições presidenciais de 1994. 
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O material apresentado at6 aqui forma um panorama bastante geral da cultura politica 

brasileira. Como se destacou vrias vezes nesta se9ao, esta analise 6 bastante limitada, em 

primeiro lugar por se estar trabalhando somente com fontes secundrias; em segundo lugar, 

por se dispor de muito poucos dados sobre o ano de 1994, e em terceiro lugar, pelo uso 

exclusivo de dados agregados, o que impossibilita a utiliza9ao de t6cnicas de analise mais 

sofisticadas, como a elaboraao de i ndices e o cruzamento de variveis. 

Por6m, mesmo diante desses limites, partindo-se do princpio de que alguns elementos 

da cultura politica se caracterizam pelo seu carter de longo prazo,6 possivel, a partir dos 

dados analisados nesta se9ao, formular algumas considera96es mais gerais (estruturais) sobre 

a cultura politica brasileira. 

1. Em primeiro lugar, cabe destacar que a caracterizaao da cultura politica vigente 

no Brasil tem contraposto duas linhas de anlise. De um lado, autores como 

Lamounier & Souza (1991) e Mois6s (1995), que avaliam que a tradicional cultura 

politica brasileira, marcada pelo autoritarismo, cedeu espa9o a um padro mais 

democrtico, que se desenvolveu no processo de redemocratiza9乞o do Pas 

ocorrido durante a d6cada de 90. Por outro lado, autores como Baquero (1994; 

1998; 2000), Santos (1993) e Castro (2000) interpretam que continua a prevalecer 

no Pas uma cultura politica, seno incompativel, ao menos limitadora do 

desenvolvimento democrtico. 

2. Os dados que sao apresentados neste trabalho apontam para a confirma9ao das 

hip6teses desta segunda interpretaao, pois, apesar de se visualizar alguns avan9os 

em rela9ao a uma amplia9ao das bases de legitimidade da democracia no Brasil, 

observa-se que: 

a) mesmo que a democracia conte com um "apoio difuso" (Easton, 1968), 

observa-se uma associa9ao do regime democrtico com caractersticas 

negativas, como "ingovernabilidade", "desordens", "incapacidade de 

resolver os problemas econ6micos" etc.; 

b) verifica-se uma desconfian9a generalizada com as institui96es e atores 

classicos da democracia representativa, como partidos, legislativo, 

judicirio e a classe politica; 

c) juntamente com esta desconfian9a e avalia9ao negativa das institui96es e 

atores do regime democrtico, verifica-se uma valoriza9ao de institui96es 

e atores associados a regimes autoritrios, como o Ex6rcito, o "lider forte" 

e a "tecnocracia"; 
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d) estes dados, juntamente com indicadores que apontam para baixos i ndices 

de identifica9ao partidria e ideol6gica no Pas (Singer, 2000, Carreir谷o, 

2001, Castro, 1994), permitem qualificar melhor a formulaao realizada 

no final da se9ao "Cultura politica, ideologia e comportamento eleitoral: o 

caso brasileiro", de que o comportamento do eleitor brasileiro se estrutura 

a partir de imagens e atributos dos candidatos. Assim, acredita-se que 

diante de uma cultura poltica que ndo conノia e avalia negativamente os 

partidos, o legislativo e os polticos, o voto da maioria do eleitorado se 

estrutura princ加almentea partir dos atributos como んonestidade, 

confianfa e credibilidade e aqueles relacionados d capacidade de 

lideranぐa e coinpetncia tcnたa do candidato. 

8.2 A Elei戸o Presidencial de 1994 

Nesta se9乞o buscar-se-a analisar as elei96es de 1994, luz do referencial desenvolvido 

anteriormente. Antes de se entrar na discussao, cabe reafirmar uma ressalva feita no inicio do 

capitulo. A anlise do comportamento eleitoral que se estd realizando aqui 6 bastante 

tentativa, pois se disp6e basicamente de dados agregados e de material secund自rio. O interesse 

aqui 6 o de meramente levantar alguns questionamentos para serem desenvolvidos em futuras 

pesquisas sobre o comportamento eleitoral do brasileiro. 

A se9谷o esta organizada em duas partes: na primeira se faz uma contextualiza9ao das 

elei96es de 1994; para, posteriormente, revisar a bibliografia referente a estas elei96es 

O contexto das elei96es de 1994 

Com as denuncias de corrup9ao envolvendo o presidente Collor desde o ano de 1991, 

a sociedade brasileira come9ou a levantar uma s6rie de bandeiras pedindo a moralidade e a 

tica na politica. Neste contexto a candidatura que mais se identificava com estes ideais, pelas 

perspectivas de mudan9as que trazia consigo, era a de Lula. Consumada a renncia de Collor 
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e a posse de Itamar Franco no governo em setembro de 1992, o quadro sucess6rio 

praticamente n谷o sofreu altera6es. O governo Itamar era visto como fragil e incapaz de 

resolver os problemas brasileiros, o que dava a possibilidade a Lula de continuar crescendo 

nas pesquisas eleitorais. 

Como destaca Singer (2000: 91), neste contexto, a expectativa com relaao s elei96es 

de 1994 6 que "haveria uma repeti9ao do confronto entre esquerda e direita que se deu no 

segundo turno de 1989". A esquerda seria representada por Lula e o nome que despontava na 

direita era o de Paulo Maluf, ento prefeito de Sao Paulo. 

No entanto, a partir de maio de 1993, com a entrada de Fernando Henrique Cardoso no 

Minist6rio da Fazenda, tal quadro come9ou a sofrer altera6es. Como j自  se destacou, FHC e 

sua equipe come9aram a elaborar um plano de estabiliza9o econ6mica que come9ou a ter 

efeitos concretos nas condi96es de vida da popula9ao, a partir de mar9o de 1994, com a 

introdu9ao do indexador URV, e teve seus efeitos mais substantivos com a mudan9a de 

moeda a partir de 10 de julho de 1994. 

O plano teve um efeito potencializador na candidatura de Fernando Henrique Cardoso, 

que a partir de agosto de 1994 j自  havia passado Lula nas pesquisas22. A candidatura de FHC 

foi formada por uma ampla coliga9ao de centro-direita, envolvendo PSDB-PFL-PTB, o que 

acabou dificultando a forma 乞o de uma candidatura situada exciusivamente no campo da 

direita, como era a de Paulo Maluf, o qual, vendo suas chances de sucesso eleitoral 

comprimidas, acabou desistindo da candidatura e disputando o governo de Sao Paulo. Neste 

quadro, FHC foi consolidando sua candidatura e ampliando sua vantagem sobre Lula, de 

modo que sua vit6ria foi assegurada ainda no primeiro turno. 

A literatura sobre a elei9ao presidencial de 1994 

Praticamente toda a literatura que tratou de analisar a decisao do voto nas elei96es 

presidenciais de 1994 destacou a importncia que teve o Plano Real neste processo. Autores 

22 No anexo 1, apresentam-se os dados referentes 自  s evolu6es da avalia9含o do Plano Real e das inten96es de 
voto em Lula e Fernando Henrique Cardoso. 
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como Mendes & Venturi (1994: 39) afirmam que apesar de todos os fatos ocorridos durante o 

processo sucess6rio23, do ponto de vista do eleitorado: 

A altera9ao radical do quadro sucess6rio foi regida fundamentalmente por um nico 
movimento: a implementa9乞o da segunda etapa do Plano Real, com a troca de moeda e a aueda 
abrupta da infla9ao. Todos os demais acontecimentos ou passaram ao largo das considera96es 
do eleitorado ou, quando muito, apenas amplificaram o efeito do Real no processo eleitoral 

Dois tipos de dados foram usados pelos autores para chegar at6 esta concluso: de um 

lado, a coincidencia no tempo das curvas de aumento do apoio ao Plano Real e de inten96es 

de voto em FHC (anexo I); de outro, os dados sobre as raz6es do voto em 1994 (pesquisados 

em tres ocasi6es), que mostram o peso do Plano Real na decisao do voto em FHC. No 

primeiro survey (23 e 24 de maio de 1994), 45% dos que declaravam ter inten9ao de votar em 

FHC apontavam como motivo o Plano Real; no segundo (25 e 26 de julho - depois da 

mudan9a de moeda), 60% dos eleitores de FHC apontavam o Real como razao do voto; por 

fim, no survey realizado entre os dias 20 e 22 de setembro, este nmero ficou em 55%. Tais 

nmeros levaram os autores a concluir que "trata-se de longe da principal razao explicita para 

o voto no tucano, visto que nos trs primeiros levantamentos, nenhuma outra resposta chegou 

sequer a 10% das inten96es". 

Outra anlise que destacou para os efeitos do Plano Real na decisao do voto em 1994 

foi realizada por Kinzo (1996). Utilizando-se de dados resultantes de pesquisas com grupos 

qualitativos para a campanha de FHC, a autora afirmou que os eleitores, em sua maioria, 

"foram motivados nao por programas ou promessas apresentadas na campanha eleitoral, mas 

pelo efeito tangivel produzido pelo plano em seus bolsos. 'o que voce tem feito por mim?' em 

vez de 'o que voc6 prop6e fazer por mim?' foi a pergunta que fez parte do clculo do eleitor 

na hora de votar" (Kinzo, 1996: 110)24. 

Al6m dos efeitos do Plano Real, a autora destacou que a campanha de Fernando 

Henrique Cardoso conseguiu construir uma imagem do candidato condizente com alguns 

23 Entre os fatos ocorridos que podem ter tido influencia sobre o quadro sucess6rio, Mendes & Venturi (1994 
39) apontam: "a consolida9ao da alian9a PSDB-PFL, os encontros de Lula com lideran9as politicas e 
empresariais da comunidade internacional, a crise e a troca dos candidatos a vice-presidencia, Bisol e Palmeira, a 
conquista brasileira do tetra na Copa do Mundo, um debate entre os candidatos e os dois meses de propaganda 
eleitoral em cadeias de radio e televiso, o flagrante parab6lico das confiss6es do Ministro Ricupero e a 
demissao do Ministro Stepanenko por envolvimento da maquina do governo na campanha tucana, a greve dos 
metal6rgicos do ABCD, a afirma9ao de PC Farias de que em 90 fmanciara a campanha ao Senado do novo 
candidato a vice de FHC, Marco Maciel (...)". 

