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a inserção política das mulheres 
latino-americanas: uma análise do 
empoderamento através das cotas à 
candidatura

Isabel Ferraz Musse*

Resumo: Ao longo dos últimos anos, a exclusão da mulher de vários aspectos da vida social e econômica vem 
sendo reduzida na América Latina. No entanto, no que concerne à política, a mulher ainda representa uma par-
cela ínfima dos candidatos eleitos. Ainda que o direito à eleição de candidatas seja garantido por lei, este direito 
não se traduz na prática, o que motivou vários países a adotar uma política positivista de cotas para a redução 
deste hiato entre os sexos no ambiente político. Este artigo investiga os aspectos relacionados a esta exclusão e 
o impacto alcançado até o momento pelas propostas dos governos latino-americanos na busca pela solução deste 
sexismo eleitoral.
Palavras-chave: mulher, política, cotas.
Abstract: During the past few years, the exclusion of women from various spheres of social and economic life 
is being reduced in Latin America. However, the situation is different as regarding politics, for women are still a 
smaller part of the elected candidates. Even though the right for female candidates to be elected is guaranteed 
by law, such right generally rarely becomes more than ink on paper,a situation which has led many countries to 
adopt a share policy in order to reduce the gap between genders in the political ambient. This paper analyses the 
aspects related to this exclusion of women and the impacts heretofore achieved by the proposals of the Latin-
American governments to solve this electoral sexism.
Key words: woman; politics; shares.

1. iNTROdUçãO

A situação das mulheres e seu posicionamento 

na sociedade brasileira têm se modificado intensa-

mente nas últimas décadas. Atualmente, as mulheres 

já ocupam grande parcela do mercado de trabalho, 

têm grande participação na educação superior, e mui-

tas delas já são as principais provedoras do domicílio, 

além de serem reconhecidas como chefes dos mes-

mos. A tradicional figura da mulher dona de casa e 

mãe de muitas crianças convive, hoje, com a mulher 

empreendedora que pode planejar uma família, as-

cender a grandes cargos administrativos nas empre-

sas e ser financeiramente independente. No entanto, 

este estereótipo da mulher moderna deve ser analisa-

do com cuidado, pois pode esconder imensos abismos 

que as separam dos homens, principalmente no que 

concerne à atual configuração da política na América 

Latina1. O continente, que pode ser trabalhado em 
sua totalidade por apresentar diversas semelhanças 
culturais para além da proximidade territorial, ainda 
está muito aquém de alcançar a igualdade de gênero 
neste aspecto. A eleição de mulheres para ocupar car-
gos políticos ainda é símbolo da imensa segregação 
entre os sexos; ainda que a mulher possua direitos 
legais de candidatar-se e eleger-se a qualquer cargo 
nos países latino-americanos, em muitos deles a lei 
permanece apenas no papel.

Este contexto de exclusão é o tema deste 
trabalho, que pretende apresentar uma breve revi-
são teórica sobre o empoderamento das mulheres e 
sobre os aspectos relacionados à pequena parcela 
de mulheres eleitas para ocupar cargos políticos. 
Posteriormente, será feita uma discussão acerca da 
adoção de cotas, política que tem sido exercida por 

1  Segundo a CEPAL, são 20 os países que compõem a América Latina: 
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, 
El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, 
Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.
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diversos países latino-americanos, seguida de uma 
análise empírica das mudanças ocorridas na região 
entre 1990 e 2007. Finalmente, serão apresentadas 
algumas propostas para uma mudança na situação 
atual, que possa aumentar a parcela de mulheres ocu-
pando cadeiras parlamentares nos países analisados.

2. A qUESTãO dE GêNERO E O 

EMPOdERAMENTO dA MULHER

Ao discutir a posição atual da mulher na so-
ciedade é necessário pensar a situação de gênero, a 
qual é mais complexa do que a relação entre os sexos. 
Aquela categoria de análise é bastante recente, do 
fim do século XX, e trata das especificações sociais 
atribuídas a cada sexo biológico através da intera-
ção entre estes. Segundo Scott (1989, p. 14), gêne-
ro é “um elemento constitutivo de relações sociais 
baseados as diferenças percebidas entre os sexos, 
e o gênero é uma forma primeira de significar as re-
lações de poder”. A autora afirma ainda que o poder 
é articulado primeiramente no campo das relações 
de gênero, pois a divisão binária entre os sexos cria 
uma estrutura sobre a qual é construída toda a vida 
social, e é esta estrutura que determina o acesso a 
certos recursos. Sendo assim, um acesso privilegia-
do, reservado, prioritariamente, ao sexo masculino, 
é um ponto de partida para as relações de poder.

Esta subordinação da mulher ao sexo mascu-
lino se dá nas mais diversas esferas, desde situações 
na vida privada até a anulação da mulher na vida 
pública. Conseqüentemente, assumindo cidadania 
como a concretização plena dos direitos políticos, 
civis e sociais, é possível perceber como a mulher 
está limitada:

[A exclusão] alude à não-efetivação da 
cidadania, ao fato de que, apesar da legislação 
social e do esforço de políticas sociais, 
uma grande massa de indivíduos não logra 
pertencer efetivamente a uma comunidade 
política e social. Indivíduos que vivem no 
espaço de uma sociedade nacional trazem 
contribuições a essa sociedade, mas não têm 
acesso ao consumo dos bens e serviços de 
cidadania. Embora a lei lhes garanta direitos 
civis, políticos e sociais, tal garantia legal não 
se traduz em usufruto efetivo de tais direitos 
 (SCHWARTZMAN, 2004, p. 36).

Esta não efetivação da cidadania é o que ocor-
re com a representação da mulher na política bra-
sileira: apesar de ter direito garantido na legislação 
à candidatura, é ínfima a parcela de candidatos do 
sexo feminino. Segundo um relatório da Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL, 
2007a, p. 17), anulação pública das mulheres está 
relacionada a uma subordinação da mulher aos seus 
“não iguais” no setor privado, isto é, àqueles que 

tradicionalmente mantêm o poder decisório na famí-
lia. Esta primeira subordinação, na unidade familiar, 
afetaria o ambiente público, e a mulher acabaria não 
exercendo seus direitos políticos entre seus “iguais” 
– os demais cidadãos.

É na reversão deste quadro de exclusão que se 
torna necessário pensar o empoderamento das mu-
lheres, que se caracteriza como dar poder à mulher 
ou fazer com que esta o desenvolva. O empodera-
mento apresenta diversas dimensões, desde o nível 
macro, com mulheres ocupando cargos de poder no 
governo, em empresas, em representações comuni-
tárias, ao nível micro, no qual as mulheres teriam o 
real direito de decidir com o que querem trabalhar, o 
que desejam estudar, o investimento a ser feito com 
sua própria renda, entre outros. Como sintetizado por 
um relatório do Banco Mundial2, a discussão sobre o 
empoderamento das mulheres é bastante singular, 
pois as mulheres não são uma categoria uniforme 
isolada do poder, mas estão incluídas em diversos 
outros grupos, classes sociais, etnias etc. É o para-
doxo da maioria excluída, já que, em alguns casos, a 
população absoluta feminina ultrapassa a masculina, 
mas, ainda assim, aquela é isolada da participação 
política e não tem poder decisório sobre sua vida 
privada. Promover esta mudança, partindo do esta-
do inicial de desigualdade de gênero e chegando a 
uma situação de igualdade, tendo as mulheres como 
agentes do processo, inclui, necessariamente, provo-
car mudanças sistêmicas em estruturas patriarcais 
já sedimentadas, o que não é uma tarefa fácil. No 
campo da política, que é o interesse deste trabalho, 
é necessário tornar visível a discriminação, perceber 
que a quase ausência de mulheres ocupando certos 
cargos não é natural, mas sim a conseqüência de uma 
exclusão histórica do sexo feminino das camadas de 
poder da sociedade. 

3. MULHERES EM CARGOS POLíTiCOS: 

diSCUTiNdO RAzõES dA ExCLUSãO

A ocupação de cargos políticos pelas mulhe-
res envolve uma série de fatores, desde a legislação 
do país até campanhas afirmativas. Além disso, há 
o fator social e cultural, sempre muito influente nas 
questões de gênero. A conquista de um cargo políti-
co por um candidato do sexo feminino é o resultado 
final de uma série de procedimentos anteriores, que 
incluem a filiação a um partido político, a campanha 
eleitoral, a conquista de eleitores, o sistema vigen-
te de votação, entre outros. Para entender o qua-
dro atual da representação política das mulheres na 
América Latina, é importante pensar também nos 

2  Measuring Womens´s Empowerment as a Variable in International 
Development (2002).
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marcos históricos da conquista dos direitos políticos 
das mulheres. Até a queda da ditadura em diversos 
países da região, tal representação era ínfima; des-
de então, a igualdade de direitos, símbolo do regime 
democrático, vem sendo pensada também para um 
equilíbrio entre a parcela de representantes políti-
cos de cada sexo. A tabela 1, abaixo, mostra o ano 
de concessão do direito ao voto às mulheres, o que 
fornece uma idéia do quão recente é este processo: 

As informações acima mostram o quão recen-
te e deficitário é o processo de aquisição de direi-
tos políticos pelas mulheres: se tomarmos o Brasil 
como exemplo, veremos que tal direito foi adquirido 
somente em 1932, e, ainda assim, com fortes restri-
ções. É bastante claro que o atraso político histórico 
das mulheres explica em muito a situação vigente; 
no entanto, é necessário pensar nos demais deter-
minantes da mesma. Mala N. Htun (2002, p. 25) 
relata, em seu artigo, o interessante resultado de 
uma pesquisa realizada pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento e o Diálogo Americano, no ano 
2000, sobre a opinião de diversos eleitores em re-
lação à candidatura de mulheres. A constatação foi 
que grande parte dos entrevistados votariam numa 
mulher e acreditam que muitas vezes estas têm ca-
pacidade maior do que seus adversários masculinos 
de exercer um bom mandato. A autora investigou, 
então, outras fontes que poderiam explicar a elegi-
bilidade de candidatas, como é o caso dos partidos 
políticos. Htun acusou os partidos de serem seletivos 

e sexistas, o que justificariam a pequena porção de 
vagas direcionadas a candidatas mulheres. As mulhe-
res filiadas acabariam por formar conselhos, os quais 
não serviriam para fortalecer sua voz política, mas 
para apoiar algum outro candidato do sexo masculino. 
A autora adverte, contudo, que este “costume” vem 
sofrendo alterações, dentro e fora dos partidos, como 
na conquista de cotas para candidatas mulheres nas 
eleições internas aos partidos, e, em alguns países, 
nas eleições para os cargos públicos.  A indicação de 
candidatas mulheres dependeria, então, da estrutu-
ra do partido, sendo os de esquerda, devido à sua 
tradição de luta pelos direitos dos marginalizados, 
os mais receptivos às mulheres; ainda assim, os de 
direita, freqüentemente mais tradicionais, também 
estariam passando por mudanças para integrar as 
mulheres ao cenário político.

Além da importância dos partidos, o tipo de 
sistema eleitoral também influencia a quantidade de 
candidaturas femininas; ainda segundo a autora, a 
representação proporcional tem maiores chances de 
eleger mulheres do que a majoritária; isso se deve à 
tentativa, no primeiro caso, dos partidos captarem o 
maior número de votos, incluindo assim candidatas 
mulheres que atraiam votos de eleitoras; já no se-
gundo tipo, a tendência é incluir fortes candidatos, 
que tenham grande possibilidade de vitória, e que, 
tradicionalmente, são homens. 

A desigualdade de remuneração no mercado 
de trabalho é outro aspecto que pode afetar a candi-
datura das mulheres; como estas, segundo diversas 
pesquisas (IDEA, 2008, p. 17), recebem salários in-
feriores aos dos homens com a mesma qualificação, 
suas condições de investir em campanhas políticas 
e arrecadação de fundos para patrocínio é inferior à 
dos candidatos homens, o que pode comprometer 
seu desempenho na campanha (as mulheres gastam 
4,6 vezes menos que os homens em contratação de 
meios de comunicação privados, o que é compro-
metedor para a propaganda eleitoral (Ibid., p. 40)).

4. A AdOçãO dE COTAS NA AMéRiCA 

LATiNA

Em busca da igualdade de gêneros e do em-
poderamento das mulheres através da ampliação 
do acesso destas a cargos políticos, onze países da 
América Latina adotaram, nos últimos anos, algum 
tipo de cota para candidatos do sexo feminino. A im-
plementação deste sistema é muito recente (cerca de 
dez anos na maioria dos países, o que corresponde 
a cerca de três eleições), o que limita a análise de 
seus efeitos; além disso, como sintetizado pela ex-
presidente do parlamento da Suécia, Birgitta Dahl, 

Tabela 1: Ano de concessão do direito de voto 
às mulheres na América Latina

País Ano de concessão ao voto
Equador  1929*
Brasil    1932**

Uruguai 1932
El Salvador      1939***

República Dominicana 1942
Guatemala        1945****

Panamá 1945
Argentina 1947
Venezuela 1947

Chile 1949
Costa Rica 1949

Bolívia 1952
México 1953

Nicarágua 1955
Peru 1955

Honduras 1955
Colômbia 1957
Paraguai 1961

Fonte: IDEA, 2008, p. 14

* Voto opcional para mulheres (até 1967).
** Para mulheres casadas com autorização do marido e solteiras e 
viúvas com renda própria.
*** Para mulheres casadas, solteiras de reputação reconhecida e se-
nhoritas com instrução mínima de sexta série.
**** Para mulheres casadas
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as cotas, conquanto sejam relevantes, para funcio-
narem dependem de diversas outras articulações:

No es posible abordar el problema de la 
representación femenina únicamente por 
medio de un sistema de cuotas. Los partidos 
políticos, el sistema educativo, las ONG, los 
sindicatos, la Iglesia: todos deben asumir 
su responsabilidad dentro de sus propias 
organizaciones para promover de forma 
sistemática la participación femenina desde 
los niveles inferiores hasta los más altos. 
Esto no ocurrirá de la noche a la mañana, ni 
en uno ni en cinco años: tomará una o dos 
generaciones lograr un cambio significativo. 
Es en esto en lo que trabajamos actualmente 
en Suecia. Nosotros no comenzamos con 
un sistema de cuotas. Primero sentamos 
las bases para facilitar el acceso de las 
mujeres a la política; las preparamos para 
garantizar que fueran competentes cuando 
ocuparan sus cargos; y preparamos el 
sistema, lo cual hizo que fuera un poco menos 
vergonzoso para los hombres hacerse a un 
lado. Fue posteriormente cuando utilizamos 
las cuotas como instrumento en segmentos e 
instituciones donde necesitábamos un avance 
significativo  (DAHL, 2002, p. 61).

Os resultados obtidos na Suécia (em 1990, 
as mulheres ocupavam 38,4% das cadeiras no par-
lamento, e em 2007 este número chegou a 47,3%, 
segundo a UNSTATS) servem como meta para todos 
os países do mundo; no caso da América Latina, o 
simples direito legal de eleger mulheres em cargos 
políticos não é suficiente para fazer com que as mu-
lheres realmente ocupem tais cargos, o que é uma 
justificativa para ações afirmativas, como as cotas. 
Há vários argumentos contra o uso deste método, 
como o desrespeito ao princípio da igualdade cons-
titucional numa tentativa de favorecer as mulheres. 
Em relação a esta discussão, Drude Dahlerup (2002) 
argumenta que, antigamente, pesava-se em igual-
dade de direitos, e, hoje, está cada vez mais forte 
a idéia de igualdade de resultados, o que constitui 
um argumento a favor da implementação das cotas. 
Ainda assim, vale lembrar que o sistema de cotas é 

planejado para ser uma medida provisória; após certo 
tempo, os obstáculos sociais que impedem o acesso 
da mulher ao poder devem se romper, tornando, con-
seqüentemente, desnecessário tal sistema. 