24 Kinzo adota uma perspectiva que Singer (2000: 102) denomina de "voto retrospectivo", o qual seria aquele 
impulsionado pelo beneficio ou prejuizo material j自  obtido. "Nesse caso, o eleitor realizaria um julgamento 
retrospectivo, votando contra ou a favor do governo como modo de recompensar pelos ganhos ou punir pelas 
perdas j自  ocorridas". 
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elementos mais valorizados pela opiniao p丘blica brasileira: "na verdade o que a bem montada 

campanha de Fernando Henr勺ue fez pl apenas cristaルar algo queル se encontrava em 

gestaGdo no eleitorado bem antes do incio da campanha eleitoral" (Kinzo, 1996: 11l,grifos 

no original). Entre esses fatores, destaca que a imagem do candidato do PSDB despertava 

"impress6es predominantemente positivas, associadas a conceitos como serenidade, 

ponderaao e seriedade. Essas seriam caractersticas que o diferenciam do politico tradicional 
(...)" (idem: 103). 

A anlise de Jorge Almeida, amparada em uma s6rie de pesquisas de opiniao e com 

grupos de referncia, tamb6m chamou a aten9ao para o impacto do Plano Real na 

configuraao do voto em 1994. Porm, diferentemente de Kinzo, que trabalha com a id6ia de 

que a razao do voto em FHC foi devido aos benefcios alcan9ados com o Real (voto 

retrospectivo), Almeida destaca para a expectativa de mudan9a representada pelo Plano (voto 

prospectivo)25. 

Havia um eleitorado em busca de mudan9as, mas desinformado e sem a referncia de um 
programa mais defmido. O Plano Real era a mudan9a. Primeiro, uma esneranca de mudanca. 
Depois, uma mudan9a concreta. Nao era tudo, mas alguma mudanca sentida concretarnenfe 
Finalmente, o come9o de uma grande mu.dan9a segura (...) uma nova moeda forte. simbolo de 
um plano, que agora acabava com a infla9ao para depois resolver os outros oroblemas 
econ6micos e sociais. FHC era o pai do plano. No era muito conhecido, mas nao havia nada 
contra e tinha um plano para o pais. Logo, poderia garantir o que prometia e ser seu melhor 

Outros autores, amparados em diferentes tipos de pesquisa e com diferentes 

interpreta6es sobre as raz6es do voto, tamb6m desenvolveram a tese do carter prospectivo 

do voto em 1994. C6u Pinto (1996), por exemplo, utilizando-se da anlise dos discursos 

apresentados pelos candidatos no Horrio Gratuito de Propaganda Eleitoral26, vai atentar para 

o fato de que o sucesso do discurso eleitoral de Fernando Henrique Cardoso, como estrat6gia 

eleitoral, se deveu muito mais a sua capacidade de reconstruir o sentimento coletivo de ordem 

social, do que as suas capacidades t6cnicas de baixar a infla9ao: "O discurso de Fernando 

Henrique Cardoso foi vitorioso porque construiu uma ordem em oposi9ao ao discurso de 

aprofundamento do caos apresentado pelo PT" (1996: 158). Para autora, depois de tantos anos 

de uma instabilidade cr6nica, a sociedade brasileira aclamava por ordem e foi este o espa9o 

que o Plano Real e a candidatura de FHC vieram preencher 

25 o voto prospectivo 6 aquele que resulta da "expectativa em rela9ao aos resultados futuros que aquela equipe 
de governo poderia vir a trazer" (Singer, 2000: 102). 

26 J se comentou sobre o trabalho de Pinto (1996) no capitulo anterior. 
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Todos os estudos apresentados at6 aqui sao consensuais sobre os efeitos 

(retrospectivos ou prospectivos) do Plano Real sobre o resultado das elei96es de 1994. Tais 

analises, por6m, so limitadas, pois todas trabalham com dados agregados e sem a perspectiva 

de construir modelos mais complexos de anlise do comportamento eleitoral. Tentativas de 

uma compreensao mais abrangente do eleitor brasileiro, no que se refere especificamente a s 

elei96es de 1994, foram desenvolvidas nos trabalhos jd citados de Singer (2000) e Carreiro 
(2000). 

Como ja se destacou, Singer defende a tese de um forte poder preditivo para o voto 

por identifica9ao/sentimento ideol6gico. O teste de sua hip6tese foi feito a partir do estudo das 

elei96es presidenciais de 1989 e 1994. 

Apesar de reconhecer, como o resto da literatura, que o Plano Real foi determinante 

para a vit6ria de FHC em 1994, o autor vai refutar as analises como as de Mendes & Venturi 

(1994), ou de Meneguello (1995), de que o plano de estabiliza9ao apagou os alinhamentos 

partidrios e ideol6gicos pr6vios. Singer, a partir de testes de correla9ao entre diferentes 

varidveis27, chegou a conclus乞o de que "tanto a identificaao partidria quanto a identifica9o 

ideol6gica mostraram-se fortes preditoras do voto" (Singer, 2000: 112) 

Como nos dados de Singer, os que declararam preferncia partidria sao um 

subconjunto dos que se colocaram na escala esquerda-direita, o autor parte para a anlise da 

rela9ao entre a satisfaao com o Real e identifica9ao ideol6gica, isto 6 "se os eleitores reagem 

de maneira diferente ao real em fun9ao de suas identifica6es ideol6gicas" (Singer, 2000 

119). Apesar de constatar que a posi9ao no espectro esquerda/direita influiu sobre o 

sentimento em rela9ao ao Real28, o grau de associaao entre as variaveis foi baixo (V de 

Crmer = 0,1723). Este aparente paradoxo foi explicado, pelo fato de que "a maioria dos 

eleitores (cerca de 60%), independentemente da sua posi9ao ideol6gica, estava satisfeita com 

o Real" (Singer, 2000: 120), o que levou o autor a defender um modelo de duas variaveis que 

atuaram de maneira independente sobre o voto em 1994: a identzflcaぐdo ideolgica e a 
sa横fagdo com o Real. 

27 Singer analisou o coeficiente de associa9ao entre renda e voto, escolaridade e voto, prefer6ncia partid自ria e 
voto, satisfa9ao com o Real e voto e identifica9きo ideol6gica e voto. Os resultados apontam para os seguintes 
dados: uma alta associa9ao entre identidade partidria e voto (coeficiente V de Cram6r = 0,71) e uma associa9o 
moderada para satisfa9乞o com o Real e voto (0,40) e identifica9ao ideol6gica e voto (0,37). 0 coeficiente de 
Cramer, indicado pelo sinal V varia de O a 1, e quanto mais pr6ximo de 1, mais h自  associa9o entre as variaveis. 

28 Enquanto 18% dos eleitores de esquerda se disseram insatisfeitos com o plano, essa propor9ao cai para 4,9% 
entre os eleitores de direita (Singer, 2000: 119). 
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Em resumo, ouve uma pequena associa9ao entre autolocaliza9ao ideol6gica e satisfa9ao com o 
real, mas houve tamb6m independ6ncia entre as duas variaveis. Consequentemente, 6 preciso 
considerar a hip6tese de que a identifica9谷o ideol6gica e a satisfa9ao com o real tenham tido 
uma influencia relativamente independente sobre o voto" (idem: 120-121). 

Para o autor, somente este modelo de duas varidveis explicaria o porque de 56% dos 

eleitores ter deixado de votar em FHC, "uma vez que a infla9ao acabou para todos", ou que 

"apesar de o Plano ter tido 77% de aprovaao, Fernando Henrique teve 44% dos votos?" e, 

por fim, "o que justifica que apenas metade dos que escolheram Fernando Henrique o tenha 

feito em fun9o do Plano?" (idem: 127-128). 

O peso da identificaao ideol6gica na decisao do voto, segundo Singer, foi explicativo 

de trs grandes fatores: em primeiro lugar "a prpria rea9ao ao real, o que explica o apoio a 

ele n乞o ter sido unnime"; em segundo lugar, e mais importante, "o que diferenciou o voto 

dos que apoiavam o Plano foi a posi9乞o ideol6gica de cada um: FHC no teve o voto dos que, 

mesmo estando satisfeitos com o Real, rejeitavam-no ideologicamente"; por fim, a hip6tese 

da identificaao ideol6gica tamb6m explicaria o motivo por que nem todos os votos de FHC 

vieram do Real, pois "de acordo com essa hip6tese, metade dos seus eleitores j自  o havia 

escolhido, antes do Plano, por motivos ideol6gicos" (idem, 2000: 128) 

Apesar de destacar para importncia da identifica9ao ideol6gica, Singer afirma que 

no ha como subestimar o peso do Real para o resultado do pleito de 1994, pois cerca de 

metade (17 milh6es) dos eleitores de FHC decidiu seu voto em fun9ao do programa de 

estabilizaao: "desse ponto de vista, nao h como subestimar a importncia do Real (...) Para 

dize-lo com todas as letras, o Real fez Fernando Henrique ganhar" (idem: 128) 

Segundo Singer, em essencia, o que o seu estudo revela 6 que o fator Real 

no apagou os alinhamentos ideol6gicos e, sendo assim, mostra como o real elegeu Fernando 
Henrique. A pr6pria rea9ao ao real foi determinada, em parte, nela identificacao ideo16gicado 
eleitor e, al6m do mais, teve um impacto diferenciado sobre o voto. denendendo do 
posicionamento do eleitor na escala esquerda-direita. Em sntese, o real cumDriu umimnortante 
papel de realinhador dos eleitores de centro e de direita em dire9ao ao candidato que os 
representava e nao de anulador dos alinhamentos pr6vios" (idem: 128) 

O estudo de Yan Carreirao (2000) analisou as elei96es de 1994 a partir de um modelo 

formado por trs varihveis: as imagens politicas que os eleitores formaram dos candidatos 

e/ou partidos; a avalia9ao de desempenho do governo, e a avalia9ao de atributos pessoais dos 

candidatos. A varivel escolaridade foi utilizada como interveniente nas outras tres analisadas 
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Atrav6s do teste em separado das diferentes varidveis, Carreirao (2000) identificou 

uma influencia de porte moderado (coeficiente de correla9ao = 039) da "prefer6ncia 

ideol6gica" nas elei96es de 1994. 0 autor tamb6m identificou que o posicionamento 

ideol6gico do eleitor estava diretamente relacionado a escolaridade, pois "a compreens乞o dos 

termos esquerda e direita (...) era bem menor entre os eleitores de menor escolaridade" (idem 

150). 

Com relaao a varidvel imagem do candidato, Carreirao afirma que apesar dos limites 

de seus dados (o autor s6 contou com um survey com quest6es abertas sobre os motivos do 

voto), apenas 5% do conjunto dos eleitores apontavam motivos enquadrados sob o r6tulo 

"preocupa9ao com os problemas sociais", segundo o autor, "categoria que mais se 

aproximaria da id6ia de uma 'defesa dos interesses dos trabalhadores" (Carreirao, 2000 

152). Seus dados mostram que esta categoria englobava 15 % dos eleitores de Lula, mas era 

praticamente insignificante em rela9ao aos demais candidatos. "Assim, um voto baseado nas 

imagens dos candidatos quanto aos interesses por eles defendidos nao parece ter tido um peso 

relevante na elei9ao presidencial de 1994"(idem) 

Por fim, seus dados mostram claramente que o Plano Real, "impactando 

principalmente a avalia9o dos eleitores em relaao ao candidato Fernando Henrique Cardoso, 

foi o elemento decisivo na elei9ao presidencial de 1994" (idem: 150). Para Carreirao (2000), o 

impacto do Plano Real transparece tanto nos motivos apontados pelos eleitores para seu voto 

(em quest6es abertas) quanto das anlises de correlaao. Com  relaao ao primeiro ponto, ao 

final de setembro, 26% dos eleitores apontavam o Plano Real como razao do voto em FHC, o 

que jd garantiria uma vota9ao superior a de Lula. Jd as analises de correlaao mostram que os 

maiores coeficientes (coeficiente de 0,54) foram encontrados entre o voto e avaliaao do 

Plano Real (contra 0,35 na identifica9ao ideolgica). Por fim, contrariando Singer, afirma 
que: 

a brusca revers乞o das inten96es de voto ocorrida em todas as faixas do eleitorado, entre julho e 
agosto (periodo em que os efeitos do Plano foram sentidos mais nitidamente), parece mostrar 
que quaisquer que fossem as predisposi96es poltico-ideol6gicas dos eleitores, elas nao foram 
suficientes para impedir esta reversao (Carreiro, 2000: 151). 

As diferentes interpreta96es analisadas aqui, sobre a elei9乞o presidencial de 1994 

possuem um nucleo explicativo que as unifica: foi o Plano Real que possibilitou a vit6ria de 

Fernando Henrique Cardoso. O que as distingue s乞o as diferentes maneiras de explicar o 

porque deste impacto do Plano Real. Alguns explicam a for9a eleitoral do Real pelo seu 
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impacto nas condi96es de vida dos individuos (Kinzo, 1996), enquanto outros percebem que a 

popula9ao visualizou no Plano a possibilidade de retorno a uma ordem social destruida pela 
infla9谷o (Pinto, 1996). Anlises mais sofisticadas destacam para o fato de que o Real 

promoveu um alinhamento dos eleitores de centro e direita em torno de FHC (Singer, 2000), 

ou, pelo contrrio, que p6s fim a qualquer alinhamento politico-ideol6gico pr6vio, dando 

espa9o a expressao do "voto econ6mico" (Carreirao, 2000; Mendes & Venturi, 1994) 

Concorda-se plenamente com este aspecto unificador da literatura, ou seja, de que o 

Plano Real possibilitou a vit6ria de FHC nas elei96es de 1994, por6m se acredita que as 

respostas dadas ao porquE deste impacto eleitoral do plano de estabilizaao merecem uma 
complementaao. N乞o se quer entrar na discuss乞o se o Real provocou ou nao um fim a um 
alinhamento poltico-ideol6gico pr6vio do eleitor brasileiro, at6 porque o fator identifica o 

ideol6gica ou partidria teve uma influencia bastante limitada na estruturaao do voto em 
1994. 

Como se viu nos capitulos anteriores, o discurso de legitima9do do Plano Real foi 
seme訪ante ao discurso de construぐdo da imagem de FHC na eleiぐdo de 1994: os dois eram 
apresentados como representando a ordem,acompetncia, a estabilidade e aだ mesmo α 
moralidade. Foi estabelecida uma tal associa9乞o entre FHC e o Plano, de modo que era 
impossivel dissoci-los, O interessante 6 que tais atributos utilizados para legitimar e/ou 

construir a imagem do Plano Real e de FHC se constituem tamb6m naquele conjunto de 

elementos mais valorizados pelo eleitor brasileiro na hora de definir o voto 

D esta forma,ah加 tese'de que o voto em Fernando Benrique Cardosopi, sim, em 
grande parte derivado da avaliafdo que a populado fazia do Plano Real e da associa戸o 
estabelecida do candidato com o Plano. Tal avaliacdo, porm,pi derivada ー alm do 
impacto do plano nas condi戸es materiais de vida e nas expectativasjuturas da maioria da 
populado~princ加almente pela vinculacdo de FHC e do Plano Real e dos dois entre sち  
com os atributos maむ valoriとados Pela cultura Poltica brasileira m onestidadeカnoralidade, 
estabilidade/ conノlanぐa e, princ加  almen名competncia tcnica 



8.3 Uma analise da elei車o presidencial de 1994 

Para testar esta hip6tese, foram utilizados tres tipos de vari自veis: 1) as avalia96es do 

Plano Real, seus pontos positivos e negativos; 2) as avalia96es sobre os candidatos Fernando 

Henrique Cardoso e Lula, na forma de qualidades e defeitos e, por fim, 3) as raz6es do voto 

em Fernando Henrique Cardoso e em Lula. Estes tres elementos deram condi96es de 

visualizar em que medida FHC e o Plano Real foram associados a s dimens6es simb6licas 

mais valorizadas pelo brasileiro em relaao a poltica. Serao feitas apenas algumas 

associa6es indicativas entre estas variaveis, pois, como jd se afirmou, estd-se trabalhando 

com dados agregados, o que impossibilita a realiza9ao de uma an自lise mais detalhada 

a) Avalia9ao do Plano Real 

Diferentes pesquisas tentaram captar qual a avalia9乞o que a popula9乞o fazia do Plano 

Real. Serao apresentados alguns dados com o intuito de buscar-se uma explica9乞o para os 

atributos mais valorizados neste plano de estabiliza9ao. Tal variavel 6 de suma importncia, 

pois, partindo do pressuposto de que o Real foi decisivo no resultado do pleito eleitoral de 

1994, deve-se explicar por que motivos a popula9ao valorizou e acreditou nele 

Uma primeira pesquisa realizada pelo CBPA29 entre 22 e 28/07/1994 questionava 

sobre a concordncia do eleitor com algumas frases formuladas sobre o Plano Real 
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29 Pesquisa realizada com amostragem nacional formada por 2500 entrevistados, com nivel de confian9a de 95% 
(Almeida, 1998: 152). 



Tabela 15 - Concord合ncia com frases sobre o Real em %. Tabela 15 - Concordância com frases sobre o Real em %. 

Frases Concorda 
totalmente 

Concorda em 
parte 

Não concorda 
nem discorda 

Discorda em 
parte 

Discorda 
totalmente 

NS/NR 

Ficou mais fácil 
comprar 	no 
crediário  

34 21 6 10 15 13 

Houve 	grande 
aumento 	de 
tarifas  

43 22 4 12 13 6 

Calcular 	as 
despesas de casa 
ficou mais fácil  

36 23 10 11 13 7 

Aluguel 	ficou 
mais caro  

31 14 10 10 11 24 

A 	gente 	sabe 
quanto 	vale 	o 
dinheiro que tem 

53 19 5 6 9 7 

Fonte: Pesquisa CBPA apud Almeida (1998: 220). Fonte: Pesquisa CBPA apud Almeida (1998: 220). 

Mesmo que a pergunta no abordasse diretamente temas relacionados a atributos 

valorizados no Plano, percebe-se que apesar de haver uma grande concord含ncia em tomo do 

aumento das tarifas (65% concordavam totalmente ou em parte com a afirma 乞o), ou de que o 

aluguel ficou mais caro (45%), o grande percentual de concordancia se situou nos fatores 

relacionados a estabilidade obtida com o Real. Para 55% dos entrevistados ficou mais fcil 

comprar no credirio e calcular as despesas de casa, e 72% acreditavam que com o plano foi 

possivel conhecer o valor real do dinheiro. Desta forma, percebe-se que havia uma forte 

associa 乞o do plano de estabiliza頭o com a estabilidade e a ordem 

Esta associaao do Real com a estabilidade pode ser mais bem visualizada numa outra 

pergunta que buscava saber a opiniao dos entrevistados com rela9谷o ao que mais concordava 
(resposta 丘  nica) sobre o que ocorreu depois da implementaao do Real 

Mesmo que a pergunta não abordasse diretamente temas relacionados a atributos 

valorizados no Plano, percebe-se que apesar de haver uma grande concordância em torno do 

aumento das tarifas (65% concordavam totalmente ou em parte com a afirmação), ou de que o 

aluguel ficou mais caro (45%), o grande percentual de concordância se situou nos fatores 

relacionados à estabilidade obtida com o Real. Para 55% dos entrevistados ficou mais fácil 

comprar no crediário e calcular as despesas de casa, e 72% acreditavam que com o plano foi 

possivel conhecer o valor real do dinheiro. Desta forma, percebe-se que havia uma forte 

associação do piano de estabilização com a estabilidade e a ordem. 

Esta associação do Real com a estabilidade pode ser mais bem visualizada numa outra 

pergunta que buscava saber a opinido dos entrevistados com relação ao que mais concordava 

(resposta Ilnica) sobre o que ocorreu depois da implementação do Real. 
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Tabela 16一  Opinio que mais concorda sobre o que ocorreu a partir do Real em %. Tabela 16 - Opinião que mais concorda sobre o que ocorreu a partir do Real em %. 

O que ocorreu depois do Real % 

Valorizou o dinheiro 38 

Mais fácil de comprar no crediário 25 

Aumentou as tarifas públicas 11 

Aluguel ficou mais caro 7 

Outras respostas 6 

Nenhuma 3 

Não sabe/não respondeu 10 

Fonte: Pesquisa CBPA, apud Almeida (1998: 221). Fonte: Pesquisa CBPA, apud Almeida (1998: 221). 

Atrav6s da tabela pode-se novamente visualizar que os fatores relacionados a 

estabilidade e ao aumento do poder de compra do dinheiro foram aqueles mais relacionados 

ao Plano. Apesar de um nimero significativo de entrevistados apontar o aumento de tarifas e 

aluguel (18%), a grande maioria (63%) concordava que o Real trouxe mais estabilidade e 

valorizaao da moeda. 

Através da tabela pode-se novamente visualizar que os fatores relacionados à. 

estabilidade e ao aumento do poder de compra do dinheiro foram aqueles mais relacionados 

ao Plano. Apesar de um número significativo de entrevistados apontar o aumento de tarifas e 

aluguel (18%), a grande maioria (63%) concordava que o Real trouxe mais estabilidade e 

valorização da moeda. 

Outros dados tamb6m apontaram para esta avalia9ao positiva do Real. Pesquisas do 

Vox Populi identificaram que a maioria dos entrevistados concordava que o consumo e o 

poder de compra melhoraram depois do Real e que a situa9きo econ6mica do Pas tamb6m 

havia melhorado. Observa-se tamb6m que esta avalia9ao positiva ia aumentando a medida que 

se aproximava das elei96es (conforme tabela abaixo). 