A tabela 2 mostra o ano de aprovação da lei 
de cotas e os resultados atingidos nos países que a 
adotaram. Em todos os casos, tratam-se de cotas 
para os cargos na legislação federal.

Analisemos, primeiramente, o ano de ratifica-
ção da lei de cotas: grande parte ocorreu nas proxi-
midades de 1995, ano em que houve a Quarta Confe-
rência Mundial da Mulher em Beijing3; neste encontro, 
foi acordado entre os países o alcance da igualdade 
de gênero nos setores de tomada de decisão num 
prazo de dez anos. A meta era bastante audaciosa e, 
ainda que esteja longe de ser alcançada, já se pode 
falar em verdadeiros avanços estimulados por ela. É 
importante contextualizar a meta estabelecida com a 
tradição democrática e patriarcal de cada país. Como 
elucidado por Jacqueline Peschard (2002, p. 176), 
alguns países com forte tradição democrática, como 
é o caso da Costa Rica, estipularam amplas metas 
(40% no caso deste país), o que elucida o esforço de 
alcançar paridade de gêneros na representação polí-
tica. Já o Brasil, por exemplo, estabeleceu uma meta 
um pouco menor, de 30%, e que, ainda assim, obte-
ve resultados muito aquém do desejável; o Paraguai, 
contudo, tem metas ainda menores, de apenas 20%, 
o que em parte é explicado pela história de governos 
autoritários no país.

A observação dos dados da tabela mostra que, 
apesar da existência das cotas, isto não garante um 
aumento no número de postos políticos ocupados 
pelas mulheres, pois estas podem acabar ocupan-
do os últimos lugares na lista de candidatos, sendo 
dificilmente eleitas. Esta tendência acaba por exigir 
leis adicionais, que gerem o efeito esperado de maior 

3  A Quarta Conferência Mundial da Mulher foi realizada em Beijing pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), em 1995, e estabeleceu uma 
plataforma de ação que identificou doze áreas críticas para o empo-
deramento das mulheres. Este encontro estava inserido numa agenda 
internacional de discussão das questões de gênero (UNFPA).

Tabela 2: Países com leis de cotas na legislação federal e resultados de sua aplicação na câmara dos 
deputados

País Ano de concessão 
ao voto Cota atual Represetnação 

Femina antes da lei
Representação 
feminina atual

Argentina 1991 30% 6% 38,30%
Bolívia 1997 30% 11% 16,90%
Brasil 1997 30% 7% 8,80%
Costa Rica 1996 40% 14% 36,80%
Equador 1997 50% 4% 26%
Honduras 2000 30% 9,40% 23,40%
México 1996 30% 17% 22,60%
Panamá 1997 30% 8% 15,30%
Paraguai 1996 20% 3% 10%
Peru 1997 30% 11% 29,20%
República Dominicana 1997 33% 12% 19,70%

Fonte: IDEA, 2008, p. 28
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número de mulheres no poder; este é o caso da Bolí-
via, em que de cada três candidatos, um deve ser do 
sexo feminino. Estas leis suplementares se adequam 
a países que utilizam listas fechadas para a eleição, 
e, assim, ao invés de deixar ao partido a decisão de 
garantir a igualdade de gêneros, tornam este um fator 
compulsório; já em países que utilizam a lista aber-
ta, a escolha está nas mãos dos eleitores. Contudo, 
observando o quadro acima, podemos notar que nos 
países onde esta última situação ocorre (Brasil, Equa-
dor, Panamá e Peru) pode haver um efeito perverso 
em que, apesar das cotas, os eleitores continuam 
preferindo eleger candidatos do sexo masculino (no 
Brasil isto é bastante elucidativo: apesar de existir 
uma cota de 40% para a candidatura de mulheres, 
apenas 8% são eleitas, mostrando que o impacto da 
cota é mínimo - menos de dois por cento de aumento 
da representação feminina durante os dez anos que 
se seguiram à implementação da mesma).

5. ANÁLiSE PERiódiCA dOS CARGOS 

POLíTiCOS OCUPAdOS PELAS 

MULHERES EM 1990 E 2007

Grande parte dos países latino-americanos, 
como mostrado anteriormente, aprovaram, na década 
de 1990, leis que impunham cotas aos partidos para 
a proporção de candidatos do sexo feminino. O grá-

fico 1 compara a proporção de mulheres exercendo 
mandato no parlamento nacional no início daquela 
década e atualmente.

A média de mulheres eleitas em 1990 nos 
países que não aderiram ao sistema de cotas (Chile, 
Colômbia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Nica-
rágua, Uruguai e Venezuela) é 12,71%; já para os pa-
íses que posteriormente adotariam esta lei, a média 
é 7,4%. Já em 2007, a média para o primeiro grupo 
é 19,42% e para o segundo, 22,4%. Os resultados 
para 2007 não apresentam grandes variações entre 
os grupos, mas mostram um aumento na porcenta-
gem para ambos desde 1990. Isso ilustra a neces-
sidade de analisar os demais condicionantes, como 
a abertura da sociedade à igualdade de gênero em 
aspectos sociais, culturais e educacionais (DAHLE-
RUP, 2002, p. 162). Não se pode, entretanto, argu-
mentar que a mulher estaria menos preparada para 
exercer tais cargos, já que, tratando-se de acesso 
à educação formal, há uma igualdade de gênero no 
nível primário, secundário e terciário de ensino, sen-
do que algumas vezes a mulher ultrapassa o homem 
no acesso à educação. Ainda assim, cabe discutir o 
peso da religião e cultura; nos países em que há uma 
segregação maior entre Estado e Igreja, como é o 
caso de Cuba e Costa Rica, há uma maior admissão 
da noção de igualdade de gênero (PESCHARD, 2002, 
p. 182). Observando o caso brasileiro, vemos que a 
lei de cotas, aprovada em 1997, apesar de instituir 

Gráfico 1 – Proporção de cadeiras parlamentares ocupadas por mulheres em 1990 e 2007 na América Latina
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uma proporção significativa (30% dos candidatos 
devem ser do sexo feminino), teve um efeito míni-
mo no intervalo de dez anos: em 1997, as mulheres 
representavam 7% dos políticos eleitos na câmara 
dos deputados; em 2007, este numero aumentou em 
apenas 1,8 pontos percentuais. É necessário ques-
tionar se este pequeno efeito se deve ao fato da lei 
ter sido implantada há pouco tempo ou se é conse-
qüência de uma ausência de articulação da lei com 
outras iniciativas. Além disso, deve-se lembrar que 
a legislação é federal e afeta, portanto, apenas as 
eleições neste âmbito.

6. CONCLUSãO 

A discussão do empoderamento das mulheres 
na América Latina é fundamental para a eficiência 
das políticas públicas. Este trabalho centrou-se na 
questão da eleição de mulheres para a ocupação de 
cargos políticos na região, que, como foi mostrado, 
apresenta algumas melhorias, principalmente devido 
ao sistema de cotas implementado em onze países do 
continente. O cenário, contudo, não é homogêneo; 
há países, como a Argentina, que obtiveram grande 
sucesso e já ultrapassam a cota de 30% de mulhe-
res eleitas no parlamento nacional; há outros, como 

no caso do Brasil, que, apesar do estabelecimento 
das cotas, ainda elegem menos que 10% de mulhe-
res para os cargos políticos. Isso se deve à insufici-
ência do sistema de cotas isoladamente; é necessá-
rio combiná-lo com outras mudanças, que atingem 
o sistema educacional, a estrutura dos partidos, o 
comportamento dos eleitores. 

Tais mudanças devem ser adotadas para apri-
morar os aspectos sociais e culturais que envolvem a 
mulher e limitam ou condicionam sua representação. 
A mulher tem especificidades que devem ser conside-
radas para que o objetivo de uma constituição iguali-
tária das cadeiras de poder deixe de ser um ideal; uma 
destas necessidades é a família. A mulher, mais que 
o homem, deve se distribuir entre família, trabalho e 
cargos políticos. O governo pode agir sobre a esfera 
da família, proporcionando uma melhor assistência 
às gestantes e aos filhos, o que pode tirar da mulher 
encargos domésticos para que ela possa se dedicar à 
vida pública. Este é apenas um dos rumos possíveis 
para as políticas públicas que promovem o empodera-
mento da mulher, e, os avanços, ainda que pequenos, 
apontam para um horizonte em que a mulher possa 
exercer plenamente sua cidadania, gerando encade-
amentos positivos para a sociedade como um todo. 
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escola francesa da regulação: 
categorização e fundamentos 
metodológicos*

Ricardo Vinicius Cornélio de Carvalho**

Resumo: Esse artigo visa apresentar a Escola Francesa da Regulação e compará-la suscintamente à abordagem 
neoclássica. Tal escola representa uma vertente peculiar de pensamento econômico que se desenvolve, na segunda 
metade do século XX, como alternativa teórica de compreensão do sistema capitalista. Surge da necessidade de se 
incorporar novos conceitos para melhor apreender e explicar as crises do capitalismo, sobretudo a terceira grande 
crise do sistema ocorrida na década de 1970. Neste contexto, a escola julgava inadequado o arcabouço tradicional 
neoclássico como também refutava o reducionismo althusseriano marxista, provocando assim, uma abordagem 
interdisciplinar, multifacetada e complexa, que promove uma releitura de Marx combinando o seu pensamento 
com o de demais expoentes das ciências sociais, como Braudel, Durkheim, Polanyi e Keynes.
Palavras-chave: Escola Francesa da Regulação; teoria econômica; Economia Política.
Abstract: This paper analyses the The French Regulation School and briefly compares it to Neoclassical Economics. 
Such school represents a peculiar approach in economic thought, developed in the second half of the twentieth 
century, as a theoretical alternative for comprehending the capitalist system. It is created based on the need of 
incorporating new concepts to better understand and explain the capitalist crises, especially the third great crisis 
that occurred during the 1970s. For such purpose, the Regulationist school did not approve of the mainstream 
Neoclassical analyses, nor of the redutionist Althusserian-Marxist approach, and thus developed an interdisciplinary, 
multi-sided and complex approach, that promotes a reinterpretation of Marx by combining his thought to that of 
many social scientists, such as Braudel, Durkheim, Polanyi and Keynes.
Key words: French Regulationist School; economic theory; Political Economy.

1. iNTROdUçãO

A crise econômica dos anos 70 do século XX foi 
particularmente importante por várias razões. 
Pondo fim a três décadas de crescimento 
forte e estável nas economias da OCDE, a 
emergência da estagflação desencadeia uma 
crise teórica sem precedentes no seio da 
macroeconomia então estabelecida (BRUNO, 

2005, p. 338).

Este é o mote que enseja o surgimento de 
alternativas teóricas de compreensão das transfor-
mações capitalistas que ocorreram na terceira gran-
de crise do capitalismo, a que se irradia pelo mundo 
capitalista, sobremaneira, após 1973.

Neste contexto conturbado de transformação 
econômica, em que houve alterações radicais nos 
processos de trabalho, nos hábitos de consumo, nas 
configurações geográficas e geopolíticas, nos po-

deres e práticas do Estado (HARVEy, 1993, p. 184), 
uma abordagem original emerge, a Escola Francesa 
da Regulação ou simplesmente Teoria da Regulação, 
que “tem como principal característica a rejeição 
do paradigma neoclássico de independência entre o 
econômico e o social. [E] repousa suas teorias tan-
to nos aspectos concretos do processo de produção 
quanto nas formas sociais globais” (SAMPAIO, 2003, 
p. 1). É uma corrente que trabalha uma perspectiva 
particular das crises e contradições do capitalismo, 
sendo multifacetada e articulando um arcabouço 
teórico complexo que sorve influências teóricas dis-
tintas.  “A teoria da regulação tem suas origens no 
estruturalismo marxista, do qual ela recusa todo o 
anti-historicismo”, ao passo que também “deve ser 
entendida como a expressão do institucionalismo 
histórico em Economia” (THÉRET, 2003, p. 234), 
valendo-se ainda das contribuições da sociologia, da 
política, de Keynes e do institucionalismo. Um pou-
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co desta corrente será apresentada neste trabalho, 
sucintamente, ressaltando seus conceitos básicos.

2. ORiGENS E FUNdAMENTAçõES dA 

TEORiA dA REGULAçãO

2.1. Origem da Teoria da Regulação ou Escola 

Francesa da Regulação

A Teoria da Regulação ou a Escola Francesa 
da Regulação nasce de uma proposição alternativa 
de compreensão do sistema capitalista, suas crises, 
sua evolução e suas condições de estabilidade e 
crescimento. Assim, “a proposta teórica da Escola de 
Regulação nasceu do livro de Michel Aglietta (1976), 
[...] caracterizada pela oposição às concepções de 
racionalidade substantiva do pensamento neoclás-
sico, e, ao mesmo tempo, filiado ao pensamento de 
Marx” (CONCEIÇÃO, 2002, p. 133-134), sem fixar-se 
exclusivamente em Marx e indo além deste.

Há uma problemática inicial acerca da ade-
quação do termo regulação, pois, o termo em inglês 
fora encampado pela vertente neoclássica da econo-
mia como regulamentação microeconômica. Regula-
ção, entretanto, tem para a Escola Francesa da Regu-
lação o sentido macroeconômico que atine às condi-
ções de estabilidade e de crescimento de uma dada 
nação em um determinado período histórico, i. e.:

A noção de regulação [...] foi concebida 
para traduzir no plano das macroanálises, 
as condições endógenas que permitem a 
reprodução do sistema socioeconômico, 
através da gestação de novas formas e 
estruturas organizativas, caracterizadas por 
sua historicidade e irreversibilidade  (BRUNO, 

2005, p. 340). 

A preocupação inicial desta corrente foi bus-
car uma explicação satisfatória da terceira grande 
crise do capitalismo que se dá no início da década de 
1970, pois, consideravam que as explicações existen-
tes à época, marxistas e liberais eram insuficientes. 
A liberal por crer exclusivamente na exogeneidade 
da crise, sendo oriunda do choque de oferta do pe-
tróleo, e aceitava que o principal fator de propagação 
da crise seria a rigidez dos mercados dado o exagero 
do intervencionismo estatal que impedia a acomo-
dação da economia à nova realidade econômica pós-
choque. A marxista ortodoxa de matiz althusseriano 
por incorrer no determinismo e no fatalismo de que 
as contradições internas do capitalismo levam à ten-
dência de longo prazo de queda da taxa de lucro, o 
que impede a identificação das diferenças existentes 
entre as grandes crises de 1973, de 1929 e de 1873. 

Em síntese, pode-se dizer que “a teoria da 
regulação foi uma das respostas surgidas no campo 
das heterodoxias e, como as demais abordagens que 
emergiram naquela época, foi motivada pela busca 
das razões para o retorno dos ciclos e das conjuntu-
ras macroeconômicas adversas nos países centrais” 
(Ibid., p. 339). Diante disso, para compreender a crise 
da década de 1970, o que entendem ser “o fim dos 
‘anos dourados’” do capitalismo, ou “o que os regu-
lacionistas chamam de ‘crise do modo de regulação 
fordista’” (CHESNAIS, 1998, p. 17), seria preciso 
conceber uma nova conceituação e uma nova pe-
riodização para o capitalismo. Os conceitos de Marx 
não conseguiriam captar essas mudanças por serem 
demasiado abstratos e tratarem apenas da essência 
do sistema econômico. Faltava um cabedal de con-
ceitos intermediários além da renovação teórica com 
a utilização de teorias de outros grandes pensadores 
afora Marx. Este relacionamento teórico para além 
de Marx ensejou o caráter interdisciplinar da Teoria 
da Regulação em reação à “redução do marxismo ao 
estruturalismo, seu fetichismo da reprodução e sua 
idolatria de leis gerais” (AGLIETTA, apud BÉLENGER; 
LEVESQUE, 1991, p. 7) e, também, contra a teoria 
neoclássica.