Outros dados também apontaram para esta avaliação positiva do Real. Pesquisas do 

Vox Populi identificaram que a maioria dos entrevistados concordava que o consumo e o 

poder de compra meIhoraram depois do Real e que a situação econômica do Pais também 

havia melhorado. Observa-se também que esta avaliação positiva ia aumentan.do à. medida que 

se aproximava das eleições (conforme tabela abaixo). 
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Tabela 17一Consumo e p oder de comora dennis tin Re lenl 。ム  Tabela 17 - Consumo e oder de c 

Melhorou 11111111111111.11 
Piorou 11 NM= 
Continua a mesma coisa 40 ME= 
Ainda e cedo .ara avaliar 3 11111111111 
No sabe/Não res 	ndeu 

Melhorou 59 

0 

64  
Piorou 8 8 
Continua a mesma coisa 76 
Ainda é cedo .ara avaliar 6 
Não sabe/Não res.ondeu I 
Fonte: Vox Poputi apud Almeida (1998: 221, 224) Fonte: Vox Populi apud Almeida (1998: 221, 224). 

As pesquisas tambdm indicavam a avalia o de que a situa9ao da vida e da familia 

estava melhorando com o Real. Esta opinio tamb6m aumentava a medida que se aproximava 

das elei96es. Enquanto em agosto 31% achavam que a vida havia melhorado muito ou um 

pouco, a grande maioria (57%) acreditava que a vida ficou igual. Jd na pesquisa realizada em 

setembro, o percentual dos que achavam que a vida melhorou passou para 52%, contra 38% 

dos que achavam que a vida estava igual. Um numero tambem significativo e que, em todas 

as pesquisas, o percentual dos que achavam que a vida piorou era bastante reduzido (9%) 

As pesquisas tarnbém indicavam a avaliação de que a situação da vida e da familia 

estava melhorando com o Real. Esta opiniâo também aumentava à medida que se aproximava 

das eleições. Enquanto em agosto 31% achavam que a vida havia melhorado muito ou um 

pouco, a grande maioria (57%) acreditava que a vida ficou igual. Já na pesquisa realizada em 

setembro, o percentual dos que achavam que a vida melhorou passou para 52%, contra 38% 

dos que achavam que a vida estava igual. Um número também significativo é que, em todas 

as pesquisas, o percentual dos que achavam que a vida piorou era bastante reduzido (9%). 

Tabela 18 - Situa9ao da vida e da familia ap6s o Plano (CBPAISENSUS) em % Tabela 18 - Situação da vida e da familia após o Plano (CBPA/SENSUS em %. 

Situação pessoal e familiar após o Plano  22 a 28/07 5 a 10/09 
Melhorou muito  5 13 
Melhorou um pouco  26 39 
Ficou igual  57 38 
Piorou um pouco  5 6 
Piorou muito  4 3 
Não sabe/Não respondeu 3 1 
Fonte: CBPAISENSUS apud Almeida (1998: 96). Fonte: CBPA/SENSUS apud Almeida (1998: 96). 

Visualizando de maneira conjunta os dados apresentados ate aqui, percebe-se que o 

Plano Real era avaliado de uma maneira bastante positiva pela popula9ao, pois a grande 

maioria dos entrevistados opinava que a situa9o econ6mica do Pals, o poder de compra, a 

Visualizando de maneira conjunta os dados apresentados até aqui, percebe-se que o 

Plano Real era avaliado de uma maneira bastante positiva pela população, pois a grande 

maioria dos entrevistados opinava que a situação econômica do Pais, o poder de compra, a 

328 328 
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situaao pessoal e familiar haviam melhorado com o Plano. Al6m disso, de acordo com 

pesquisa SENSUS (realizada entre 5 e 10/09/1994), 62% dos entrevistados achavam que o 

Plano estava dando certo, contra apenas 7% que acreditavam o contrrio (Almeida, 1998 

223). 

Al6m desta avalia9ao positiva, percebe-se que a maioria dos entrevistados tinha como 

principais opini6es sobre o Real o seu poder de valoriza9ao e estabiliza9ao da moeda. Atrav6s 

destas opini6es 6 possivel afirmar que a grande maioria dos entrevistados associava o Plano 

Real a atributos como estabilidade, ordem, melhoria nas condi96es de vida pessoal e do Pais e 

valoriza9ao da moeda. Veja-se agora como a popula 乞o avaliava as imagens dos dois 

principais candidatos na disputa presidencial de 1994. 

b) Imagens e atributos dos candidatos 

Aqui, buscar-se- analisar de que maneira a populaao avaliava os dois principais 

candidatos a Presidente, Luis Inacio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso, na forma de 

suas qualidades e defeitos. Buscar-se-a aqui visualizar que tipo de "imagens dos candidatos" 

foi construida pela opiniao p丘blica, para posteriormente verificar de que maneira, estas 

imagens se relacionaram com as raz6es do voto. 

Pesquisa realizada pelo Instituto Sensus (5 a 10/09/1994) perguntava sobre as 

qualidades e defeitos identificados pelos eleitores nos candidatos FHC e Lula. Tratava-se de 

uma pesquisa espontanea, estando os dados sobre as qualidades dos candidatos, apresentados 

abaixo. 
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Tabela 19一  Qualidades de Lula e FHC (Espontnea, Sensus, 5 a 10/09/1994) em %. Tabela 19 - Qualidades de Lula e FHC (Espontânea, Sensus, 5 a 10/09/1994) em %. 

Qualidade FHC Lula 

Confiável 1,2 0,1 

Inteligente 6,8 0,8 

Bom caráter 0,7 0,4 

Simpatico 0,8 0,6 

Competente 2,7 0,5 

Honesto e sério 11,8 4,0 

Culto/capaz 2,8 0,2 

Bom orador 0,8 0,4 

Responsável 0,6 - 

Experiente 0,9 0,3 

Criou o Plano Real 6,3 0,1 

Otimista 0,6 0,3 

Transmite Segurança 1,2 0,2 

Inovador 1,0 0,6 

Tem projeto de governo 1,0 0,8 

Bom administrador 2,0 0,2 

Batalhador 1,1 8,8 

Persistente/força de vontade  1,7 4,1 

Espontâneo/humilde  1,0 3,0 

Cumpre promessas  0,2 0,4 

Pensa nos pobres/trabalhadores  1,1 7,2 

Critico  - 0,1 

Membro do PT  0,1 0,2 

Bom politico  3,1 2,5 

Todas  0,9 1,7 

Nenhuma  10,2 19,2 

Não sabe  31,7 33,0 

Não respondeu  8,6 9,8 

Não sabe + não respondeu 40,3 42,8 

Fonte: Instituto Sensus apud Almeida (1998: 213) Fonte: Instituto Sensus apud Almeida (1998: 213). 

Para analisar estes dados, achou-se necessrio agrega-los em categorias mais amplas, 

que permitissem uma visualiza9ao mais geral do conjunto de qualidades mais valorizadas pela 
opini谷o publica nos candidatos FHC e Lula. Assim, foram divididas as qualidades em 

Para analisar estes dados, achou-se necessário agregá-los em categorias mais amplas, 

que permitissem uma visualização mais geral do conjunto de qualidades mais valorizadas pela 

opinido pública nos candidatos FHC e Lula. Assim, foram divididas as qualidades em 



331 331 

atributos de (1) competencia, (2) moralidade, (3) qualidades pessoais gerais, (4) imagem 

politica e (5) criador do Plano Real. 

atributos de (1) competência, (2) moralidade, (3) qualidades pessoais gerais, (4) imagem 
politica e (5) criador do Plano Real. 

No "atributo agregado competencia", incluiram-se as qualidades relacionadas a 

capacidade administrativa e a competencia t6cnica do candidato: inteligente, competente, 

culto/capaz, experiente, tem projeto de governo, bom administrador, O resultado alcan9ado 

foi o seguinte. 

No "atributo agregado competência", incluiram-se as qualidades relacionadas 

capacidade administrativa e a competência técnica do candidato: inteligente, competente, 

culto/capaz, experiente, tem projeto de governo, bom administrador. 0 resultado alcançado 

foi o seguinte. 

Tabela 20一  Atributo agregado de competencia em %. Tabela 20 - Atributo agregado de competência em %. 

Qualidade % FHC Lula 

Inteligente 6,8 0,8 

Competente 2,7 0,5 

Culto/capaz 2,8 0,2 

Experiente 0,9 0,3 

Tem projeto de governo 1,0 0,8 

Bom administrador 2,0 0,2 

Total 16,2 2,7 

Fonte: Instituto Sensus, apud Almeida, (1998: 213) Fonte: Instituto Sensus, apud Almeida, (1998: 213). 

A tabela mostra que os "atributos de competencia" constituem 16,2% do total das 

qualidades mais valorizadas em Fernando Henrique Cardoso, contra apenas 2,7% de Lula. 

Tais dados devem-se em grande parte a forma como foi construida a imagem de FHC pelos 

meios de comunicaao. Fernando Henrique era apresentado como um intelectual reconhecido 

internacionalmente, que havia lecionado em vrias universidades estrangeiras. Al6m disso, o 

espa9o da competencia era completado por sua passagem pelos Ministerios das Rela96es 

Exteriores e da Fazenda, onde elaborou um plano econ6mico que havia acabado com a 

infla9乞o. Ja Lula sempre foi visto como um operrio, sem curso superior e sem experiencia 

administrativa, o que o impossibilitava de disputar o espa9o da competencia com FHC 

Com rela o ao "atributo agregado de moralidade" foram incluidas as qualidades bom 
carter e honesto e s6rio. Vejam-se os resultados. 

A tabela mostra que os "atributos de competência" constituem 16,2% do total das 

qualidades mais valorizadas em Fernando Henrique Cardoso, contra apenas 2,7% de Lula. 

Tais dados devem-se em grande parte ã. forma como foi construida a imagem de FHC pelos 

meios de comunicação. Fernando Henrique era apresentado como um intelectual reconhecido 

internacionalmente, que havia lecionado em várias universidades estrangeiras. Além disso, o 

espaço da competência era completado por sua passagem pelos Ministérios das Relações 

Exteriores e da Fazenda, onde elaborou um plano econômico que havia acabado com a 

inflação. Já Lula sempre foi visto como utn operário, sem curso superior e sem experiência 

administrativa, o que o impossibilitava de disputar o espaço da competência com FHC. 

Com relação ao "atributo agregado de moralidade" foram incluidas as qualidades bom 

cardter e honesto e sério. Vejam-se os resultados. 
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Tabela 21 - Atributo agregado de moralidade em %. 

Qualidade o/o FHC Lula 

Bom caráter 0,7 0,4 

Honesto e Sério 11,8 4,0 

Total 12,5% 4,4% 

Fonte: Instituto Sensus apud Almeida (1998: 213). 

O "atributo agregado de moralidade" também ocupou um percentual maior no total de 

qualidades apontadas em FHC do que em relação às apontadas em Lula (12,5% contra 4,4%). 

Acredita-se que a explicação para esta resposta, aparentemente paradoxal- pois o PT sempre 

esteve à frente de lutas pela moralização e ética na política - deve ser buscada em grande parte 

em alguns defeitos mais apontados em Lula (tabela 19), como ser radical e provocador de 

atritos, ou seja, não é que o eleitor considerasse Lula desonesto e sem caráter, mas o associava 

a defeitos que influenciaram na visualização dos atributos morais do candidato. 

O "atributo agregado de qualidades pessoais gerais" foi formado pelos seguintes 

elementos: confiável, simpático, bom orador, responsável, otimista, transmite segurança, 

inovador, batalhador, persistente/força de vontade, espontâneo/humilde, cumpre promessas, 

crítico, membro do PT e bom político. 
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Tabela 22- Atributo agregado de qualidades pessoais gerais em o/o. 

Qualidade FHC Lula 

Confiável 1,2 0,1 

Simpático 0,8 0,6 

Bom orador 0,8 0,4 

Responsável 0,6 -
Otimista 0,6 0,3 

Transmite Se_gurança 1,2 0,2 

Inovador 1,0 0,6 

Batalhador 1,1 8,8 

Persistente/força de vontade 1,7 4,1 

Cumpre promessas 0,2 0,4 

Crítico - 0,1 

Membro do PT 0,1 0,2 

Bom político 3,1 2,5 

Total 12,4 18,3 

Fonte: Instituto Sensus apud Almeida (1998: 213). 

As qualidades pessoais gerais ocupam um espaço maior no conjunto de qualidades 

apontadas em Lula do que em relação às identificadas em FHC. Chamam atenção, 

particularmente, os itens batalhador e persistente/força de vontade, que sozinhos alcançam a 

margem de 12,9% do total de Lula. Tal percentual tem como explicação mais provável, o 

reconhecimento da história pessoal de Lula, como um nordestino e metalúrgico que se tomou 

uma liderança política no País. Além disso, o item persistente/força de vontade pode estar 

ligado ao fato de Lula estar, na época, concorrendo pela segunda vez à Presidência da 

República, o que demonstraria o seu interesse e vontade de governar o País. 

Utilizou-se também o atributo "imagem política" na forma como ele vem sendo usado 

na literatura sobre comportamento eleitoral no Brasil, ou seja, a valorização pelo eleitor de 

algum elemento difuso que identifica o candidato como "defensor do interesse dos pobres" ou 

"dos ricos". O item "pensa nos pobres/trabalhadores" refere-se a 7,2% do total das qualidades 

apontadas em Lula, contra apenas 1,1% em FHC. Este percentual deve-se em grande parte à 

trajetória de Lula e do partido que ele representa, os quais historicamente buscaram assumir 

este papel na sociedade brasileira. 
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Por fim, a qualidade "criador do Plano Real", por motivos óbvios referiu-se a 6,3% do 

total das qualidades encontradas em FHC. 

Dois dados também chamam a atenção: em primeiro lugar, 19,2% dos entrevistados 

não apontaram nenhuma qualidade em Lula, contra 10,2 % de Fernando Henrique. Além 

disso, o percentual dos que não responderam ou não souberam responder foi bastante alto para 

os dois candidatos: 40,3 % para FHC contra 42, 8% para Lula. 

Em suma, no plano das qualidades, Fernando Henrique foi apontado, sobretudo, como 

competente, honesto e criador do Real, enquanto Lula apareceu como aquele que pensa nos 

pobres e trabalhadores e que é persistente e batalhador. O conhecimento dessas qualidades 

será de fundamental importância quando forem estudadas as razões do voto, o que permitirá 

cruzar estas duas variáveis e visualizar a relação entre elas. 

Vejam-se agora os defeitos dos dois candidatos, apontados na mesma pesquisa Sensus 

citada acima. 
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Tabela 23 - De ettos e u a e d L 1 FHC (E spon anea, SENSUS, 5 a 1 0/1994) em %. 
Defeitos FHC Lula 
Partido 0.6 0.7 
Mentiroso 2.8 1.0 
Não tem autoridade 0.5 -
Crítico 0.1 1.0 
Ateu 0.3 -
Coligação PFL 1.9 0.1 
Protege os poderosos 0.2 -
Oportunista 1.0 0.1 
Comete gafes 0.3 0.1 
Se apóia no Plano Real 1.4 -
Não cumpre promessas 0.8 0.1 
E um produto da TV Globo 0.3 -
Desonesto 1,1 0.5 
Presunçoso 0.6 0.5 
Começou a URV 0.1 -
Criou o Plano que está sendo um fracasso 0.5 -
Impulsivo 0.1 1.6 
Radical 0.2 2.5 
Fala demais 0.9 4.4 
Pouco Experiente 0.1 0.5 
Provoca atritos políticos 0.3 4.6 
O fato de ser político 0.5 0.4 
Despreparado 0.2 2.1 
Contra o Real 0.1 0.7 
Revolucionário 0.1 0.5 
Inseguro 0.6 1.5 
Demagogo 1.1 1.5 
Corrupto 0.7 0.5 
Comunista 0.1 1.5 
Não sabe falar - 1.1 
Inculto - 5.2 
Difamador - 0.4 
Grevista/ Agitador - 6.2 
Julga-se um intelectual - 0.4 
Todos 1.2 4.0 
Nenhum 19.3 10.1 
Não sabe 48.3 33.1 
Não respondeu 12.0 12.1 
Não sabe + não respondeu 60.3 45.2 

Fonte: Instituto Sensus apud Almeida (1998: 213). 

Com relação aos defeitos dos candidatos, pode-se perceber, em primeiro lugar, que 

Lula foi apontado como tendo muito mais defeitos do que Fernando Henrique Cardoso. 

Enquanto o percentual dos que disseram não saber ou que não encontraram nenhum defeito 

em FHC foi de 67,6%;com relação a Lula este percentual caiu para 43,2%. 
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Um segundo elemento 6 que nao foi apontado em FHC nenhum defeito relevante em 

termos percentuais. O principal defeito, o de mentiroso ocupou apenas 2,8% do total de 

defeitos de FHC (incluindo nao sabe, nenhum, nao respondeu). Os outros principais foram 

coliga9ao PFL (1,9%), se apoia no Plano Real (1,4%), desonesto (1,1%), demagogo (1,1%) e 

oportunista (1,0). 

Ja o candidato Lula apresentou v自rios defeitos que poderiam ser considerados 

relevantes. O defeito grevista/agitador ocupou 6,2% do total de defeitos do candidato, seguido 

de inculto (5,2%), provocador de atritos politicos (4,6%), fala demais (4,4%), radical (2,5%) e 

despreparado (2,1%). Se fosse feita uma agrega 谷o desses seis principais defeitos, ter-se-ia 

que 7,3% estao relacionados a crit6rios de competencia t6cnica e administrativa, enquanto 

(15,2%) se relacionam com caracteristicas pessoais "gerais" 

Comparando qualidades e defeitos, percebe-se que a opini谷o publica identificava 

maiores qualidades e menos defeitos em FHC, se comparado com Lula. No campo das 

qualidades, as mais destacadas eram: competente, honesto e criador do Plano Real. Apesar de 

ter poucos defeitos relevantes, o principal deles era o de mentiroso. Jd Lula tinha como 

principais qualidades, ser batalhador, persistente e pensar nos pobres; por6m era identificado 

com muitos defeitos que praticamente anulavam essas qualidades (era incompetente, inculto e 

gerador de conflitos). 

Tais qualidades e defeitos identificados em respostas espontaneas se relacionam 

diretamente com os atributos que sao mais valorizados pelo eleitor na decis谷o do voto. Poder- 

se-ia dizer que os atributos mais valorizados pelo eleitor se constituem nos parametros que 

permitem a ele identificar as qualidades e, os defeitos nos candidatos. Esta rela9ao entre 

atributos valorizados e qualidades identificadas nos candidatos pode ser observada na tabela 

abaixo, onde sao apresentados os dados sobre a principal qualidade que deveria ter um 

Presidente da Republica. 
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Tabela 24 - Principal qualidade de um Presidente da Republica (Sensus, 5 a 10/09/1994) em 

%. 

Tabela 24 - Principal qualidade de um Presidente da República (Sensus, 5 a 10/09/1994) em 

%. 

Qualidade  % 

Honestidade  47 

Pensa no povo/pais  7 

Bom caráter  4 

Capacidade/experiência administrativa  6 

Cumpridor de promessas  3 

Trabalhador  2 

Ser inteligente  2 

Ter dignidade/ser líder/responsável/inovador (1% para cada).  4 

Várias qualidades  1 

Outras qualidades  6 

Não sabe/Não respondeu 16 

Fonte: Pesquisa Sensus, apud Almeida (1998: 208) Fonte: Pesquisa Sensus, apud Almeida (1998: 208). 

Tomando-se como crit6rio a agrega9ao de qualidades feita anteriormente, pode-se 

perceber que a qualidade mais valorizada em um Presidente da Rep丘blica 6 a "moralidade" 

(honestidade+ dignidade+ bom carter), com 51% das preferncias. Como segunda qualidade 

mais valorizada houve um empate entre "competencia t6cnica" (capacidade/experiencia 

administrativa + ser inteligente) e as "qualidades pessoais gerais" (trabalhador+ ser lider+ 

responsavel+ inovador), com 8%, seguidas, por fim, pela qualidade de "defensor do povo" 
(7%). 

Tomando-se como critério a agregação de qualidades feita anteriormente, pode-se 

perceber que a qualidade mais valorizada em um Presidente da República é a "moralidade" 

(honestidade+ dignidade+ bom cardter), com 51% das preferências. Como segunda qualidade 

mais valorizada houve um empate entre "competência técnica" (capacidade/experiência 

administrativa + ser inteligente) e as "qualidades pessoais gerais" (trabalhador+ ser lider+ 

responsável+ inovador), com 8%, seguidas, por fim, pela qualidade de "defensor do povo" 
(7%). 

Mesmo nao se referindo diretamente a qualidade mais valorizada na defini9do do voto 
Pam Presidenteda Re7戒blica e sim a 9ualidade ma瑠 valorizada num1ケesidente da 

Republica, a questo fornece importantes indicadores sobre os atributos mais valorizados pela 

opiniao publica brasileira na avalia9ao de um politico, o que pode ter um grande impacto na 
sua decis乞o do voto, ou seja, partindo desse pressuposto, aquele candidato que mais se 

identificasse com esses atributos teria mais chances de obter o voto do eleitor brasileiro 

Assim, o que os dados mostram 6 que o atributo "moralidade" se constituiu no atributo mais 

valorizado pelo eleitor, seguido de "competencia t6cnica" e "qualidades gerais". Como h ltimo 

atributo mais valorizado apareceu "defensor do povo" 

Mesmo não se referindo diretamente A. qualidade mais valorizada na definição do voto 
para Presidente da República, e sim qualidade mais valorizada num Presidente da 
República, a questdo fornece importantes indicadores sobre os atributos mais valorizados pela 

opinião pública brasileira na avaliação de um politico, o que pode ter um grande impacto na 

sua decisão do voto, ou seja, partindo desse pressuposto, aquele candidato que mais se 

identificasse com esses atributos teria mais chances de obter o voto do eleitor brasileiro. 