Destarte, a Teoria da Regulação abriu-se a 
diversas correntes teóricas com vistas a auferir po-
der de explicação, o que se percebe na “perspectiva 
metodológica multidisciplinar dos autores e os refe-
renciais teóricos de que partem, como Marx, Bour-
dieu, Kalecki e Durkheim, situando-a [a Teoria da 
Regulação], na sua origem, como uma ‘resposta à 
crise do marxismo francês’” (DRUCK, 2005, p. 181). 
Assim, Marx, Gramsci, Braudel, Althusser, Keynes, 
Kalecki, Kaldor, Polanyi, Bourdieu, perfazem os ca-
minhos teóricos trilhados pela escola, como fontes e 
como focos de crítica. 

Neste bojo conceitual, destacam-se quatro 
pilares fundamentais da estrutura teórica da esco-
la: 1) integração social entre economia e política, 
via articulação da história, da sociologia e da ciên-
cia política; 2) a delimitação precisa do espaço e do 
período sobre os quais é legítima a postulação de 
certos conceitos; 3) a fundamentação histórica da 
realidade econômica; e 4) a ambição de explicar a 
esfera econômica capitalista dos fins do século XX 
com uma articulação macrossociológica e institucio-
nal (BOyER; SAILLARD, 1995 apud CUNHA, 2001, p. 
3). Além disso, tem-se que:

Esta abordagem divide com KEYNES o 
reconhecimento da não-neutralidade da moeda 
e das formas financeiras que são capazes de 
desestabilizar as relações macroeconômicas. 
Com MARX e KALECKI, reconhece o papel 
determinante do processo de acumulação 
de capital na dinâmica do crescimento e 
das crises. Com a tradição institucionalista, 
compartilha o ponto de vista ontológico de 
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que as relações de produção e de distribuição 
capitalistas são irredutíveis a uma lógica 
puramente mercantil, cujas determinações 
seriam suficientes para explicar a evolução 
desse modo de produção (BRUNO, 2005, p. 339).

Assumindo que “é a relação social que é ele-
mentar; apenas ela permite compreender a coesão 
de uma sociedade complexa” (AGLIETTA; ORLÉAN, 
1990, p. 43) e tomando que “o objeto da teoria eco-
nômica se converte, assim, no estudo das leis que 
regem a produção e a distribuição dos meios de exis-
tência dos homens em coletividades organizadas” 
(AGLIETTA, 1991, p. 8), a Teoria da Regulação estu-
da a construção social da economia capitalista com 
vistas a esclarecer seus problemas fundamentais. 
Diante disso, segundo Nascimento (1993, p. 120-121) 
os problemas fundamentais abordados pela Teoria da 
Regulação são os seguintes:

a. Porque e como, em uma formação econômica 
dada, passa-se de um crescimento forte e regular a 
uma quase estagnação e/ou uma instabilidade eco-
nômica, com encadeamentos conjunturais de cres-
cimento e recessão;

b. Em uma mesma época histórica, como explicar 
que crescimento e crise assumam formas nacionais 
significativamente diferentes, ou mesmo que se apro-
fundem os desequilíbrios em certos países, enquanto 
em outros se observa relativa prosperidade;

c. Por que, além de determinados elementos 
invariantes, as crises se revestem de aspectos con-
trastantes ao longo do tempo, diferentes, por exem-
plo, do tempo entre as duas guerras mundiais e o do 
atual.

Em suma, são três problemas que se inserem 
em uma problemática mais geral: a da variabilidade 
no tempo e no espaço das dinâmicas econômicas e 
sociais (NASCIMENTO, 1993, p. 121). Tendo sempre 
como pano de fundo a evidência de que “o capitalis-
mo é uma força extraordinária de mudança que não 
contém em si mesmo os princípios que lhe possam 
assegurar a coerência macroeconômica e a coesão 
social, enquanto condições necessárias de sua própria 
viabilidade histórica” (BRUNO, 2005, p. 340).

2.2. Principais conceitos da teoria da regulação

O conceito de regulação está intimamente 
relacionado às concepções de crise e de acumulação 
de capital, pois, a Teoria da Regulação busca entender 
justamente porque em sua trajetória o capitalismo 
alterna momentos de acumulação e crise sem, contu-
do, destruir-se malgrado a lógica contraditória interna 
do sistema. Assim, “originalmente utilizada na teoria 
dos sistemas e em Biologia, a idéia de regulação foi 
completamente re-elaborada para adaptar-se ao es-

tudo dos fenômenos econômicos, pelas macroanálises 
desenvolvidas por R. Boyer, M. Aglietta, P. Petit e B. 
Billaudot” (Ibid., p. 340). E como “a metodologia re-
gulacionista caracteriza-se pela busca de fundamen-
tos teóricos que permitam a construção de um nível 
intermediário ou mesoeconômico de análise” (Ibid., 
p. 346), busca-se, nesta escola a construção de con-
ceitos que articulem as seguintes idéias-força: a) o 
processo de acumulação de capital é determinante 
da dinâmica econômica do sistema capitalista, como 
se atesta em Boyer (1990, p. 70), “o imperativo e a 
lógica da acumulação podem assumir formas diferen-
ciadas cujas conseqüências em termos de dinâmica 
econômica e de configuração social estão longe de 
ser comparáveis”; b) esse processo de acumulação 
não é auto-regulado e equilibrado via mercado, donde 
se infere que “toda dificuldade resume-se no fato de 
que a maioria dos economistas reconhece o caráter 
auto-regulador dos mercados” (Ibid., p. 59), o que é 
inverossímil; c) as instituições em formas estruturais 
são determinantes para moldar a lógica do sistema, 
sendo construídas ao longo do tempo, sendo que, 
precisamente, “a noção de forma estrutural (ou ainda 
institucional) tem o objetivo de elucidar a origem das 
regularidades que direcionam a reprodução econômi-
ca ao longo de um período histórico dado” (Ibid., p. 
73). Portanto, como se fez menção neste trabalho, “o 
conceito de regulação distingue-se, [...] do conceito 
de regulamentação, que se refere aos expedientes 
normatizadores do Estado” (BRUNO, 2005, p. 341), 
sendo mais amplo e relacionado à fecundação recípro-
ca de história e economia, passando pela sociologia 
para compreender os mecanismos que permitem a 
alternância entre acumulação e crise no sistema in-
certo, instável e contraditório do capitalismo.

Desta forma, a Teoria da Regulação desen-
volve os seguintes conceitos-chave: regime de acu-
mulação, formas institucionais, modo de regulação, 
modo de desenvolvimento.

Regime de acumulação: diz respeito às 
formas de acumulação de capital ou como se dá o 
crescimento econômico capitalista. É o “conjunto das 
regularidades que asseguram uma progressão geral 
e relativamente coerente da acumulação do capital, 
ou seja, que permitem absorver ou repartir no tempo 
as distorções e os desequilíbrios que surgem perma-
nentemente ao longo do próprio processo” (BOyER, 
1990, p. 71). Pode ser extensivo, combinando cresci-
mento com pouco dinamismo tecnológico (predomínio 
da mais-valia absoluta), ou intensivo, com progresso 
técnico e predomínio da mais-valia relativa. Segundo 
Alain Lipietz, um regime de acumulação “descreve a 
estabilização, a longo prazo, da destinação do pro-
duto entre o consumo e a acumulação, o que implica 
a correspondência entre a transformação das con-
dições de produção e as das condições de reprodu-
ção do trabalho assalariado” (LIPIETZ, 1988, p. 30).
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Formas institucionais: arranjo de formas 
das relações sociais capitalistas que vige por um de-
terminado tempo. Segundo Boyer (2003, p. iii), “para 
a teoria da regulação as formas institucionais cor-
respondem à codificação de uma ou várias relações 
sociais fundamentais. Condicionam tanto o processo 
de ajustamento econômico no curto à médio prazo (o 
modo de regulação) como o regime de crescimento 
ele mesmo largamente condicionado pelo regime de 
acumulação”1. “As formas institucionais são as re-
presentações formais onde se operam as formas de 
regulação, ou seja, é através das formas institucionais 
que se relacionam os agentes econômicos induzidos 
pelas formas de regulação” (SAMPAIO, 2003, p. 3). As 
formas institucionais seriam norteadas por princípios 
de ação de coerção/coação (leis impostas), de nego-
ciação (compromisso), de comunhão de um sistema 
de valores (habitus). Existem alguns tipos de formas 
institucionais (BOyER, 2003, p. 2):
• Padrões ou regimes monetários: a moeda não é 
uma mercadoria, mas uma forma de colocar em rela-
cionamento os agentes econômicos: centros de acu-
mulação (empresas), assalariados e demais agentes. 
A moeda é a linguagem da economia mercantil. Re-
gime monetário é a forma de gestão da moeda que 
prevalece em um determinado lugar e à uma época;
• Formas de relação salarial: são as instituições que 
coordenam a forma da relação capital-trabalho, sua 
característica crucial é enfocar: a) as normas de pro-
dução (organização do processo de produção e estilos 
de gestão empresarial); b) estrutura de funcionamen-
to do mercado de trabalho (sistema de emprego); c) 
normas de salário (formas de determinação do salário 
direto e indireto); d) modo de vida dos trabalhadores 
(norma de consumo);
• Formas de concorrência: refere-se a como se rela-
cionam os diversos centros de acumulação fraciona-
dos. Permite a percepção da passagem de um regime 
de acumulação para outro;
• Regimes de adesão internacional: diz respeito à 
dimensão espacial dos regimes de acumulação, sua 
difusão internacional, é o conjunto de regras e pro-
cedimentos que determina a relação de um Estado-
Nação com o resto do mundo;
• Formas de Estado: não é propriamente uma forma 
institucional pois o Estado encontra-se atuando dis-
perso nos outros campos institucionais anteriores. 
Refere-se, sumariamente, às relações entre Estado, 
Capital e Produção. A Teoria da Regulação não estuda 
o Estado em si, mas os modos históricos de interven-

1  No original: “pour la théorie de la régulation les formes institutionnelles 
correspondent à la codification d’un ou plusieurs rapports sociaux fonda-
mentaux. Elles conditionnent tant le processus d’ajustement économique 
à court moyen terme (le mode de régulation) que le régime de croissance 
lui-même largement conditionné par le régime d’accumulation” (Ibid., 
p. iii).

ção estatal na economia, se circunscrito (capitalismo 
concorrencial) ou se inserido na economia (fordismo).

Modo de regulação: É uma “materialização 
do regime de acumulação, sob a forma de normas, 
costumes, leis, mecanismos reguladores que asse-
gurem, através da rotina de comportamento dos 
agentes em luta uns contra os outros, [...] a unidade 
do processo” (LIPIETZ, 1988, p. 30). “Um modo de 
regulação permanece sempre geográfica e histori-
camente situado” (BRUNO, 2005, p. 341) e apóia-se 
nas formas institucionais constituindo o conjunto de 
regras e procedimentos sociais que determinam e 
condicionam o crescimento e a estabilidade do re-
gime de acumulação. Em outros termos, o conceito 
de modo de regulação expressa a forma como um 
processo essencialmente contraditório — o processo 
capitalista de acumulação — consegue reproduzir-se 
com um grau inteligível de regularidade, apesar e a 
partir mesmo das contradições que ele permanen-
temente engendra. (Ibid., p. 341).

Modo de desenvolvimento2: conjugação 
de um regime de acumulação mais um modo de re-
gulação. Neste sentido, o fordismo é um modo de 
desenvolvimento que se constitui de um regime de 
acumulação intensiva e um modo de regulação ad-
ministrado ou monopolista.

Há ainda, segundo a Teoria da Regulação, 
uma classificação de crises que em suma podem 
ser sintetizadas em alguns poucos tipos. Em termos 
gerais, ter-se-ia: crises exógenas, perturbações do 
nível de atividade econômica por fatores externos 
como catástrofes naturais; crises endógenas, peque-
nas crises no interior do modo de desenvolvimento 
decorrentes de falhas na regulação mas que podem 
ser contornadas pelas formas institucionais; crises 
estruturais, grandes crises que marcam o fim de uma 
época do capitalismo cuja solução exige substanciais 
mudanças políticas, técnicas, produtivas, institucio-
nais e sociais. Tem-se que:

a. Um primeiro tipo genérico de crise ocorreria 
“quando um conjunto de variáveis se articula desfa-
voravelmente à reprodução do sistema, e suas insti-
tuições mantenedoras são incapazes de absorvê-las, 
provocando paralisações e perturbações que compro-
metem gradativamente a própria reprodução social” 
(NASCIMENTO, 1993, p. 121-122).

b. E, um segundo tipo de crise ocorreria quan-
do “um clímax de contradições compromete em 
profundidade as formas institucionais que asse-
guram a coesão social, impossibilitando a própria  
regularidade. Observa-se [...] um bloqueio da repro-
dução da dinâmica econômica” (Ibid., p. 122).

2  Este conceito é desenvolvido e trabalhado especificamente por Robert 
Boyer, nem sempre sendo compartilhado pelos demais autores usual-
mente associados à Escola Francesa da Regulação.
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Escola Francesa da Regulação: categorização e fundamentos metodológicos

O Quadro 1 sintetiza os conceitos essenciais 
da Teoria da Regulação apresentados acima.

3. CONSidERAçõES FiNAiS

A Teoria da Regulação ou Escola Francesa da 
Regulação é uma alternativa teórica original que sur-
giu a partir da década de 1970 e que apresenta uma 
perspectiva complexa de interpretação do sistema ca-
pitalista, suas condições de existência, crescimento, 
crises e perturbações. Como representação de suas 
distinções quanto ao mainstream, Bruno (2005, p. 
351) apresenta quadro bastante didático que resume 
as diferenças teóricas de enfoque de ambas corren-
tes, o qual reproduz-se no Quadro 2.

Para estabelecer essa compreensão alternati-
va, a Teoria da Regulação constrói alguns conceitos 

básicos que foram expostos neste trabalho como os 

de regime de acumulação, modo de regulação, for-

mas institucionais e modo de desenvolvimento. Tra-

balha-os segundo um enfoque holístico que culmina 

na combinação de influências teóricas distintas que 

vão do marxismo ao keynesianismo passando pelo 

institucionalismo, conjugando a fecundação recípro-

ca de história e economia com suas implicações e 

determinações sociais, para, enfim, construir uma 

aproximação mais real das disparidades e incongru-

ências do sistema capitalista. Esse ecletismo, porém, 

tem sido criticado por implicar uma falta de unidade 

teórica à escola. Estas e demais críticas formuladas 

à escola francesa da regulação são um campo aberto 

de pesquisas a ser desenvolvido em outros trabalhos.

quadro 1: Conceitos básicos da Teoria da Regulação – formas institucionais e regime de acumulação

Forma institucional (ou estrutural)
Toda codificação de uma ou mais relações sociais fundamentais.
Pode-se definir cinco formas institucionais fundamentais:

1) Forma e regime monetário: a forma monetária é a modalidade que reveste, em um país e em uma época dada, a 
relação social fundamental que institui os sujeitos mercantis... a moeda não é uma mercadoria particular mas uma 
forma de pôr em contato os centros de acumulação, os assalariados e outros sujeitos mercantis. Designa-se por regi-
me monetário a configuração correspondente que permite ajustar déficits e excedentes.
2) Forma da relação salarial: configuração da relação capital-trabalho, composta por diferentes tipos de organização do 
trabalho, do modo de vida e das modalidades de reprodução dos assalariados. Em termos analíticos, cinco componentes 
intervêm para caracterizar as configurações históricas da relação capital-trabalho: tipos de meios de produção; forma 
de divisão social e técnica do trabalho; modalidade de mobilização e de remuneração dos assalariados pelas empresas; 
determinantes da renda salarial direta ou indireta; enfim, modo de vida dos trabalhadores assalariados, em maior ou 
menor grau ligado à aquisição de mercadorias ou à utilização de serviços coletivos extramercado.
3) Forma de concorrência: indica como se organizam as relações entre um conjunto de centros de acumulação fracio-
nados (empresas) cujas decisões são, a priori, independentes umas das outras. Vários casos polares são discerníveis: 
mecanismos concorrenciais, visto que é a confrontação ex post no mercado que define a validação ou não dos traba-
lhos privados. Configuração Monopolista, se prevalecem certas regras de socialização ex ante da produção por uma 
demanda social de um montante e uma composição sensivelmente equivalentes.
4) Forma de adesão ao regime internacional: a conjunção de regras que organizam as relações entre o Estado-Nação 
e o resto do mundo, tanto em matéria de trocas de mercadorias quanto de localização das produções, por meio de 
investimento direto ou financiamento de fluxo e saldos externos.
5) Formas de Estado: conjunto de compromissos institucionalizados que, uma vez estabelecidos, criam as regras e 
regularidades na evolução das despesas e das receitas públicas.