Assim, o que os dados mostram é que o atributo "moralidade" se constituiu no atributo mais 

valorizado pelo eleitor, seguido de "competência técnica" e "qualidades gerais". Como último 

atributo mais valorizado apareceu "defensor do povo". 
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Na tentativa de relacionar esses dados com as qualidades apontadas nos candidatos, 

construiu-se a tabela 21, a partir da jun9ao entre a tabela 15 e a tabela 20. 

Na tentativa de relacionar esses dados com as qualidades apontadas nos candidatos, 

construiu-se a tabela 21, a partir da junção entre a tabela 15 e a tabela 20. 

Tabela 25 - Qualidades de um Presidente da Rep貢blica relacionadas com qualidades de FHC 

e de Lula em %. 

Tabela 25 - Qualidades de um Presidente da República relacionadas com qualidades de FHC 

e de Lula em %. 

Qualidade  % FHC Lula 

Honestidade  47 11,8 4,0 

Capacidade/experiência administrativa (1)  6 8,4 1,2 

Pensa no povo/pais  7 1,1 7,2 

Bom caráter  4 0,7 0,4 

Cumpridor de promessas  3 0,2 0,4 

Trabalhador  2 - - 

Ser inteligente  2 6,8 0,8 

Ter dignidade/ser líder/responsável/inovador (1% para cada). 4 1,6 0,6 

Fonte: Elaborada a partir de Almeida (1998). 

(1) Nas, qualidades dos candidatos foram utilizados os atributos "competente", "culto/capaz", "experiencia" e 
--Dom aamm1strac1or'. 

Fonte: Elaborada a partir de Almeida (1998). 

(1) Nas qualidades dos candidatos foram utilizados os atributos "competente", "culto/capaz", "experiência" e 
"bom administrador". 

Percebe-se a que as qualidades mais destacadas em FHC sao justamente aquelas mais 

valorizadas num Presidente da Republica (moralidade e competencia t6cnica). Ja as 

qualidades mais proeminentes em Lula (qualidades gerais, com fortee nfase para "batalhador" 

e "persistente") praticamente nao s乞o valorizadas pelos eleitores na avalia9ao das qualidades 

necessrias a um Presidente da Republica. Na pr6xima se9ao, ser乞o verificadas quais foram as 

principais "raz6es do voto" do eleitor brasileiro na elei9ao presidencial de 1994, o que 

permitir a verificaao de que maneira estes atributos/qualidades estiveram presentes na 

decisao do voto nesta elei9o 

Percebe-se ai que as qualidades mais destacadas em FHC são justamente aquelas mais 

valorizadas num Presidente da República (moralidade e competência técnica). Já as 

qualidades mais proeminentes em Lula (qualidades gerais, com forte ênfase para "batalhador" 

e "persistente") praticamente não sac) valorizadas pelos eleitores na avaliação das qualidades 

necessárias a um Presidente da República. Na próxima seção, serao verificadas quais foram as 

principais "razões do voto" do eleitor brasileiro na eleição presidencial de 1994, o que 

permitirá. a verificação de que maneira estes atributos/qualidades estiveram presentes na 

decisdo do voto nesta eleição. 

As raz6es do voto As razões do voto 

Como ja se destacou anteriormente, praticamente todas anlises sobre a elei頭o 

presidencial de 1994 destacaram para o papel que teve o Plano Real na decisao do voto 

Autores como Mendes & Venturi (1994), que estudaram as raz6es do voto, a partir de 

perguntas abertas apresentadas em trs pesquisas do Datafoiha, identificaram que o Plano 

Como já se destacou anteriormente, praticamente todas andlises sobre a eleição 

presidencial de 1994 destacaram para o papel que teve o Plano Real na decisdo do voto. 

Autores como Mendes & Venturi (1994), que estudaram as razões do voto, a partir de 

perguntas abertas apresentadas em três pesquisas do Datafolha, identificaram que o Plano 
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Real respondia de 45% a 60% das men96es referentesa inten9ao de voto em FHC. Segundo 

os autores, ao final de setembro de 1994 esta men9ao representava 26% do total de votos, 

garantindo sozinha uma vota9ao superior a de Lula. 

J Silveira (1998), mesmo reconhecendo que o Plano Real teve um impacto decisivo 

na estrutura9乞o do voto e tamb6m mencionando pesquisa do Instituto Datafoiha em que havia 

uma pergunta de respostas mltiplas sobre as raz6es do voto, afirma que a propor9ao das 

indica96es do Plano Real como razao do voto em FHC (55%) era levemente superiora 

proporao do conjunto de indica96es relativas a "imagem" do candidato (5 1%)30 

Vejam-se, na tabela abaixo, os motivos mais apresentados para o voto pelo conjunto 

dos eleitores, e pelos eleitores com maior e menor escolaridade (resposta espontnea e nica) 
em um survey de setembro de 1994. Tais dados, pela absoluta ausencia de outros materiais, 

serviro de base para o estabelecimento da rela o entre as raz6es do voto e os atributos mais 

valorizados pelos eleitores. 

30 Experiente, competente, preparado, honesto, i ntegro, confivel, inteligente, sabe falar, mais culto, simpatico, 
'gosto dele',6 o melhor, pode ser um bom presidente,6 capaz de melhorar o pais (Silveira, 1998). 
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Tabela 26 - Principais motivos do voto, segundo escolaridade (set/1994) (%) Tabela 26 - Principais motivos do voto, segundo escolaridade (set/1994) (%). 

Motivo 	 do 
Voto/Escolaridade  

Conjunto dos Eleitores Até Primário Completo Colegial + Superior 

Motivo do voto  FHC Lula Total FHC Lula Total FHC Lula Total 
Fez 	Plano 	/ 
Continuidade do Plano  

33 0 16 34 0 16 33 0 16 

Credibilidade/Confiança  15 15 13 13 18 12 20 10 14 
Experiência/Capacidade 
administrativa  

9 3 7 8 3 6 10 5 8 

Programa de Governo  7 10 7 6 5 5 9 18 11 
Bom Politico  6 7 6 7 9 7 3 5 3 
Preocupação 	com 
problemas 	econômicos 
e sociais  

3 15 5 2 14 4 4 14 5 

Outras qualidades  9 14 10 8 14 8 10 18 12 
Não sabe/não respondeu 10 9 24 12 11 30 6 7 18 

Fonte: Instituto Sensus - Setembro de 1994 apud Carrefro (2000: 138) Fonte: Instituto Sensus - Setembro de 1994 apud Carreirão (2000: 138). 

Analisando-se estes dados, percebe-se, em primeiro lugar, como destaca praticamente 

toda a literatura sobre o pleito de 1994, que o principal motivo do voto em FHC foi o Plano 

Real. O fato de Fernando Henrique ter sido o "pai" do Plano e a garantia de sua continuidade 

com a vit6ria do candidato foram apontados por 33% dos eleitores de FHC e 16 % do total do 

eleitorado, como principal razao do voto no candidato. Percebe-se tamb6m que estes 

percentuais praticamente n谷o variam de acordo com a escolaridade do eleitorado. 

Em segundo lugar, aparecem os atributos de "credibilidade/confian9a" no candidato, 

com (13%), seguido por "experiencia/capacidade administrativa" e "programa de governo", 

ambos apontados por 7% dos eleitores entrevistados. 6% apontaram motivos mais vagos, que 

foram enquadrados na categoria "bom politico", enquanto 5% votaram porque seu candidato 

tinha "preocupa9ao com problemas econ6micos e sociais". 10% dos eleitores apontaram 

"outras qualidades" (categoria residual) e 24% nao quiseram responder ou nao pretendiam 

votar em nenhum candidato. 

Analisando-se estes dados, percebe-se, em primeiro lugar, como destaca praticamente 

toda a literatura sobre o pleito de 1994, que o principal motivo do voto em FHC foi o Plano 

Real. 0 fato de Fernando Henrique ter sido o "pai" do Plano e a garantia de sua continuidade 

com a vitória do candidato foram apontados por 33% dos eleitores de FHC e 16 % do total do 

eleitorado, como principal razão do voto no candidato. Percebe-se também que estes 

percentuais praticamente não variam de acordo com a escolaridade do eleitorado. 

Em segundo lugar, aparecem os atributos de "credibilidade/confiança" no candidato, 

com (13%), seguido por "experiência/capacidade administrativa" e "programa de governo", 

ambos apontados por 7% dos eleitores entrevistados. 6% apontaram motivos mais vagos, que 

foram enquadrados na categoria "bom politico", enquanto 5% votaram porque seu candidato 

tinha "preocupação com problemas econômicos e sociais". 10% dos eleitores apontaram 

"outras qualidades" (categoria residual) e 24% não quiseram responder ou não pretendiam 

votar em nenhum candidato. 

Observando-se a varidvel escolaridade, percebe-se que as diferen9as mais 

significativas nas motiva96es dos votos dos eleitores ocorrem nas categorias "programa de 

Observando-se a variável escolaridade, percebe-se que as diferenças mais 

significativas nas motivações dos votos dos eleitores ocorrem nas categorias "programa de 
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governo" (11% dos eleitores com maior escolaridade, contra 5% dos eleitores com menor 

escolaridade) e "bom politico" (3 e 7% respectivamente). Tamb6m 6 bem maior o percentual 

dos eleitores com baixa escolaridade que n乞o respondeu a questao (30% contra 18% dos com 

alta escolaridade). Como destaca Carreirao (2000: 139) esses dados "indicam que os eleitores 

de baixa escolaridade tem mais dificuldade para verbalizar os motivos do seu voto 

(respondendo em maior propor9o 'n乞o sei' ou respostas vagas, como 'bom politico)" 

Relacionando-se esses dados com o problema desta pesquisa e na tentativa de testar a 

hip6tese anteriormente formulada, percebe-se que: 

1. 0 Plano Real foi o principal motivo/razo do voto em Fernando Henrique Cardoso. A 

literatura aponta que a identifica9ao entre a satisfa9do com o plano e o voto no candidato 

FHC se deu tanto pelos beneficios ja obtidos (aumento do poder aquisitivo) como pela 

expectativa de beneficios futuros (ordem, estabilidade, melhoria das condi96es de vida). No 

se discorda desta interpreta 乞o centrada no "voto econ6mico", que tem suas raizes na teoria 

da escolha racional, por6m, como se afirmou no incio do capitulo, entende-se esta teoria 

como bastante limitada tanto para a explica9乞o do comportamento humano de uma maneira 

mais geral, como para o caso especifico do comportamento do eleitor. 