Regime de Acumulação
Conjunto de regularidades que asseguram uma progressão geral e relativamente coerente da acumulação do capital, ou 
seja, permitindo reabsorver ou estender ao longo do tempo as distorções e desequilíbrios que nascem permanentemente 
do próprio processo de acumulação.
Tais regularidades se referem a:

1) Um tipo de evolução da organização da produção e das relações entre assalariados e meios de produção;
2) Um horizonte temporal de valorização do capital sobre cuja base se pode se desenvolver os princípios de gestão;
3) Uma repartição do valor que permite a reprodução dinâmica de diferentes classes ou grupos sociais;
4) Uma composição da demanda social compatível com a evolução tendencial das capacidades de produção;
5) Uma modalidade de articulação com as formas não capitalistas, quando estas tem um papel determinante na for-
mação econômica estudada.

Modo de regulação
Todo o conjunto de procedimentos e de comportamentos, individuais e coletivos, que tem a propriedade de 

1) Reproduzir as relações sociais fundamentais por meio da conjunção de formas institucionais historicamente de-
terminadas;
2) Sustentar e dirigir (“pilotar”) o regime de acumulação em vigor;
3) Assegurar a compatibilidade dinâmica de um conjunto de decisões descentralizadas, sem que seja necessária a in-
ternalização, pelos agentes econômicos, dos princípios do ajustamento do conjunto do sistema.

Fonte: extraído e adaptado de Boyer (2003, p. 2).
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quadro 2: Comparação entre a Teoria do Equilíbrio Geral e a Teoria da Regulação

Teoria do Equilíbrio Geral Teoria da Regulação
1) Compatibilidade do comportamento dos agentes 
econômicos através de mercados competitivos é pos-
sível: existência de um equilíbrio;
2) Idealmente, um único destes estados dedeveria ser 
possível: unicidade do equilíbrio;
3) As forças dos mercados invariavelmente condu-
zem ao estado de compatibilidade estabilidade do 
equilíbrio;
4) Pivô da análise: busca dos preços de equilíbrbio, que 
dependem das preferências e das técnicas;
5) As relações econômicas são governadas por prin-
cípios transhistóricos, válidos quaisquer que sejam as 
configurações estruturais vigentes.

1) A compatibilidade de um conjunto de instituições e organiza-
ções e dos comportamentos que elas induzem é possível: coe-
rência de um modo de regulação;
2) A variedade de formas de regulação é possível e observada: 
diversidade dos modos de regulação;
3) As forças postas em movimento pelas instituições conduzem 
à desetabilização do modo de regulação: recorrência das crises 
estrtuturais;
4) Pivô da análise: apreensão das condições estruturais de com-
patibilidade dinâmica entre produção e demanda agregada;
5) As relações econômicas se constituem e se reproduzem me-
diante configurações estruturais que são geográfica e historica-
mente determinadas.

Fonte: Billaudot (2002) apud Bruno (2005, p. 31).
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as formas atuais do exercício da 
hegemonia: uma análise da globalização 
econômica a partir da abordagem 
gramsciana
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Resumo: Profundas transformações processam-se atualmente numa velocidade nunca antes observada. Nos paí-
ses periféricos a soberania do Estado na conduta de políticas internas tem sido fortemente prejudicada com essas 
mudanças, que vem restringindo a autonomia desses países através de novas formas de exercício da hegemonia 
dos países centrais. O objetivo deste ensaio é justamente propor uma reflexão acerca dos efeitos provocados 
pelo atual processo de globalização econômica no cenário internacional, buscando demonstrar que o mesmo tem 
na verdade concretizado uma hegemonia e um domínio dos chamados países centrais e de suas gigantescas 
corporações industriais e financeiras, em detrimento dos interesses dos Estados nacionais periféricos. Partindo 
de conceitos gramscianos, e tendo em vista as formas como se dão as relações de hegemonia atualmente, o 
trabalho ressalta a necessidade de se criar uma nova concepção de mundo, que seja mais solidária, participativa 
e inclusiva, e que possibilite a retomada da soberania nacional nos países periféricos, enfocando maior respeito 
à pluralidade social-cultural. 
Palavras-chave: hegemonia; globalização; cidadania; sistema financeiro.
Abstract: Deep transformations are been processed nowadays in a speed never seen before. In the peripheral 
countries the sovereign of the State in the conduction of internal policies has been deeply constraint by these 
changes, which imposes autonomy restrictions through new forms of exercise of the central countries hegemony. 
The objective of this paper is to propose a reflection about the effects created by the actual economic globalization 
process, intending to demonstrate that it in fact reflects the domination and hegemony of the central countries and 
their enormous industrial and financial corporations, in spite of the peripheral States interests. Taking into account 
gramscian concepts, and keeping in perspective the form how the hegemony relations are given actually, this 
paper highlights the need of the creation of a new “conception of world”, founded based on principles of solidarity, 
participation and social inclusion, and that make possible the recover of the national sovereign of the peripheral 
countries, focusing a greater respect to the socio-cultural differences. 
Key words: hegemony; globalization; citizenship; financial system.

1. iNTROdUçãO

Profundas transformações processam-se atu-
almente numa velocidade nunca antes observada, 
resultado de um fenômeno que alterou substancial-
mente o modo de se analisar o mundo. Graças prin-
cipalmente aos enormes avanços tecnológicos verifi-
cados no último século e à feroz desregulamentação 
da economia mundial das últimas décadas, tornou-
se possível não só um incremento gigantesco das 
transações comerciais e financeiras, como também 
a criação de uma íntima conexão entre realidades 
sociais localizadas e práticas de cunho global. Nesse 
processo foram sendo gradativamente derrubadas 
as distâncias e os antigos marcos espaço-temporais, 
permitindo que um número crescente de indivíduos 

tenha acesso a informações sobre eventos que até 
então lhes eram inacessíveis.

Esse processo de globalização, contudo, reve-
la-se dominado e moldado por uma lógica neoliberal, 
a qual modificou profundamente a figura tradicional 
do Estado-Nação, submetendo-o a uma ordem inter-
nacional vinculada às grandes corporações, institui-
ções financeiras e grupos multinacionais. Nos países 
periféricos, a soberania do Estado na conduta de po-
líticas internas tem sido fortemente prejudicada com 
o avanço desse processo, que vem restringindo sua 
autonomia através de novas formas de exercício da 
hegemonia dos países centrais.

O objetivo deste ensaio é justamente propor 
uma reflexão acerca dos efeitos provocados pelo 
atual processo de globalização econômica no cená-
rio internacional, buscando demonstrar que o mes-
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mo tem na verdade concretizado uma hegemonia e 
um domínio dos chamados países centrais e de suas 
gigantescas corporações industriais e financeiras em 
detrimento dos interesses das regiões e Estados na-
cionais periféricos.

Este artigo está organizado em seis seções in-
cluindo esta introdução. Na segunda seção são apre-
sentados de forma introdutória os principais conceitos 
teóricos propostos por Gramsci. Na terceira seção é 
desenvolvida a trajetória histórica do processo de 
globalização, enfocando a expansão do neoliberalis-
mo e da atuação do sistema financeiro internacional. 
Na seção seguinte é discutido o processo recente de 
globalização, e na última são apresentadas as con-
clusões do trabalho.

2. UM bREvE RESUMO dA AbORdAGEM 

GRAMSCiANA

Conforme argumentam Gruppi (1978) e Sch-
lesener (2001), para entender as concepções de 
Gramsci a respeito de hegemonia e Estado é preciso 
compreender toda uma articulada gama de conceitos 
criados pelo autor. O ponto central por ele focado é 
a forma como cultura e hegemonia se relacionam, e 
como é observada essa relação através da história. 
Nesse sentido, por considerar de extrema impor-
tância a análise histórica, Gramsci (1999) confere 
também grande importância ao sujeito histórico e 
ao modo como este, através da iniciativa política, se 
empenha na busca da transformação da sociedade 
capitalista.

Gramsci (1966) considera, segundo Gruppi 
(1978) e Schlesener (2001), que, para haver a su-
peração do modo de produção capitalista, é preciso 
mais que a elaboração de um novo modo de produ-
ção; é preciso que se crie uma nova concepção do 
mundo, orientada por uma crítica que busca criar 
uma nova cultura. Segundo Gruppi (1978, p. 67), 
para Gramsci (1966):

Na consciência do homem, abandonada à 
própria espontaneidade, não ainda criticamente 
consciente de si mesma, vivem ao mesmo 
tempo influências ideológicas diferentes, 
elementos díspares, que se acumulam através 
de estratificações sociais e culturais diversas. 
A consciência do homem não é mais do que o 
resultado de uma relação social.

O problema, portanto, seria a necessidade de 
elaboração de uma concepção de mundo mais cons-
ciente e crítica. A interpretação de Gramsci (1966 
apud GRUPPI, 1978, p. 72) sobre o marxismo se fun-
damenta exatamente na união entre teoria e prática, 
voltadas para “construir um bloco intelectual e moral 
que torne politicamente possível um progresso inte-

lectual de massa e não apenas de escassos grupos 
intelectuais”. 

Através dessa idéia, Gramsci (1966) argu-
menta que as classes dominadas partilhariam de 
uma concepção de mundo que lhes é imposta pelas 
classes dominantes. Essa concepção seria transmi-
tida por diversos canais, através dos quais a classe 
dominante exerce influência sobre as demais. São os 
casos da escola, a religião, o serviço militar, o cinema, 
o rádio, os romances seriados, entre outras tantas 
formas. No entanto, mesmo assim, as classes domi-
nadas, impelidas por necessidades efetivas, acabam 
por agirem num sentido não condizente com essa 
ideologia transmitida, o que gera uma contradição 
entre ação e concepção de mundo, tornando essa 
ação incoerente. Para que a ação seja coerente com 
a ideologia, é preciso que ela seja guiada por uma 
concepção de mundo particular, crítica dos processos 
sociais. Segundo Gramsci (1999 apud GRUPPI, 1978, 
p. 69-70), por outro lado, “a tarefa de toda concepção 
dominante consiste em conservar a unidade ideológi-
ca de todo o bloco social, que é cimentado e unifica-
do precisamente por aquela determinada ideologia”. 

Para Gramsci (1999 apud GRUPPI, 1978, p. 
70), hegemonia seria a “capacidade de unificar atra-
vés da ideologia e de conservar unido um bloco social 
que não é homogêneo, mas sim marcado por profun-
das contradições de classe”. A hegemonia se mostra, 
então, também como um fato cultural, relacionado a 
uma concepção de mundo e não somente à política. 

Remete-se assim novamente à concepção de 
Gramsci (1966) sobre o marxismo. Discordando do 
chamado “materialismo vulgar”, que vê na teoria das 
crises de Marx (2003b) um caminho inevitável rumo 
ao socialismo, desprivilegiando, assim, a ação polí-
tica e revolucionária, Gramsci (1966) considera ne-
cessário, apesar das condições objetivas materiais, 
uma organização política e cultural que coloque em 
xeque o sistema vigente e se apresente como nova 
e superior alternativa. “Trata-se, assim, de superar 
o materialismo mecânico, de difundir uma concepção 
genuína do marxismo, de estabelecer uma efetiva 
unidade entre ação e teoria, entre massas e inte-
lectuais” (GRUPPI, 1978, p. 77). Em outras palavras, 
pode-se dizer que o autor descarta a interpretação 
equivocada desenvolvida por alguns marxistas, que 
consideram uma relação de predomínio e influencia 
unilateral da estrutura sobre a superestrutura. Ao 
contrário, para Gramsci (1966) os dois aspectos esta-
riam intimamente relacionados, de forma que é justa-
mente a conjugação da estrutura e da superestrutura 
que formaria o que o autor chama de bloco histórico.  

Antonio Gramsci (1966) destaca ainda que 
as relações hegemônicas são sempre também rela-
ções pedagógicas, e que é através dessas relações 
que a classe hegemônica procura construir um bloco 
histórico, unindo forças sociais e políticas diferentes 
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através da difusão de sua visão de mundo. O autor 
ressalta, como afirma Schlesener (2001, p. 17), “que 
a relação entre o econômico-social e o ético-político 
assume características específicas em cada forma-
ção social, em determinado momento histórico”, o 
que demonstra novamente a importância conferida 
pelo autor às especificidades históricas. Nesse sen-
tido, Schlesener (2001) destaca a diferença entre 
sociedade política e sociedade civil. A sociedade civil 
seria o conjunto das instituições através das quais 
a sociedade se representa e através das quais são 
elaboradas e transmitidas as diferentes visões de 
mundo, desempenhando assim uma função de or-
ganização e direção política e cultural na sociedade. 
“O exercício do poder ocorre pela articulação das 
funções da sociedade política e da sociedade civil” 
(SCHLESENER, 2001, p. 18), desempenhando a so-
ciedade política função de comando, e a sociedade 
civil função de direção. É da articulação entre estas 
duas esferas de poder que é formado e conservado 
o consenso que viabiliza a legitimidade do poder da 
classe dominante. “A supremacia de um grupo social 
se manifesta de dois modos, como dominação e como 
direção intelectual e moral” (GRAMSCI, 1978 apud 
GRUPPI, 1978, p. 78). Dessa forma, sociedade civil e 
sociedade política são dois aspectos da sociedade que 
se encontram intimamente relacionados, formando o 
conceito de Estado ampliado.

Se a afirmação do consenso é contínua, por 
outro lado a coerção é exercida principalmente nos 
momentos de crise, quando fracassa ou se enfra-
quece o consenso espontâneo gerado pelas relações 
hegemônicas. No entanto, os grupos hegemônicos 
sempre procuram fazer com que o exercício da força 
pareça apoiado no consenso, o que é facilitado pelo 
comando dos órgãos de opinião pública. Mesmo as-
sim, é importante destacar que a influência da socie-
dade política sobre a sociedade civil é de certo modo 
restrita, uma vez que a segunda detém relativa auto-
nomia, havendo espaço na sociedade civil para o sur-
gimento de críticas e a elaboração de novas visões de 
mundo. “A classe no poder precisa renovar e recriar 
constantemente suas formas de direção, ao mesmo 
tempo em que as classes dominadas tentam resistir 
e alterar as relações hegemônicas” (SCHLESENER, 
2001, p. 21) – o espaço de organização das classes 
dominadas é principalmente o da sociedade civil. 

Segundo Schlesener (2001), é possível perce-
ber que o exercício da hegemonia está relacionado 
às formas culturais e materiais historicamente de-
terminadas, de forma que o equilíbrio entre coerção 
e consenso se apresenta de modos variados através 
da história, sendo influenciado ainda pela forma e 
organização do Estado.

Um exemplo de tal fato é a concepção liberal 
de Estado. Nesse arcabouço teórico, o Estado de-
veria exercer somente função repressiva, de forma 

a assegurar a ordem pública e o respeito às leis vi-
gentes. Nesse caso, o Estado é tido como acima da 
sociedade, sendo assim um representante universal 
de todos, guardião das leis e da lealdade no jogo po-
lítico e econômico. No entanto, conforme argumenta 
Schlesener (2001, p. 20), “esta caracterização pres-
supõe a neutralidade das leis e a apresentação do 
direito como ‘expressão integral de toda a sociedade’, 
possibilitando a veiculação da ‘utopia democrática’ 
segundo a qual ‘todos podem tornar-se elementos 
da classe dirigente’”. Porém, conforme argumenta 
Edmundo Dias (2006, p. 22) “como toda e qualquer 
reflexão sobre a totalidade, não há neutralidade pos-
sível. [...] Gramsci constrói sua teoria e sua prática 
na luta contra as ideologias e práticas do neolibera-
lismo”. Dessa forma, percebe-se a necessidade de 
reformar o Estado para que este se adéqüe à nova 
visão de mundo em construção, uma vez que as ins-
tituições têm exatamente a finalidade de perpetuar a 
forma social dominante. É preciso que se perceba que 
o Estado é a representação da dominação de classe, e 
não, como pregam os neoliberais, um espaço neutro. 

Por outro lado, nos Estados mais avançados 
seria possível observar uma “complexa e resistente” 
organização da sociedade civil, a qual serve de base 
para manifestações políticas e ideológicas (SCHLESE-
NER, 2001). É exatamente por isso, conforme defende 
Dias (2006), que é impossível se pensar a sociedade 
civil como separada da sociedade política, uma vez 
que consenso e coerção acabam sendo exercidos de 
forma articulada. 

Nesse ponto revela-se a importância da argu-
mentação de Gramsci (1982) relacionada ao papel dos 
intelectuais na manutenção das relações de hegemo-
nia. Segundo o autor, estes seriam os responsáveis 
pela persuasão das classes dominadas em serviço 
da classe dominante; “a direção política e cultural de 
uma classe social sobre a sociedade se realiza pela 
mediação de seus intelectuais” (SCHLESENER, 2001, 
p. 26). É a atuação dos intelectuais que cria as bases 
para a sustentação e legitimidade da ordem social 
instituída, garantindo sua continuidade. 

Segundo a autora, a chamada crise orgânica 
se verifica devido à perda de representatividade da 
classe no poder, fruto do descompasso entre a evo-
lução da superestrutura e da estrutura. Essa crise é 
observada, portanto, quando os intelectuais vincula-
dos à classe dominante já não são capazes de dirigir 
os grupos aliados, não sendo eles capazes de manter 
o consenso. Mesmo assim, por estar no poder e con-
trolar os meios coercitivos, a classe dominante ainda 
detém maior capacidade de reorganização.  

A atuação dos intelectuais das classes domi-
nadas, por sua vez, deve ser desempenhada através 
da sociedade civil, mediante a criação de uma nova 
visão de mundo. Seria preciso, portanto, organizar 
uma sociedade civil fortalecida e autônoma, de forma 
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a representar diferentes anseios das diversas classes 
sociais, promovendo uma socialização da política.

Conforme afirma Dias (2006), atualmente se 
observa uma tentativa de separar economia e política, 
campos teóricos que nasceram, e ainda são, unidos. 
A política se vê livre para ser exercida segundo os 
preceitos neoliberais, uma vez que se fundamenta na 
prática “científica” da teoria econômica neoclássica, 
tida como verdade única, universal, e apolítica. As-
sim, a economia, que não é mais economia política 
(para a teoria neoclássica), fundamenta a atuação 
política, que nada mais é que a implementação dos 
preceitos da ciência econômica (neoclássica). Prega, 
então, o neoliberalismo, na busca de se blindar das 
críticas, enquanto ganha espaço para avançar sobre 
campos anteriormente controlados pelo Estado, re-
duzindo cada vez mais o antigo modelo de welfare 
state keynesiano. O mercado, na constante busca 
de ampliação, deve tomar conta dos setores antes 
controlados pelo setor público. 

Porém, conforme argumenta Dias (2006, 
p.43):

Se os direitos sociais diminuem, os deveres 
em relação à ordem do privado se maximizam. 
“Cidadãos” sem direitos, os subalternos 
tornam-se, em grande medida, súditos de um 
poder que é exercido pelas múltiplas redes 
da racionalidade capitalista. De certo modo, 
o Estado recupera a sua função original tal 
qual pensada pelos liberais: o de guardião 
dos contratos, das propriedades e o defensor 
da ordem. O fetiche da cidadania é brutal e 
é exercido de múltiplas formas. Conhecer o 
que se passa é decisivo para a análise e a 
construção das alternativas.

3. GLObALizAçãO, NEOLibERALiSMO E 

SiSTEMA FiNANCEiRO

Para se compreender o contemporâneo pro-
cesso de internacionalização dos mercados e abertura 
das economias, e as conseqüências daí advindas, é 
preciso ter em mente que esse fenômeno de globa-
lização econômico-financeira já há algum tempo se 
mostra presente na agenda política internacional, 
ainda que em níveis e momentos diversos. O que se 
assiste atualmente é uma nova dimensão das relações 
de hegemonia, que, impulsionadas pela revolução 
tecnológica das comunicações, possibilitou que as 
transformações tivessem amplitude e potencialidade 
sem precedentes. 

Do fim da Segunda Guerra Mundial até a dé-
cada de 1970, no chamado período de ouro do capi-
talismo, reinou o intervencionismo keynesiano, que, 
aliado à proteção social, gerou os maiores índices de 
crescimento e emprego já verificados. Com a forte 

crise verificada na década de 1970, contudo, obser-
vou-se o surgimento de uma releitura dos postula-
dos liberais do famoso laissez-faire do século XIX, 
afirmando-se que o mercado livre seria a solução 
para a crise enfrentada, o que configurava o início do 
predomínio do chamado neoliberalismo.

O neoliberalismo e sua crença no denominado 
Estado Mínimo e na abertura indiscriminada do co-
mércio internacional foi idealizado por Friedrich von 
Hayek e Milton Friedman ainda em 1947. Seu gradati-
vo processo de ascensão, no entanto, só veio a tomar 
força com a absorção das concepções econômicas 
ultra-liberais por governos como os de Ronald Reagan 
nos EUA e de Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. 
Conforme afirma Perry Anderson (1995, p. 10): 

A grande crise do modelo econômico do 
pós-guerra, em 1973, quando todo o mundo 
capitalista avançado caiu numa longa e 
profunda recessão, combinando, pela primeira 
vez, baixas taxas de crescimento com altas 
taxas de inflação, mudou tudo. A partir daí 
as idéias neoliberais passaram a ganhar 
terreno. As raízes da crise, afirmavam Hayek 
e seus companheiros, estavam localizadas no 
poder excessivo e nefasto dos sindicatos e, de 
maneira mais geral, do movimento operário, 
que havia corroído as bases da acumulação 
capitalista com suas pressões reivindicativas 
sobre os salários e com sua pressão parasitária 
para que o Estado aumentasse cada vez mais 
os gastos sociais. 

Conseqüentemente, o neoliberalismo foi pro-
clamado por seus ideólogos (contando com o apoio de 
grande parte da mídia) como a única saída existente 
para uma crise econômica e de governabilidade que 
atingia a maioria dos estados nacionais, alcançando 
seu apogeu com o famoso Consenso de Washington 
de 1991. 

A resposta neoliberal à crise era a desregula-
mentação do mercado de trabalho, rompendo o po-
der dos sindicatos, aliada a uma meta suprema de 
estabilidade monetária e uma política de disciplina 
orçamentária e contenção de gastos com bem-estar, 
o que significava políticas monetária e fiscal restri-
tivas. Buscava-se restaurar a “taxa natural de de-
semprego”, que viabilizaria a criação de um exército 
industrial de reserva capaz de fragilizar os sindica-
tos. Dessa forma, o que se observou entre os anos 
1970 e 2000 foi o aumento das taxas de desemprego 
e o aumento da desigualdade, conforme proposto. 
A inflação foi controlada e a lucratividade recupera-
da, em vista da queda dos salários. Mesmo assim, 
o programa neoliberal se mostrou incapaz de gerar 
crescimento, ficando o desempenho desse período 
muito abaixo do observado entre 1945 e 1970. Com 
a desregulamentação financeira observou-se ainda 
forte elevação da especulação, possibilitando manu-
tenção da lucratividade sem o foco no investimento. 
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“Por outro lado – e este foi, digamos, o fra-
casso do neoliberalismo –, o peso do Estado de bem-
estar não diminuiu muito, apesar de todas as medidas 
tomadas para conter os gastos sociais” (ANDERSON, 
1995, p. 16). O aumento do desemprego e o aumento 
da população idosa acabaram por gerar tal resulta-
do, iniciando o período das crises da dívida pública.  

Para se entender a expansão do neoliberalis-
mo com maior clareza, contudo, é preciso que sejam 
analisadas com mais cuidado algumas particulari-
dades verificadas no processo de globalização pós 
década de 1970. A primeira e mais gritante delas é 
o aumento do grau de concentração da atividade de-
cisória, permitido pelo avanço tecnológico da era da 
informação instantânea (FIORI, 1993). Paralelamente 
a esse fato, a expansão cada vez maior do comércio 
mundial e da atuação das multinacionais e transna-
cionais proporcionou, como resposta à crise do re-
gime de acumulação fordista, uma descentralização 
da produção, em busca do trabalho barato dos países 
subdesenvolvidos. O resultado desse movimento foi 
uma enorme modificação na divisão internacional do 
trabalho, sendo a atividade produtiva (principalmente 
de montagem) desempenhada na periferia, enquanto 
a atividade decisória e os serviços especializados se 
concentravam cada vez mais nos grandes centros do 
capitalismo mundial. 

Ainda assim, a diferença fundamental do atu-
al processo de globalização está na necessidade de 
uma linguagem político-ideológica mais sofisticada 
de convencimento das sociedades foco da expansão 
econômica, a qual busca erigir um padrão único de 
pensar que justifique e legitime todas as injustiças 
que porventura sejam produzidas, fazendo crer que 
qualquer tipo de manifestação contrária é inútil e 
contraproducente, não havendo alternativas possí-
veis ou viáveis além das propostas neoliberais. Con-
forme argumenta Fiori (1993, p. 200), concordando 
com Dias (2006), “não por acaso a economia nasceu 
como economia política e o liberalismo econômico 
só passou à condição de utopia porque sempre se 
propôs e jamais logrou realizar, no plano teórico ou 
histórico, a separação cirúrgica entre os mercados e 
o poder político”. O que se buscou, durante as últimas 
décadas, foi exatamente tal separação, tentando os 
organismos internacionais (como FMI) separar a eco-
nomia da política como se o modelo por eles proposto 
fosse “verdade científica” e indiscutível.

Nesse ponto é possível perceber claramente 
como o equilíbrio entre consenso e coerção se apre-
senta no exercício da hegemonia na atualidade. O 
“consenso” da teoria econômica neoclássica, funda-
mentada numa base “científica”, dá respaldo à im-
posição de políticas econômicas e sociais vinculadas 
aos interesses dos países centrais e das instituições 
a eles vinculadas, deixando de lado as necessidades 
das populações dos países periféricos. 

Atualmente tal ideologia se expressa princi-
palmente através do novo pacote de políticas econô-
micas neoliberais propostas (ou impostas) aos países 
subdesenvolvidos, sob o denominado Consenso de 
Washington Ampliado1 (STIGLITZ, 2004). De forma 
resumida, podemos destacar a imposição (formal ou 
informal): i) da redução dos gastos sociais, com o fim 
de alcançar os superávits primários preconizados por 
instituições financeiras internacionais, como o FMI; 
ii) da irrestrita e ampla circulação de capitais; iii) da 
forte disciplina fiscal; iv) e da privatização em massa 
de empresas e serviços estatais, visando o “enxu-
gamento” do Estado. Resumindo, defende-se como 
solução universal para o crescimento dos atuais pa-
íses subdesenvolvidos uma radical e indiscriminada 
abertura de suas economias, eliminando quaisquer 
restrições ou formas de proteção estatal e acredi-
tando que o mercado é a esfera mais adequada e ca-
pacitada para coordenar as ações e os objetivos de 
uma “nova” ordem econômica mundial. Para que isso 
ocorra, considera-se indispensável um amplo ajuste 
fiscal e institucional, que crie as “bases adequadas” 
para o mais amplo desenvolvimento dos mercados. 

Assim, depois das inúmeras crises financeiras 
vivenciadas por diversos países subdesenvolvidos, 
instituições financeiras internacionais, como FMI e 
Banco Mundial, entre outras, vêm propondo um pa-
cote de reformas que visa não só afastar a ameaça 
de novas crises, como ainda promover o crescimento 
econômico desses países. O diagnóstico traçado por 
tais instituições relaciona-se primordialmente à ame-
aça de que esses países não consigam arcar com o 
pagamento de sua dívida externa. Para evitar a fuga 
de capitais, que é o estopim gerador das crises fi-
nanceiras, o que se propõe é um equacionamento do 
gasto público, orientando toda a política econômica 
nacional para tal objetivo. Assume-se, como ponto 
central para a boa manutenção de tal modelo, a im-
plementação de reformas institucionais que confiram 
credibilidade à atuação do governo, sinalizando ao 
mercado externo que a orientação adotada não será 
alterada. Dessa forma, durante a década de 1990, 
inúmeros países periféricos adotaram reformas li-
beralizantes condizentes com tal paradigma teórico, 
especialmente na América Latina.

O ponto fundamental que sustenta todo o 
referencial econômico de orientação neoliberal, po-
rém, é a chamada teoria da credibilidade. Para que 
os credores internacionais não tenham dúvidas quan-
to à capacidade de pagamento do governo do país 
periférico, é preciso que os mesmos acreditem no 
fiel compromisso do governo para o cumprimento 
de seus acordos, sendo, portanto, fundamental que 
este implemente as reformas “adequadas”, segun-
do as instituições internacionais; essa seria a única 

1  A esse respeito ver também Stiglitz (2008).
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forma de adquirir a credibilidade necessária. Dentre 
as políticas tidas como necessárias, destacam-se as 
metas de inflação, metas de superávit primário, in-
dependência (ou autonomia) do Banco Central, além 
de reformas previdenciária, fiscal, do judiciário, entre 
outras (STIGLITZ, 2004).  

No entanto, segundo Illene Grabel (2003), ain-
da que aparentemente neutra e tecnicamente funda-
mentada, essa argumentação possui um forte fundo 
ideológico. De fato, por se basear fundamentalmente 
na teoria da credibilidade, tal argumentação carrega 
consigo o pressuposto da racionalidade dos agentes, 
que, exatamente por serem racionais, pensariam 
sempre de acordo com o “modelo correto”: o modelo 
econômico neoclássico. O agente racional, por defi-
nição, é aquele que pensa com base nesse modelo. 
Dessa forma, uma política só teria credibilidade caso 
fosse compatível com o “modelo correto”, caso con-
trário os agentes não acreditariam no rumo adota-
do. Daí percebe-se ser indiscutivelmente ideológica 
a base da teoria da credibilidade, que, na verdade, 
beneficia interesses específicos de multinacionais e 
instituições financeiras.