Neste sentido, a id6ia de uma "racionalidade cultural", na forma como desenvolvida 

por alguns te6ricos ligados a tradi9ao da Cultura Politica parece bem mais proveitosa, pois, 

para o caso especfico do Plano Real, do jeito como foi analisado nos captulos anteriores, 

percebe-se que este foi construido a partir de um forte conteudo simblico centrado em id6ias 

como inevitabilidade, universalidade, ordem e competncia. Tais conteudos simb6licos 

tamb6m estiveram fortemente presentes na constru9乞o da imagem do candidato Fernando 
Henrique durante o HGPE. 

Como se viu na discussao sobre a cultura poltica brasileira, percebe-se uma 

desconfian9a diante das institui96es e atores democrticos e uma valoriza9ao de um lider que 

pense na totalidade (universal) sem ser interferido pelos interesses particulares (parlamento, 

p・ex・), juntamente com a valorizaao do governo tecnocrdtico. 

Ora, existe uma forte rela9ao entre o conteudo simb6lico do Plano Real e da 

candidatura de Fernando Henrique Cardoso e este sistema de cren9as politicas da sociedade 

brasileira, o que permite ciルmar que a identグca9do observada entreasatisfaぐdo com o Real 

e o voto em FHC se deu ndo somente pelo "voto econ6mico ’二 como tamb'm peloルto de que 
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tanto o Plano como o candidato pram prtemente identfIcados com o conjunto de cren9as 

Pol加cas da sociedade brasileira. 

Assim, embora nao se discorde da tese de que o Plano Real foi decisivo para o 

resultado da elei9ao presidencial de 1994, entende-se que a tese do voto econ6mico no 

explica totalmente a influencia do Plano Real sobre o resultado do pleito. Acredita-se que, 

al6m da racionalidade estrat6gica dos atores, os quais, atrav6s do clculo dos seus interesses 

decidiram pelo candidato FHC, a cultura politica desempenhou um papel importante neste 

processo, pois ela serviu como uma esp6cie de "decodificador" da constru9ao simb6lica feita 

sobre o Plano Real e sobre o candidato Fernando Henrique, permitindo que se construisse 

uma forte associaao entre o Plano e o candidato, e entre o candidato e o voto 

2. 0 atributo "moralidade", que era apontado pela grande maioria dos entrevistados na hora 

de defini9ao das qualidades mais valorizadas num candidato, nao apareceu como uma das 

raz6es do voto em nenhum dos dois candidatos. Apesar de tal atributo poder estar inserido em 

"credibilidade/confian9a", pensa-se que a razao da exclusao da moralidade como crit6rio de 

escolha do candidato se encontra noutro ponto. Tem como origem uma s6rie de movimentos 

verificados no seio da sociedade brasileira p6s-redemocratiza9ao, movimentos estes que 

implicaram mudan9as substantivas na avaliaao da populaao em relaao aos fen6menos 

polticos. Est-se fazendo referencia aos movimentos e campanhas pela 6 tica na politica, 

campanha pelo impeachment do presidente Collor e a vrias outras manifesta96es civicas que, 

de certa forma, tornaram o atributo "moralidade" uma variavel de excluso dos candidatos, ou 

seja, a "moralidade" serve como um filtro que seleciona (variavel de exclusao) aqueles 

candidatos que sero aceitos pela opiniao p丘blica. No caso da elei9ao presidencial de 1994, os 

dois principais candidatos na disputa passaram por este crit6rio de exclusao, pois tanto Lula 

como FHC possuiam um passado e um conjunto de atitudes durante a vida publica que os 

credenciavam como candidatos moralmente aceitaveis (apesar de que a moralidade era 

apontada mais como uma qualidade de FHC do que de Lula) 

3. 0 atributo "credibilidade/confian9a" apesar de ocupar um espa9o significativo entre as 

raz6es do voto (13% no total) nao parece ter um grande poder explicativo, pois era distribuido 

de maneira igual entre os dois candidatos (15% dos eleitores de Lula e de FHC), o que 

demonstra que, apesar de ser um atributo fortemente valorizado, os dois candidatos tamb6m 

passaram por este filtro. Cabe ressaltar que se verificam algumas diferen9as na valoriza9o 

deste atributo quando analisado a partir da escolaridade do eleitorado 
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4. 0 atributo "programa de governo" que juntamente com "experiencia e capacidade 

administrativa" ocupou o terceiro lugar entre as raz6es do voto tamb6m nきo parece ter um 
grande poder explicativo do voto, pois assim como consta no pargrafo anterior, os dois 

candidatos apresentaram percentuais semelhantes de justificaao do voto a partir do atributo 

"programa de governo". O mesmo se pode se dizer do atributo "bom politico". Nesses dois 

atributos tamb6m se verificam diferen9as quando analisados a partir do crit6rio escolaridade 

5. Entre os eleitores de Lula tende a existir uma identifica9ao com aqueles crit6rios 

relacionados a imagem do candidato como "defensor dos interesses dos pobres". Isto se 

verifica no fato de que 15% de seus eleitores apontam como razao do voto, a "preocupa9o 
com problemas econ6micos e sociais". 

6. Entre os eleitores de Fernando Henrique Cardoso o crit6rio "credibilidade/confian9a" 

(competencia) parece ter ocupado um espa9o privilegiado entre as raz6es do voto (9%). Este 

atributo, que tamb6m ocupou um espa9o significativo entre as raz6es do voto no conjunto do 
eleitorado dos dois candidatos (7%), teve pouca influencia na decis乞o do voto em Lula (3%) 
Estes percentuais indicam que o atributo "competncia" pode ter sido junto com "Plano Real" 
o grande fator de diferencia 豆o na escolha entre o candidato FHC ou Lula. O fato de o 

candidato da coligaao PSDB/PFL/pTB ter conseguido preencher este espa9o fez com que 

houvesse uma associaao entre a imagem do candidato, os elementos simb6licos do Plano 

Real e o conjunto de atributos mais valorizados pela popula9ao brasileira. Desta forma, parece 
que os dados tendem a comprovar a hip6tese de que 

o voto em Fbrnando召enrique Cardoso血sim, em grande parte derivado 
da avaliafdo que a populado fazia do Plano Real e da associaぐdo 
estabelecida entre o candidato e o Plano, Tal avaliaぐdo, porm,pi derivada 一  
alm do I川pac切do Plano nas condi6es materiais de vida e nas expectm vas 
ノuturas da maioria da P4Pルco~principalmente pela vincula cdo de FHC e 
do Plano Real e dos dois enかesち com osaかibu勿s mais γαルrizados Pela 
cultura poltica brasileira: honestidade/moralidade, estabilidade,' confianぐa 
e, principalmen嶋competncia tcnica. 

Assim, repetindo a argumenta9ao desenvolvida no inicio do capitulo, espera-se ter 
conseguido apontar para o fato de que o discurso realたado sobre o Plano Real e sobre 
凡mando 丑enrique Cardoso 伽a prma como apresentado nos cap伽los エ  6e 及  
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encontrou condi うesルvorveis de recepぐdo no sistema de crenfas polticas da sociedade 
brasileira, que historicamente se mostrou permedveル idias de inspirα戸o tecnocrtica e 
desmobiizadora・  O peso destas idias na cultura poltica brasileira pode ter sido uma 
varivel 加tervenienたna decisdo do vo勿 do elei切r brasileiro, nas ele誓 es Presidencたむ de 
1タタ4. 

Por fim, cabe ressaltar mais uma vez que a anlise feita aqui se constitui apenas numa 

primeira tentativa de explica9ao do comportamento eleitoral a partir do referencial adotado 

neste trabalho. Reconhece-se que tal abordagem ainda 6 bastante limitada, principalmente 

pelo fato de nao se possuir um modelo de anlise mais refinado que permitisse avan9ar al6m 

dos dados agregados. Desta forma, entende-se que a analise esbo9ada ate aqui serve muito 

mais como um ponto de partida para novos estudos do que uma nova explica9ao para o 
comportamento do eleitor brasileiro na elei9ao presidencial de 1994. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Buscou-se nesta tese desenvolver uma anlise "tridimensional" da poltica. Atrav6s do 

exame de um arqu6tipo ideol6gico da sociedade brasileira - o tecnocratismo - buscou-se 

visualizar sua materializaao tanto no plano das institui96es como na cultura politica 

brasileira. 

A discusso come9ou com uma revis乞o do debate sobre ideologia, onde se buscou 

destacar para a importncia analtica do conceito, mesmo diante do "bombardeio" de crticas 

que prop6em o seu abandono do l6xico das ciencias sociais. Fez-se a defesa de um conceito 

sづcio-poltico de ideologia, cuja preocupa o central 6 a tentativa de compreender o papel que 

as formas simb6licas desempenham na estruturaao ou manuten9o de determinadas formas 

de domina 乞o. Tal perspectiva te6rica permite analisar nao somente a produ9o de ideologias, 

mas tamb6m de que maneira elas se materializam nas institui96es e prticas sociais, formando 

uma "cultura". 