Nota-se, então, que é fundamental entender 
como geralmente é formada e difundida uma deter-
minada ideologia, posto que é a ideologia dominante 
a base da manutenção da hegemonia. 

Segundo Mannheim (1968), a ideologia dos 
indivíduos é formada de acordo com sua formação 
social, dos valores culturais nos quais estão inseri-
dos, no modo de vida de sua família, na educação, na 
religião etc. Todos esses aspectos sociais nos quais 
os indivíduos são criados acabam por configurar uma 
ideologia quase imperceptível para os mesmos. 

Já para Althusser (1996), o conceito de ideolo-
gia, ainda que similar, possui algumas diferenças em 
relação a Mannheim (1968), assumindo a ideologia 
um papel importante na determinação do mundo. 
Para ele, a ideologia se materializa através da ação 
dos sujeitos. Daí pode-se interpretar que a ideologia, 
através dos sujeitos, tem a capacidade de transformar 
a realidade material do mundo, sendo materializada 
através da ação. Assume-se assim uma via dupla, 
na qual a base material determina o modo de pensar 
dos sujeitos, mas também a ideologia desses sujei-
tos, uma vez colocada em prática, também exerce 
influência sobre a base material.

Althusser (1996), assim como Marx (2003), 
assume que as idéias dominantes de uma sociedade 
representam as idéias da classe dominante. No en-
tanto, Althusser (1996) acrescenta ser fundamental 
para a manutenção da dominação exercida pela classe 
dominante o suporte gerado pelo que ele chama de 
Aparelhos Ideológicos de Estado (AIEs). Para o autor, 
esses aparelhos (família, jurisdição, política, sindica-
lismo, informação, cultura etc) seriam os responsá-
veis por manter vivas as idéias da classe dominante, 

livrando-as de seu fundo ideológico e colocando-as 
como verdade universal. Essas “verdades”, sob as 
quais o homem vive e é criado desde o nascimento, 
seriam transmitidas geração após geração, fazendo 
perpetuar implicitamente a dominação. 

Pode-se dizer que a burguesia apoiou-se no 
novo AIE político, parlamentar-democrático, 
instalado nos primeiros anos da Revolução 
e reinstalado após longas e violentas 
lutas, [...] para assegurar não apenas sua 
própria hegemonia política, mas também 
sua hegemonia ideológica, indispensável 
à reprodução das relações capitalistas de 
produção (ALTHUSSER, 1996, p. 120). 

Percebe-se, então, uma forte correlação entre 
esta análise e a desenvolvida a partir dos conceitos 
gramscianos. Os AIEs de Althusser (1996) corres-
pondem, em certa medida,  ao conceito de Estado 
ampliado de Gramsci (1978), sendo esses aparelhos 
na verdade o foco do exercício da hegemonia. 

Partindo da análise desenvolvida por esses 
autores é possível traçar um paralelo com o atual 
modo de manutenção da hegemonia dos países cen-
trais. Com o avanço da globalização e a concomitan-
te expansão do neoliberalismo, o que se verifica é a 
difusão da ideologia dominante nos países centrais 
rumo aos países periféricos. As instituições “multi-
laterais”, organismos internacionais (ONU, OMC etc), 
multinacionais, veículos de mídia, agentes vinculados 
ao mercado de capitais e ao capital financeiro (FMI 
e Banco Mundial, entre outros), são os principais 
exemplos atuais de “AIEs” internacionais vinculados 
à ideologia dos países desenvolvidos e às elites do-
minantes na periferia. Segundo argumenta Chesnais 
(2004, p. 40):

Foi nos países do Terceiro Mundo, incentivados 
a se aproveitar dos créditos aparentemente 
vantajosos associados à reciclagem dos 
petrodólares, que as conseqüências do “golpe 
de 1979” foram as mais dramáticas. [...] Nos 
países chamados “em desenvolvimento” 
ou “de industrialização recente”, a dívida 
tornou-se uma força formidável que permitiu 
que se impusessem políticas ditas de ajuste 
estrutural e se iniciassem processos de 
desindustrialização em muitos deles. A dívida 
levou a um forte crescimento da dominação 
econômica e política dos países capitalistas 
centrais sobre os da periferia. 

As políticas econômicas defendidas por tais 
instituições vêm impondo a ideologia econômica 
dominante internacionalmente e eliminando a pos-
sibilidade de implementação de políticas de outra 
orientação teórica. Estes, como outros inúmeros 
fatores, colaboram para a expansão e consolidação 
cada vez mais profunda dessa dominação ideológica 
que marcou o avanço do neoliberalismo e da teoria 
econômica neoclássica. 



Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce

25Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 19-27, jan-jun 2008

As formas atuais de exercício da hegemonia: uma análise da globalização econômica a partir da abordagem gramsciana

Tal quadro representa, portanto, uma nova 
forma do exercício da hegemonia em âmbito inter-
nacional. A base ideológica que hoje atua nos pa-
drões de consumo, na cultura popular massificada e 
americanizada e até mesmo na teoria econômica e 
na condução das políticas públicas, na verdade im-
pulsiona a uniformização da visão de mundo hege-
mônica, fortalecendo assim o consenso e reduzindo 
os campos de atuação dos intelectuais das classes 
subalternas, dos movimentos dos trabalhadores e de 
expressões  sócio-culturais particulares. Todo esse 
processo, no entanto, vem sendo camuflado por uma 
justificativa teórica vinculada a uma vertente da te-
oria econômica, que, visando somente os resultados 
quantitativos, põe em segundo plano tais discussões, 
tidas como simples e inevitável reflexo de um modelo 
econômico ótimo e indiscutível. 

Segundo o arcabouço teórico neoclássico, a 
intensificação maciça das trocas comerciais e finan-
ceiras em um âmbito global permitiria que o próprio 
mercado equacionasse os problemas existentes em 
torno da distribuição de riquezas. O trabalho mais 
barato e o maior retorno marginal do capital a ele 
relacionado atrairia o capital internacional rumo aos 
países subdesenvolvidos. No entanto, quase que si-
multaneamente à criação do FMI e do Banco Mun-
dial, o que se verificou foi uma queda do fluxo de tal 
capital nessa direção (STIGLITZ, 2004). 

Para os que defendem os benefícios de um 
mercado livre, a massa de desempregados e excluí-
dos que vem aumentando continuamente em quase 
todos os países não é o resultado de políticas eco-
nômicas injustas ou de arrochos fiscais excessivos, 
mas sim fruto de uma má administração estatal, o 
que, na perspectiva dos mesmos, só comprovaria a 
necessidade da redução da intervenção do Estado nos 
mercado, exceto em casos de corretivos. 

É importante perceber, contudo, que, mesmo 
sendo mutuamente vantajoso, o comércio internacio-
nal não implica numa redução das desigualdades de 
renda internacionais, mas sim numa ampliação das 
mesmas. Nesse sentido, do ponto de vista dos países 
periféricos, pode ser muitas vezes mais vantajosa a 
implementação de políticas protecionistas (como as 
praticadas pela maioria dos países hoje desenvolvi-
dos e ainda hoje presente em alguns setores), com 
o objetivo de orientar a produção nacional para bens 
de maior retorno e desenvolver maior produtividade e 
competitividade internacional. Conforme demonstra 
Gerschenkron (1966) e Kempt (1985), todos os países 
industrializados lograram alcançar o desenvolvimento 
através da atuação de Estados nacionais que intervie-
ram ativamente na atividade econômica, sejam eles 
de industrialização originária ou tardia, mas princi-
palmente nesses últimos, como são os exemplos de 
Alemanha, Japão ou mesmo Estados Unidos.

Por todos esses motivos destacados, se per-
cebe que, apesar das inúmeras vantagens advindas 
da globalização, como a maior interação cultural, o 
aumento da informação e do conhecimento, a redu-
ção de antigos preconceitos etc, do ponto de vista 
social e econômico, o que se verifica é uma perda de 
identidade e soberania. Como vem sendo observado, 
a perda de autonomia devido à submissão da políti-
ca econômica nacional às demandas internacionais 
neoliberais prejudica o desenvolvimento e implica 
ainda na impossibilidade de atuar segundo as espe-
cificidades culturais nacionais e regionais. Mais que 
isso, a submissão dos países periféricos significa a 
gradual adesão ao consenso que rege a hegemonia 
dominante, ampliando assim uma visão de mundo 
viciada e suprimindo ainda mais a possibilidade de 
criação de novas concepções de mundo. 

4. UMA REFLExãO SObRE A 

GLObALizAçãO NA ATUALidAdE

Segundo discutido, a internacionalização das 
economias periféricas tem provocado um grave des-
locamento do poder decisório para o exterior, espe-
cialmente para organismos internacionais vinculados 
aos anseios dos chamados Estados centrais, despri-
vilegiando políticas locais e agravando ainda mais 
o já injusto quadro social brasileiro. Seguindo os 
conceitos gramscianos previamente apresentados, 
percebe-se que essa ampliação da dominação ideo-
lógica representa a ampliação do poder hegemônico 
dos países centrais que, com a expansão do neolibe-
ralismo, enfraqueceram os movimentos sociais e dos 
trabalhadores, reforçando a visão unilateral imposta 
por seus intelectuais. 

A visão neoliberal do processo da globalização, 
única e exclusivamente econômica, tem produzido 
uma contenção das alterações possíveis, preservan-
do o status quo e mantendo o controle hegemônico 
sobre os países periféricos. O sistema vigente tem 
mantido grande parcela dos indivíduos afastados das 
esferas referenciais de decisão das políticas públicas, 
o que tem feito crescer o déficit democrático de ci-
dadania. Com a configuração de tal quadro, cidada-
nia tem assumido cada vez mais o sentido exclusivo 
de participação eleitoral, perdendo seu conteúdo de 
participação política e social, vinculada ao exercí-
cio do poder e da reivindicação. Com o avanço de 
tais concepções, a sociedade civil, que representa o 
principal campo de atuação das classes subalternas, 
se mostra esvaziada, permeada de empresas opor-
tunistas que se beneficiam desse quadro para lucrar 
com a “solidariedade”. 

Os impactos sociais da globalização econômica 
nos países subdesenvolvidos têm significado, primor-
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dialmente, reduções e cortes de despesas públicas 

destinadas a setores como saúde e previdência, flexi-

bilização de direitos trabalhistas, desemprego estru-

tural e tecnológico, resultado de uma desindustriali-

zação gradual, além de uma dependência crescente 

do capital externo, gerando um quadro de chamada 

“vulnerabilidade externa”. Aumenta a desigualdade, 

a exclusão, a marginalização, e os conflitos2. É o fato 

para o qual Dias (2006) chamou a atenção: a amplia-

ção da democracia sem direitos.

O máximo que esse modelo hegemônico admi-

te é a flexibilização de alguns de seus instrumentos, 

voltada para a manutenção do consenso e redução 

pontual da coerção. Políticas compensatórias são im-

plementadas, sem, entretanto, concretizar realmente 

os ideais de justiça social inseridos em vários acordos, 

resoluções e declarações de direitos positivados na 

esfera internacional.

O que se verifica atualmente é a expansão de 

uma visão de mundo vinculada aos países desenvol-

vidos, que privilegia valores econômicos, individualis-

tas e consumistas. Com o neoliberalismo, conflitos e 

contradições trabalhistas foram ocultados em virtu-

de da necessidade de se preservar o controle hege-

mônico, maquiado pela justificativa da manutenção 

da competitividade. Ao se considerar natural e até 

mesmo saudável a desigualdade social, é suprimida 

a solidariedade humana e enaltecido o individualismo 

e o egoísmo, expressados no ideal americano do self 

made man. O primeiro passo para a superação desse 

quadro é a conscientização, sobretudo do trabalhador, 

incentivando maior participação política e social, e 

promovendo o revigoramento dos movimentos sociais 

desmantelados e enfraquecidos pelo neoliberalismo.

2  O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em 
seu relatório de 1999 sobre o Brasil descreve que: “15,8% da popu-
lação brasileira (26 milhões de pessoas) não têm acesso às condições 
mínimas de educação, saúde e serviços básicos, 24% da população 
não têm acesso a água potável e 30% estão privados de esgoto. Esse 
relatório, que avalia o grau de desenvolvimento humano de 174 países, 
situa o Brasil na 79ª posição do ‘ranking’ e atesta que o Brasil continua 
o primeiro país em concentração de renda – o PIB dos 20%  mais ricos 
é 32 vezes maior que o dos 20%  mais pobres.” (PIOVESAN, 2002: 63)

5. CONCLUSõES

Conforme argumentado ao longo do presen-
te trabalho, com o avanço do neoliberalismo vem 
sendo observada perda de identidade cultural e de 
autonomia na direção da política econômica, sobre-
tudo nos países periféricos. O fracasso das políticas 
propostas pelo FMI na década de 1990 em diversos 
países levou a uma leve mudança de orientação, em 
geral o acréscimo de novas medidas às já anterior-
mente “recomendadas”. Torna-se assim necessário 
elaborar uma nova visão de mundo, que busque in-
corporar novos valores, de respeito cultural, social e 
ambiental, de solidariedade, de participação política 
e de engajamento. 

Urge a necessidade de construir um padrão 
de resistência à racionalidade neoliberal que se ex-
pandiu nos últimos 20 anos, a qual nega a mudança 
e prega o unilateralismo e o determinismo econô-
mico capitalista. O incentivo ao debate, à crítica às 
“recomendações” das organizações internacionais, 
e à criatividade na condução de políticas de desen-
volvimento nacional, focadas nas reais necessidades 
dos países periféricos, são a chave para superar os 
entraves atuais e recuperar a autonomia nacional. 

Conforme proposto por Gramsci (1966), essa 
nova visão deve ter em vista um movimento cons-
cientizador, que busque constantemente reforçar as 
relações de cooperação, solidariedade e tolerância, 
e negar que a exclusão social é um acontecimento 
natural e/ou inevitável. Partindo de uma abordagem 
dialética, ao se considerar que o mundo está em 
constante transformação e contradição, mostra-se 
imprescindível estar sempre re-avaliando posturas e 
concepções, de forma crítica e coerente com a atu-
ação prática cotidiana. A incessante transformação 
faz com que a conscientização represente um movi-
mento sem fim. Só assim é possível compreender de 
forma mais clara as relações que permeiam a tota-
lidade complexa e inter-conexa dos fenômenos que 
nos cercam (NOVACK, 2005). 
 
Artigo recebido em: 03/2008
Artigo aceito para publicação em: 06/2008
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o homem cordial
Jorge Luís Teixeira Ávila* e Mara Nogueira**

Resumo: O trabalho tem por objetivo analisar o conceito de “homem cordial”, expressão cunhada pelo romancista 
brasileiro Ribeiro Couto e utilizada por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, obra na qual o sociólogo 
realiza um esforço de compreensão da “identidade nacional” brasileira. Nesta, o termo simboliza o comportamento 
tipicamente brasileiro: avesso a padrões e caracterizado pela superposição do âmbito familiar à esfera pública. 
Contudo, o uso da expressão cordial em um sentido pouco comum - aquilo que vem do coração - gera ambigüida-
des e interpretações equivocadas. A mais polêmica é a de Cassiano Ricardo, que utiliza o termo para atribuir ao 
povo brasileiro, traços como a bondade e a gentileza, frutos da “democracia racial” que caracteriza sua formação.
Palavras-chave: homem cordial; identidade nacional; Raízes do Brasil.
Abstract: This paper analyses the concept “cordial man”, expression created by the writer Ribeiro Couto and used 
by Sérgio Buarque de Holanda in Raízes do Brasil, book dedicated to the effort of understanding the Brazilian 
“national identity”. In Holanda’s work, the term symbolises the typical Brazilian behaviour: free of standards and 
characterised by the superposition of the private and the public sphere.  However, the use of “cordial” in an unusual 
way – what comes from the heart – created a series of ambiguities and misinterpretations. The most polemic one 
came from Cassiano Ricardo, who uses the expression to characterize the Brazilians as a gentle and kind people, 
consequences of the “racial democracy” that is characteristic of their formation.
Key words: homem cordial; national identity; Raízes do Brasil.