Com este instrumental te6rico em m谷os, partiu-se para o estudo do caso brasileiro. No 

capitulo dois, recorreu-se a histria. Buscou-se compreender de que maneira as id6ias 

tecnocrticas foram se constituindo no Brasil e qual o seu impacto na configura9ao das 

institui96es politicas nacionais. Foi possivel visualizar que as id6ias tecnocrticas tiveram um 

papel decisivo na configura9ao das institui96es politicas brasileiras a partir de uma dupla 

fun9ao: de um lado legitimaram e racionalizaram uma forma de organiza9ao polltica em que 

o Estado aparece como agente tutelar da sociedade, atrav6s da defesa da hipertrofia do Poder 

Executivo e da centraliza9o de poderes nas maos da tecnocracia, e de outro lado, 

desvalorizaram e desqualfIcaram as institui96es, atores e procedimentos componentes de um 

regime democrtico, como o parlamento, os partidos politicos, a classe politica e a soberania 

popular. 
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Viu-se que tais id6ias sofreram uma serie de altera96es ao longo da historia, porm 

sempre com o objetivo de continuar mantendo sua eficacia como ideologia, de modo que se 

pode visualizar hoje o tecnocratismo como um dos componentes da "gramtica polltica 
brasileira" (Nunes, 1997) 

Com esta reconstru9ao hist6rica, partiu-se para o objeto de pesquisa propriamente dito 

Buscava-se entender se o Plano Real era realmente um experimento inovador tanto tcnica 
quanto P 0ルicamente, como a maioria da literatura叩ontava, ou seルIa parte da tradicdo 
ao tecnocratismo brasileiro. Para analisar esta questao, foram privilegiados os discursos de 

defesa do Plano, realizados pelos seus policy makers e a propria legisla9ao do Plano 

Atraves do exame detalhado desses discursos, p6de-se perceber que a estrutura de 

argumentaGdo contida na defesa do Plano apresentava os mesmos traぐos das prmulacうes 
anteriores da tradiぐdo tecnocrtjca brasileira. Tal estrutura era composta pelos seguintes 
elementos: 

Uma viso catastrbrasileira o catasi器crise nacional. Umo qual pode assum慧.ementos da tradio tecnocrticarentes contedos, dependendo do 

contexto. Enquanto nos anos 30 a catastrofe nacional era derivada da "crise da 

nacionalidade", nos anos 50 e 60 ela assumia materialidade no bin6mio "infla9ao com 

estagnaao". J no eFalou-se em catastro器隠黒七ニa ensentos器篇ごぱ "cinflao".crise eram 

】慧itadosgrao器sendonal. a'器potenciais de futuraica sindicalista", ou撚strofes, que.0 a "ruptura慧器a 

Juntamente com o catastrofismo, outro ponto em comum na tradi9ao tecnocrtica 

orasiLeira e uma coincidencia de diagnosticos sobre as razうes da crise "catastr fica 
rsta e apresentada como tendo suas causas num mix de "irracionalidades" e 
inaaequa9oes nstitucionais. 

Um terceiro elemento unificador desta tradi9ao 6 a proposi9乞o de um conjunto de 

reformas institucionais visando a supera9ao da crise diagnosticada. Todas as reformas 

propostas apontavam para uma determinada forma de organizaao institucional 

caracterizada pela hipertrofia do Poder Executivo do Estado, e no interior deste, a 

centraliza9ao de poderes nas m乞os da tecnocracia. 
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A analise desta estrutura de argumenta9ao levou a conclusao de que o Plano Real, 

apesar de poder ser considerado uma poltica inovadora de combatea infla きo - tanto pelos 
instrumentos de polltica utilizados como pela dinamica processual adotada ー  longe de ter 
ro叫フldo com a lradlぐdbtecnocrdtlca brasiたira, representa a sua contmmdd庇 no contexル  
da globaルagdo e da hegemonia do neoliberalismo. 

Pode-se mesmo afirmar que o apelo a esta estrutura de argumenta9ao foi o elo de 

liga9ao e um dos fatores que permitiu que as ideias neoliberais pudessem ser 

traduzidas/decodjficadas para a sociedade brasileira. A forte presen9a desta tradi9ao no Brasil 

fez com que o neoliberalismo fosse apresentado no como um determinado projeto poltico e 

econ6mico, e sim como uma necessidade objetiva, uma inevitabilidade que todos deveriam se 
adequar. 

A anlise da tradi9ao tecnocrtica brasileira, tendo como objeto de anlise o Plano 

Real, foi o tema da primeira parte do trabalho. Na segunda parte, buscou-se analisar como 

essa mesma estrutura de argumenta9do pl usada noutro contexto - o eleitoral ~ e de que 

maneira a sociedade brasileira se iden4/Ica ou ndo com ela. Para isso, analisou-se o discurso 

do candidato que era identificado ao Plano Real e o comportamento do eleitor brasileiro na 
elei9乞o presidencial de 1994. 

Na anlise do HPGE, verificou-se que os elementos desta tradi 車o tecnocrtica 

brasileira estavam fortemente presentes no discurso do candidato FHC: em primeiro lugar, na 

defesa da unidade. O candidato apresentava uma "visao organica de na9ao". Neste tipo de 

pensamento, quem deveria interpretar o sentimento do povo e delinear o projeto nacional era 

o lider, o nico capaz de "unir o Brasil"; em segundo lugar, o elogio da competencia tcnica 

de FHC e a defesa desses crit6rios como condi9o para uma boa gesto governamental 

demonstraram uma visao marcada pelo "objetivismo tecnocrtico". 

Ap6s analisar-se o discurso de FHC, partiu-se para o u ltimo elemento desta pesquisa 

"tridimensional". Tinha-se de verificar se a tradi9乞o tecnocrtica brasileira encontrava alguma 

materialidade na cultura politica do Pais, ou seja, se esta ideologia havia se materializado no 

somente nas institui96es, mas tamb6m no sistema de cren9as politicas da sociedade brasileira. 

Considerou-se que a elei9ao presidencial de 1994 seria um momento adequado para analisar- 

se esta questao. Apesar dos limites dos dados e das t6cnicas de analise utilizadas, foi possivel 

perceber que a ideologia tecnocrdtica ocupa um espao significativo na cultura politica 

brasileira, de modo que se constituiu num dos principais elementos intervenientes da deciso 

do voto para presidente em 1994. 
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Fazendo um balan9o geral do trabalho, o que esta tese indica 6 que o tecnocratismo se 

constitui num arqu6tipo politico ideol6gico no Brasil, que vem sendo usado constantemente 

para legitimar e racionalizar (a) as politicas estatais, (b) as reformas do Estado e (c) um 

modelo de homem publico ideal. Percebeu-se tambem que tal arqu6tipo se encontra 

materializado no sistema de cren9as polticas da sociedade brasileira, o que possibilita que 

essas id6ias obtenham legitimidade ao longo da hist6ria. 

Cabe perguntar sobre quais as consequencias da presen9a deste arqu6tipo para a 

democracia no Brasil. Al6m da valoriza9do de institui96es e atores nao controlados pelas 

regras democrticas e da desqualfIca9do das institui96es e atores componentes de um regime 

democrtico, entende-se que o principal efeito deste arqu6tipo para a democracia 6 a 

limita9do e o fechamento do debate publico sobre as quest6es publicas 

Retomando-se as formula96es de Hirschman (1995), entende-se o tecnocratismo como 

um tipo de "retorica da intransigencia", a qual, como brilhantemente exposta pelo professor 

de Princeton, ensina, sobretudo, a "como 'ndo' discutir em uma democracia" (1995: 138). A 

ret6rica tecriocrtica retira, do debate publico, quest6es publicas que, por sua natureza, 

deveriam passar pela opinio, sen乞o de todos os envolvidos como querem os 

deliberacionistas, ao menos pelos seus representantes, como advogam os defensores da 

democracia representativa. Mesmo nao sendo "muito exigente" em termos de democracia, 

percebe-se que o tecnocratismo 6 alheio a esta tradi9o 

Entende-se, como Hirschman (1995), que a solu9ao contra a intransigencia e levar o 

discurso publico "para alem das posturas extremas e intransigentes (...), com a esperan9a de 

que, no processo, os debates possam ficar 'mais amistosos para com a democracia" (1995 

139). 0 autor de A retorica da intransigncia afirma que a reflexao sobre democracia 

produziu dois valiosos insights, um deles hist6rico, sobre as origens das democracias 

pluralistas e, outro teorico, sobre as condi96es em longo prazo para a estabilidade e a 

legitimidade de tais regimes (idem) 

Os ensinamentos histricos indicam que as modernas democracias nao surgiram a 

partir ae um consenso sobre "valores basicos", mas antes porque vrios grupos que estiveram 

em luta por muito tempo "foram for9ados a reconhecer sua incapacidade mutua para alcan9ar 

a domina9ao", surgindo dal a necessidade da tolerancia a diferen9a como princlpio basico de 

ordena9ao dos regimes democrticos. 
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Ja os ensinamentos te6ricos indicaram que a estabilidade e a longa duraao dos 

regimes democrticos "estao diretamente associadas ao processo de legitima9ao derivado da 

delibera9ao plena e aberta de seus principais grupos, corpos e representantes" (idem). Em um 

de seus textos mais recentes, Hirschman proclama que 

Contribui es recentes teoria da democracia ressaltaram o nanel da delibera9ao no processo 

案豊讐聖巴讐 uma democracia funcionar bem e Derdurar essencia1了‘益競篇篇落  
opinies nao sejam formadas plenamente antes do processo de deliberaco. Os narticinntec dr 
processo - o publico em geral e seus representanteるー  devem manter urn ran 編  hri-iir 品  ri: 
讐

ter experimen竺em suas opini6es e estar dispostos a modifici-lasem con:ea nci de 
argumentos que sero apresentados pelas partes oponentes e, mais sim1 1esrnent ジ lu; de novas informa鷲と讐讐odem sur響 no decorrer dos deb扇昂hblicos Sem篇’茄議篇  poltico que man罪ste pelo menos alguma aspiracdo a ess西品みお扇茄姦茄論器姦 l二 
ど

lico, a democracia perde sua legitimidade ejIca, asln[a 婦姦議蕪蒜箔Ii iU(iiC96: 94, 

Percebe-se, entao, que a supera9ao da tradi9ao tecnocrtica brasileira envolver um 

processo de desobstru9o do debate, de modo que as institui96es democrticas venham a 

assumir o papel de ncleos centrais do processo de deliberaao publica. Desta forma, na 

medida em que os individuos se tornem mais "amistosos para com a democracia" ela podera 

obter sua legitimidade a partir de suas prprias regras de fimcionamento, Nada indica, por6m, 

que este ser o caminho trilhado, O caso estudado neste trabalho indica justamente que as 

for9as da intransigncia tem sido hegem6nicas ao longo da hist6ria do Pas 
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Tabela Anexa I 

Evolu9豆o das Inten96es de Voto em FHC e Lula e da Avalia恒o do Plano Real (para o 

Pas) (Maio/Setembro/94) (%) 

Tabela Anexa I 

Evolução das Intenções de Voto em FHC e Lula e da Avaliação do Plano Real (para o 

Pais) (Maio/Setembro/94) (%) 

DATA DA PESQUISA Avaliação Positiva 

Plano Real (*) 

Intenção de Voto 

FHC Lula 

23 e 24 / Maio 28 17 40 

9 a 13 / Junho 41 19 41 

5 / Julho 62 21 38 

11 a 13 / Julho 67 25 34 

25 e 26 / Julho 72 29 32 

8 e 9 / Agosto 75 36 29 

16 a 18 / Agosto 78 41 24 

29 e 30 / Agosto 77 45 22 

9/ Setembro 76 44 23 

13 a 15 / Setembro 76 45 21 

20 a 22 / Setembro 77 47 22 

27 e 28 / Setembro 75 47 23 

ぶ認にご芝で誉で11V’讐」つrasii ・  費uciしarreirao (2000: 247）・  
、ノよ  'pv1 yao uos entrevistaaos que avaliavam o Plano como bom para o pais. (*) Proporção dos entrevistados que avaliavam o Plano como bom para o pais. 
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