1. iNTROdUçãO

O objetivo deste trabalho é explorar o concei-
to de “Homem Cordial”, trabalhado por Sérgio Buar-
que de Holanda no capítulo V de sua obra Raízes do 
Brasil, cuja primeira edição data de 1936. O termo 
foi empregado pela 1ª primeira vez, no ano de 1931, 
em carta de Ribeiro Couto, romancista brasileiro, a 
Alfonso Reyes, que então era embaixador mexicano 
no Brasil. A expressão foi posteriormente apropriada 
por Holanda e, com a publicação de seu livro, passou 
a gerar uma série de polêmicas no meio intelectual 
brasileiro. Tal polêmica teve como principal protago-
nista o poeta brasileiro Cassiano Ricardo, que deu ao 
termo uma nova interpretação, na qual o “cordial”, 
que em Holanda representava ‘aquilo que vem do co-
ração’, ou seja, a passionalidade brasileira, herança 
do sangue português, passa a representar a bondade 
e gentileza do povo brasileiro.

Esse trabalho apresenta, além dessa curta 
introdução, outras quatro seções. Na segunda, são 
apresentadas as origens do termo, resgatando tre-
chos da biografia de Ribeiro Couto e Alfonso Reyes, na 
tentativa de esboçar o contexto em que a expressão 
foi concebida. Na terceira parte, discute-se o termo 

às luzes da obra de Sérgio Buarque de Holanda. Já na 
quarta seção, são exploradas as polêmicas geradas 
pelo termo, com especial atenção para a controvérsia 
iniciada por Cassiano Ricardo. Por fim, são apresen-
tadas algumas conclusões e considerações.

2. AS ORiGENS dO HOMEM CORdiAL

Ribeiro Couto, nascido em Santos no ano de 
1898, foi jornalista, magistrado, diplomata, poeta, 
contista e romancista. Sucedeu Constâncio Alves na 
academia brasileira de letras, ocupando a cadeira 
de número 26, para o qual foi eleito em 28 de março 
de 1934. Em fins de 1928, Couto foi nomeado para 
o posto de auxiliar de consulado em Marselha, e foi 
durante sua estadia nessa cidade, nos primeiros anos 
da década de 1930, que o diplomata brasileiro trocou, 
com o então embaixador mexicano no Brasil, Alfonso 
Reyes, as correspondências que teriam dado origem 
à expressão “homem cordial” (ACADEMIA BRASILEI-
RA DE LETRAS, s/d). 

Alfonso Reyes, notável poeta e intelectual, 
foi nomeado embaixador do México no Brasil em 16 
de março de 1930 e aqui viveu, na cidade do Rio de 
Janeiro, durante sete anos. Durante esse tempo, 
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Reyes procurou se inserir no meio intelectual bra-
sileiro, fazendo da Embaixada localizada à Rua das 
Laranjeiras ponto de encontro de muitos dos grandes 
nomes brasileiros da época. Dentre os amigos que 
fez no Brasil encontram-se Manuel Bandeira, Ribeiro 
Couto, Alceu Amoroso Lima, Gilberto Freire e Carlos 
Lacerda, entre outros (ALONSO, 2006).

A sua insistência em fazer parte do meio 
intelectual da cidade estava diretamente 
relacionada ao seu interesse pela interação 
entre México e Brasil, ou seja, hispano-
americanos e brasileiros interligados na 
formação de um pensamento latino-americano 
 (Ibid., p. 13).

Com o objetivo de estimular esse intercâmbio 
cultural, o embaixador mexicano criou a publicação 
Monterrey: correo literario de Alfonso Reyes, que ti-
nha como meta a manutenção de um canal aberto de 
comunicação entre Reyes e seus amigos intelectuais 
que se encontravam afastados do Brasil. A publicação 
foi responsável pelo estabelecimento de um gran-
de canal de trocas envolvendo a cultura e literatura 
brasileira, mexicana e latino-americana em geral, 
fortificando a ponte cultural entre o país e a América 
Hispânica. Manuel Bandeira ficou entusiasmado com 
a publicação e passou a enviá-la ao amigo Ribeiro 
Couto, que à época residia em Marselha (ALONSO, 
2006; BEZERRA, s/d).

Couto se mostrou muito interessado pela ini-
ciativa de Reyes e escreveu uma carta parabenizan-
do-o. É nessa carta, datada de 7 de março de 1931, 
que a expressão “homem cordial” apareceu pela 
primeira vez. Sentindo-se agradecido pela atenção 
dispensada pelo remetente, Dom Alfonso – como era 
conhecido no meio intelectual brasileiro – publicou 
trecho da carta na seção Epistolário da Monterrey 
(1932, p. 3). Vinte anos depois, Ribeiro Couto pedia 
a Reyes que lhe mandasse cópia da carta, dada a 
imensa repercussão provocada pelo texto, reper-
cussão esta nem remotamente imaginada pelos dois 
(BEZERRA, s/d).

De acordo com Alonso (2006), Reyes teria fei-
to alterações na carta, devido a um sentimento de 
modéstia, o que tornou desconhecido à maioria dos 
autores que estudam o assunto que a expressão te-
ria sido usada por Couto para caracterizar o próprio 
Alfonso Reyes. Abaixo, encontra-se transcrição da 
carta, documento que se encontra no Arquivo-Museu 
de Literatura da Fundação Casa de Rui Barbosa, na 
cidade do Rio de Janeiro. A carta integra o Arquivo 
Ribeiro Couto:

O verdadeiro americanismo repele a idéia de 
um indianismo, de um purismo étnico local, de 
um primitivismo, mas chama a contribuição 
das raças primitivas ao homem ibérico; de 
modo que o homem ibérico puro seria um erro 
(classicismo) tão grande como o primitivismo 
puro (incultura, desconhecimento da marcha 

do espírito humano em outras idades e outros 
continentes). É da fusão do homem ibérico 
com a terra nova e as raças primitivas, que 
deve sair o “sentido americano” (latino), a 
raça nova produto de uma cultura e de uma 
intuição virgem – o Homem Cordial. Nossa 
América, a meu ver, está dando ao mundo isto: 
o Homem Cordial. O egoísmo europeu, batido 
de perseguições religiosas e de catástrofes 
econômicas, tocado pela intolerância e pela 
fome, atravessou os mares e fundou ali, no 
leito das mulheres primitivas e em toda a 
vastidão generosa daquela terra, a Família dos 
Homens Cordiais, esses que se distinguem do 
resto da humanidade por duas características 
essencialmente americanas: o espírito 
hospitaleiro e a tendência à credulidade. Numa 
palavra, o Homem Cordial. (Atitude oposta 
do europeu: a suspicácia e o egoísmo do lar 
fechado a quem passa). (Como é bom, nos 
pueblos e aldeias da nossa América, no seu 
México como no meu Brasil, mandar entrar 
o caixeiro-viajante francês que vende peças 
de linho, ou o engenheiro alemão que está 
estudando a geologia local, e convidá-lo para 
almoçar! A gente grita logo lá para dentro: “Ó 
fulana, manda matar uma galinha!”)... 

O fato, porém, é que se não somos latinos, nós, 
oriundos da aventura peninsular celtibérica 
em terras americanas (alimentada pela redes 
nupciais de índias bravias e pela sensualidade 
dócil de negras fáceis), se não somos latinos, 
somos qualquer coisa de muito diferente pelo 
espírito e pelo senso da vida cotidiana. Somos 
povos que gostam de conversar, de fumar 
parados, de ouvir viola, de cantar modinhas, 
de amar com pudor, de convidar o estrangeiro 
a entrar para tomar café, de exclamar para o 
luar em noites claras, à janela: “Mas que luar 
magnífico!” Essa atitude de disponibilidade 
sentimental é toda nossa, é ibero-americana... 
Observável nos nadas, nas pequeninas 
insignificâncias da vida de todos os dias, ela 
toma vulto aos olhos do crítico, pois são índices 
dessa Civilização Cordial que eu considero a 
contribuição da América Latina ao mundo.

(Marselha, 7 de março de 1931 – Ribeiro 
Couto).

O “homem cordial” foi retomado por Sérgio 
Buarque de Holanda, em seu livro Raízes do Brasil, 
publicado em 1936. Holanda teria dado os fundamen-
tos sociológicos à expressão cunhada por Couto. Há 
uma grande polêmica em torno do tema, sendo que, 
para muitos, a abordagem feita por Holanda se dis-
tanciou daquela expressa por Ribeiro Couto.

De acordo com Bezerra,

Percebe-se que as idéias do poeta e do 
historiador divergem. Se há, na concepção 
dos dois, alguma coincidência no que diz 
respeito a um “fundo emotivo extremamente 
rico e transbordante” que caracteriza o homem 
cordial, o primeiro [Couto] destaca nesse 
homem o “espírito hospitaleiro e a tendência 
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à credulidade”, enquanto o segundo [Holanda] 
analisa a natureza do “fundo emotivo” que 
dá origem ao tipo de cordialidade brasileira, 
afirmando que “a inimizade bem pode ser 
tão cordial como a amizade, visto que uma e 
outra nascem do coração, procedem da esfera 
do íntimo, do familiar, do privado” (BEZERRA, 

s/d, p. 5).

Já Alonso afirma que

O termo, que para Couto remet ia à 
especificidade latino-americana, representada 
pela figura do mexicano Alfonso Reyes, passa 
a significar a lhaneza no trato, a generosidade 
e a hospitalidade inerente ao povo brasileiro. 
O sentido, agora desvirtuado, caracteriza para 
o crítico brasileiro um conceito de identidade 
nacional. Claro fica que a relação entre 
sociabilidade e miscigenação estabelecida 
por Ribeiro Couto está muito mais próxima 
do pensamento do sociólogo Gilberto Freyre, 
desenvolvido, principalmente, em suas obras 
Casa grande & senzala (1933) e Sobrados e 
mucambos (1936) (ALONSO, 2006, p. 66).

De acordo com Alberto Beuttenmüller, em en-
saio publicado em julho de 2002, em comemoração 
aos 100 anos de Sérgio Buarque de Holanda, a po-
lêmica em torno do tema desagradava ao sociólogo. 
Nas palavras do ensaísta: “Ainda me lembro de ter 
manuseado a primeira edição de Raízes e de expor 
as questões que os estudiosos viviam a discutir sobre 
o ‘homem cordial’. Sérgio ficava possesso” (BEUT-
TENMÜLLER, 2002). O problema, segundo Bezerra 
(s/d), foi o emprego da palavra “cordial” por Holanda, 
em um sentido pouco usado, caracterizando aquilo 
que vem do coração. Um dos principais interlocuto-
res de Sérgio Buarque foi Cassiano Ricardo – jorna-
lista, poeta e ensaísta brasileiro – que interpretou a 
expressão “cordial” como algo relacionado à bonda-
de e à hospitalidade tipicamente brasileiras. Holan-
da modificou o texto original da segunda edição de 
Raízes do Brasil (que veio a ser publicada em 1948) 
e acrescentou uma longa nota de rodapé, na qual 
atribui a cunhagem da expressão a Ribeiro Couto e 
dialoga com Cassiano Ricardo. Segue abaixo trans-
crição da referida nota:

[...] A expressão é do escritor Ribeiro Couto, 
em carta dirigida a Alfonso Reyes e por este 
inserta em sua publicação Monterrey. [...] 
Cabe dizer que, pela expressão “cordialidade”, 
se eliminam aqui, deliberadamente, os juízos 
éticos e as intenções apologéticas a que 
parece inclinar-se o sr. Cassiano Ricardo, 
quando prefere falar em “bondade” ou em 
“homem bom”. Cumpre ainda acrescentar 
que essa cordialidade, estranha, por um 
lado, a todo formalismo e convencionalismo 
social, não abrange, por outro, apenas e 
obrigatoriamente sentimentos positivos e 
de concórdia. A inimizade bem pode ser tão 
cordial como a amizade, visto que uma e 
outra nascem do coração, procedem, assim, 

da esfera do íntimo, do familiar, do privado 
 (HOLANDA, 1995, p. 2004-2005).

Explicitada as origens da expressão, passa-se 
à próxima sessão deste trabalho, na qual a temática 
do “homem cordial” será discutida à luz da obra de 
Sérgio Buarque de Holanda.

3. O HOMEM CORdiAL EM RAízES dO 

bRASiL

Em Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holan-
da discute uma série de características peculiares à 
sociedade brasileira, fruto das características ímpares 
de seus processos históricos e sociais. Para o autor, 
o “homem cordial” se constitui como o indivíduo-pro-
duto de tais particularidades brasileiras, cujo traço 
mais fundamental está ligado à forma como se dá, no 
Brasil, a relação entre as esferas pública e privada.

Para Holanda, o privado, do qual se tem um 
melhor exemplo na instituição da família, representa 
o agrupamento de vontades particularistas, sendo 
que a esfera pública – na forma do Estado moderno 
e impessoal – emergiria da transcendência de tais 
vontades. Assim, “Não existe, entre o círculo fami-
liar e o Estado, uma gradação, mas antes uma des-
continuidade e até uma oposição. [...] Só pela trans-
gressão da ordem doméstica e familiar é que nasce 
o Estado” (Ibid., p. 141).

Para o autor, o processo pelo qual a “lei ge-
ral suplanta a lei particular” (Ibid., p. 142), ou seja, 
a transição de uma sociedade regida por relações 
patriarcais para uma em que predomina a relação 
impessoal entre indivíduos regulamentada por um 
Estado abstrato, não ocorre senão com grandes difi-
culdades. O autor exemplifica esse processo a partir 
da transição do trabalho corporativo, baseado em 
relações quase-familiares, para o moderno sistema 
industrial, onde predomina o aparelho burocrático da 
firma moderna e a impessoalidade. 

Para Holanda, a crise que permeou essa tran-
sição dá uma parca idéia dos percalços que trans-
passam esse caminho. “Com efeito, onde quer que 
prospere e assente em bases muito sólidas a idéia de 
família – e principalmente onde predomina a famí-
lia do tipo patriarcal – tende a ser precária e a lutar 
contra fortes restrições a formação e evolução da 
sociedade segundo conceitos atuais” (Ibid., p. 144).

Dessa forma, para o autor, o estilo de “vida 
prática”, na qual a concorrência entre os indivídu-
os ascende como um valor social positivo, enxerga 
com maus olhos a manutenção de certas relações 
de pessoalidade na vida pública. Característica esta 
atribuída por Holanda à sociedade brasileira “onde 
imperou, desde tempos remotos, o tipo primitivo da 
família patriarcal” como herança da colonização lu-



Re
vis

ta
  M

ult
ifa

ce

31

O homem cordial

Revista Multiface, Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 28-33, jan-jun 2008

sitana e do processo de urbanização que estendeu 

a “esfera de influência das cidades” a “vastas áreas 

rurais”, acarretando um profundo desequilíbrio social 

refletido até os dias de hoje na organização social do 

país (Ibid., p. 145).

Dessa forma, a expressão “homem cordial” 

assume na obra de Holanda o papel de caracterizar 

a situação em que os âmbitos privado e público se 

confundem. Para o autor, o povo brasileiro, por suas 

características peculiares, tende a agir na esfera pú-

blica, na qual a vida moderna exige alta dosagem de 

impessoalidade, formas e comportamento típicos da 

vida em família. 

A lhaneza no trato, a hospitalidade, a 
generosidade, virtudes tão gabadas por 
estrangeiros que nos visitam, representam, 
com efeito, um traço definido do caráter 
brasileiro, na medida ao menos, em que 
permanece fecunda a influência ancestral dos 
padrões de convívio humano, informados no 
meio rural e patriarcal  (Ibid., p. 146-147).

A cordialidade brasileira, portanto, não se 

constitui em uma polidez típica, por exemplo, do povo 

japonês, que é baseada fundamentalmente na obedi-

ência a um estilo ritualístico de vida. Muito pelo con-

trário, quando Holanda fala em cordialidade, ele evoca 

a palavra no seu sentido visceral, ou seja, “referente 

a ou próprio do coração (‘órgão’)” (INSTITUTO AN-

TÔNIO HOUAISS), significando que o comportamento 

do brasileiro característico tende a se basear menos 

em padrões e mais numa forma particular.

Nosso temperamento admite fórmulas de 
reverência, e até de bom grado, mas quase 
somente enquanto não suprimam de todo 
a possibilidade de convívio mais familiar. A 
manifestação normal do respeito em outros 
povos tem aqui sua réplica, em regra geral 
no desejo de estabelecer intimidade  (HOLANDA, 

1995, p. 148).

Holanda cita vários aspectos da cultura brasi-

leira na qual podem ser observados resquícios dessa 

“cordialidade”, entre elas, traços lingüísticos, como o 

uso intenso de diminutivos; aspectos sociais, como a 

omissão do sobrenome no tratamento; e religiosos, 

como a “intimidade quase desrespeitosa” da qual os 

fiéis se valem no culto a santos e mártires da Igre-

ja Católica.

Dessa forma, o conceito que em Ribeiro Couto 

remetia a uma característica partilhada pelos povos 

latino-americanos se transforma na obra de Sérgio 

Buarque de Holanda em um arquétipo social da cul-

tura brasileira.

4. A CONTROvéRSiA EM TORNO dO 

CONCEiTO dE “HOMEM CORdiAL”

O livro Raízes do Brasil é escrito num período 
que se segue a profundas transformações nos âm-
bitos econômico e cultural da sociedade brasileira. 
Sobre esse contexto de transformação, processa-se 
uma efervescência cultural, que se fazia sentir, em 
grande parte, no questionamento da formação e tra-
jetória histórica do povo brasileiro, particularmente 
relacionada a aspectos ligados à herança cultural 
lusitana. Como afirma Leenhardt:

O importante, neste caso, é compreender 
o papel que ocupa nos anos 1920-1930 a 
idéia de um “homem brasileiro”, com um 
caráter profundo, com uma mentalidade 
especificamente brasileira para a análise tanto 
política quanto social da situação do Brasil  
(LEENHARDT, 2005, p. 81).

É partindo desse contexto que Sérgio Buarque 
de Holanda intenta dissecar as “raízes” da cultura 
brasileira, através das heranças culturais lusitana, 
africana e indígena. O autor busca ressaltar através 
da idéia de “homem cordial” a pequena propensão, 
por parte dos brasileiros, a se relacionar socialmente 
de maneira impessoal. Dessa forma, o contato com 
o outro, que em várias culturas se rege sob a tutela 
de certo formalismo social, no caso brasileiro abre 
caminho para a relativização de uma série de regras 
de conduta, passando o comportamento a se pautar 
predominantemente por essa cordialidade, que blo-
queia o surgimento de uma esfera rígida de valores 
sociais. Em outras palavras,

[...] a polidez no trato social, segundo Sérgio 
Buarque, constituía-se numa espécie de 
máscara, um dispositivo individual cuja 
finalidade era a defesa dos pensamentos 
e interesses do “eu” frente às orientações 
coletivas. Tal fórmula de convívio grupal, se 
impregnava a cultura e ditava o comportamento 
de povos como o japonês, no Brasil perdera 
muito de sua força cultural, sendo superado 
pela cordialidade que, pensada como o avesso 
do ritualismo social, instigava a existência 
de uma ética de viver dominada pelo fundo 
emocional que, no processo de interação 
social, induzia à expansão dos interesses 
individuais sobre o tecido coletivo  (BERTOLLI 

FILHO, 2000, p. 10).

O conceito buarquiano de “homem cordial” foi, 
no entanto, alvo de uma série de polêmicas derivadas 
de interpretações que surgiam, em parte, por uma 
relativa ambigüidade semântica com relação ao ad-
jetivo “cordial”, mas que, principalmente, foram re-
sultado da possibilidade da sua utilização como ins-
trumento em uma miríade de concepções ufanistas 
da sociedade brasileira. Boa parte da polêmica em 
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torno do conceito de “homem cordial” surge a partir 
de sua interpretação/apropriação por parte do poeta 
Cassiano Ricardo, inicialmente apresentada em um 
artigo na Revista Colégio (RICARDO, 1948) que passa 
a ser incluído como apêndice em Raízes do Brasil a 
partir de sua terceira edição.

Para o poeta, a cordialidade buarquiana tornou-
se, surpreendentemente, sinônimo do conjunto 
de “valores positivos reunidos no coração” 
que, apesar de considerado verdadeiro, para 
ele não se constituía em elemento presente 
em todas as formações culturais, também 
não servindo como fundamento psico-cultural 
que ganha dimensões maiores no contexto 
brasileiro. Neste curso, Cassiano reiterou sua 
confiança na “democracia social” brasileira, 
buscando corrigir Sérgio Buarque através 
da alegação que, bem mais que cordial, o 
brasileiro caracterizava-se, culturalmente, por 
fazer uso, sobretudo, de uma certa “técnica da 
bondade”  (BERTOLLI FILHO, 2000, p. 17).

Funcionário do DIP (Departamento de Impren-
sa e Propaganda), órgão responsável pela censura 
durante o Estado Novo, Ricardo utiliza-se do conceito 
para ressaltar a “bondade” intrínseca ao povo bra-
sileiro. O poeta defendia que eram os bandeirantes 
paulistas os maiores símbolos da cordialidade brasi-
leira, e seriam as bandeiras as primeiras organizações 
democráticas do Brasil, onde o

[...] líder era eleito pelo “povo” mediante 
suas qualidades e que o “chefe” somava 
ternura e força para administrar a população, 
envolvendo-se tanto com a vida pública quanto 
com a existência privada de seus subordinados  
(Ibid., p. 17).

Desta forma, como defendia o poeta, após o 
fim das bandeiras, a história brasileira só voltaria a 
ver um governo “democrático” a partir da Revolução 
de 30 e a subseqüente ascensão de Getúlio Vargas 
ao poder. Dada a proposta getulista de consolidar a 
ocupação das regiões interioranas e das fronteiras, 
este governante reencarnaria o próprio “ideal” de-
mocrático bandeirante (Ibid., p. 15).

Ainda segundo Cassiano,

[...] a “única característica incorrigível” do 
brasileiro é a sua bondade, o que poderia 
ser confirmado na perspectiva histórica 
paulista, marcada pela solidariedade natural, 
incapacidade de odiar, de fazer e ter inimigos 
e pela inexistência de uma separação concreta 
entre as classes sociais  (Ibid., p. 17).

Cassiano Ricardo, assim como Sérgio Buarque 
de Holanda, havia se lançado, a partir da década de 
1920, nas concepções modernistas e na tentativa de 
desvendar a trajetória histórica do país e a formação 
cultural do povo brasileiro. Dessa forma,

Postados em espaços ideológicos antagônicos, 
o primeiro [Sérgio Buarque de Holanda] 
buscou no pretérito os motivos impeditivos, 

até então, de um regime democrático e da 
modernidade política e social. Cassiano, em 
oposição, vasculhou no passado os elementos 
legitimadores do governo varguista, para ele, 
tributário da democracia (Ibid., p. 20).

Sérgio Buarque tentava evitar que a polêmica 
assumisse as formas de um “duelo” acadêmico, as-
sumindo uma posição bastante “cordial” em relação 
ao seu oponente. Entretanto, Sérgio Buarque chega 
a criticar a postura assumida por Ricardo em carta 
publicada em número subseqüente da mesma revista 
onde este último havia iniciado o mal-entendido, carta 
esta que também será posteriormente incluída como 
apêndice de Raízes do Brasil (LEENHARDT, 2005, p. 
140). Nesta, o historiador ressalta o equívoco da in-
terpretação empreendida pelo poeta.

Devo dizer que não me agarro com unhas 
e dentes à expressão cordial, que mereceu 
suas objeções. Se dela me apropriei foi falta 
de melhor. É certo, entretanto, que não me 
convenceram seus argumentos em contrário, 
quando opõe bondade a cordialidade. Não 
vejo como fugir, com efeito, ao sentido ético 
associado à palavra bondade. Você mesmo 
não o conseguirá, apesar de toda a sua 
admirável destreza. Ou conseguirá, se assim 
se pode dizer, redefinindo e imprecisando o 
conceito, de um modo que ouso julgar ilegítimo  
(LEENHARDT, 2005, p. 115, grifos do autor).

Por fim, Sérgio Buarque acaba declarando que, 
em decorrência do rápido processo de urbanização 
de industrialização pelo qual passaria a economia 
brasileira a partir de Vargas, o homem cordial cedo 
ou tarde seria coisa do passado.

Com a progressiva urbanização, que não 
consiste apenas no desenvolvimento das 
metrópoles, mas ainda e sobretudo na 
incorporação de áreas cada vez mais extensas 
à esfera da influência metropolitana, o homem 
cordial se acha fadado provavelmente a 
desaparecer, onde ainda não desapareceu de 
todo  (HOLANDA, 1948 apud BERTOLLI FILHO, 2000, p. 19).

5. CONSidERAçõES FiNAiS

Sérgio Buarque de Holanda conseguiu, através 
do “homem cordial”, construir um conceito que pôde 
servir de base sociológica para o entendimento de 
uma série de características do povo brasileiro, prin-
cipalmente aquelas relativas ao seu comportamento, 
onde formas de relacionamento de cunho tipicamente 
familiar tendem a se estender sobre o tecido social. 
Essa predominância de um não-formalismo social se 
estenderia também, de maneira consoante, aos di-
versos componentes da interação social, como nos 
aspectos religiosos e lingüísticos, a exemplo do tra-
tamento “íntimo” dado aos santos e o emprego de 
diminutivos.
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A utilização desse conceito, assim como o 
próprio livro Raízes do Brasil, segue um esforço de 
esboçar a “identidade nacional” brasileira, que é, em 
grande parte, subjacente ao movimento modernista 
que ganhara grande proporção a partir da década 
de 1920.

Entretanto, o próprio Sérgio Buarque mani-
festa a sua descrença na possibilidade de manuten-
ção dessas peculiaridades da cultura em face dos 
processos crescentes de industrialização e urbani-
zação da sociedade latino-americana e, particular-
mente, da sociedade brasileira. Com a progressiva 
transformação de uma sociedade de bases agrárias 
em uma sociedade de base urbano-industrial, essa 
“cordialidade” tenderia a dar lugar à “civilidade”, que 
permitiria assumir uma postura neutra (GOLDMAN, 
s/d) frente ao convívio social forçado característico 

dos grandes aglomerados urbanos. Como afirma o 

autor de Raízes:

Por fim quero frisar [...] que a própria 
cord ia l idade não me parece v i r tude 
definitiva e cabal que tenha de prevalecer 
independentemente das circunstâncias 
mutáveis de nossa existência. Acredito que ao 
menos na segunda edição do meu livro, tenha 
deixado esse ponto bastante claro. Associo-a 
antes a condições particulares de nossa vida 
rural e colonial, que vamos rapidamente 
superando  (HOLANDA, 1948 apud BERTOLLI FILHO, 

2000, p. 19).

Artigo recebido em: 04/2008

Artigo aprovado para publicação em: 06/2008
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UFMG Consultoria Jr.

treinamento ucJ: desenvolvendo 
competências

Maria Clara Naime Rodrigues Fonseca*

Resumo: O Treinamento é uma prática tradicional na UFMG Consultoria Jr. que sofreu vários aperfeiçoamentos 
para melhor capacitar as pessoas que entrassem na empresa a desempenhar seu trabalho. A prática dura em 
média dois meses e é dividida em duas partes: Teórico e Prático. As atividades ministradas durante o Treinamento 
são variadas para garantir que a capacitação dos Trainees, ou membros colaboradores, seja completa. Alguns 
exemplos são o treinamento em ferramentas do MS Office, nos produtos do portfólio da empresa e de redação. 
Além disso, eles passam um mês executando projetos juntamente com os membros efetivos a fim de que possam 
vivenciar na prática o que aprenderam durante o Treinamento Teórico. Este é o início de uma série de atividades 
que visam o desenvolvimento dos membros da UCJ para o mercado de trabalho, já que a missão da empresa é 
ser uma incubadora de talentos.
Palavras-chave: treinamento; UCJ; empresa júnior; trainee; recursos humanos.
Abstract: The Training is a traditional activity in UFMG Consultoria Jr., going through many improvements in order 
to better capacitate the new members to develop their work. The practice lasts in average two months, being 
divided into a theoretical and a practical moment. It consists of varied activities, thus guaranteeing a complete 
qualification of the trainees, or collaborating members. Some examples of these activities are the training in MS 
Office tools, in the products of the company’s portfolio, and in writing. In addition, the members also spend one 
month developing projects alongside the full-fledged members, so as to experience in practice what they learned 
during the theoretical training. This is the beginning of a series of activities that aim at preparing the UCJ members 
for the job market, in accordance to the company’s mission, which is to foster new talents.
Key words: training; UCJ; junior enterprise; trainee; human resources.

1. iNTROdUçãO

A UFMG Consultoria Jr. realiza, semestralmente, 
o Treinamento, prática que reúne todos os candidatos 
aprovados no Processo Seletivo e que visa capacitá-los 
e prepará-los para a execução de projetos, bem como 
para a provável ocupação de cargos gerenciais. Com esta 
finalidade, o processo é dividido em duas etapas, uma 
primeira que tem como objetivo fornecer todo o conhe-
cimento teórico, específico e necessário para a ocupação 
do cargo inicial na empresa e, posteriormente, uma se-
gunda fase focada no treinamento prático, momento em 
que os Trainees são alocados, juntamente com os mem-
bros efetivos da empresa, em equipes para a execução 
de projetos internos ou externos para avaliar o Trainee 
quanto ao seu desenvolvimento técnico e interpessoal.  

Para que o Treinamento chegasse a esse formato, 
foi feito um mapeamento das necessidades da empresa, 
tendo em vista as dificuldades que os membros apre-
sentavam durante a execução de projetos. Tal formato 
se consolidou em 2006, após a Reestruturação Orga-
nizacional feita na UCJ, e vem sofrendo atualizações e 

aperfeiçoamentos no intuito de se aperfeiçoar, cada vez 
mais, o desenvolvimento das competências essenciais 
para que a empresa seja, de uma maneira ainda mais 
eficaz, uma incubadora de talentos e, assim, tenha sua 
missão reconhecida. 

É válido explicar, brevemente, como funciona a 
estrutura organizacional da UCJ. Após a aprovação do 
candidato no Processo Seletivo, ele se torna um Trainee, 
cargo também designado como membro colaborador. As-
sim que é efetivado, o membro ocupa, obrigatoriamente, 
o cargo de Analista, que é co-responsável pela execução 
de projetos. Se promovido, o membro torna-se Consul-
tor e responsabiliza-se diretamente pela execução dos 
mesmos e, a partir de então, caso desenvolva todas as 
habilidades necessárias, pode ocupar tanto o cargo mais 
alto da parte técnica, o de Consultor Máster, quanto car-
gos gerenciais, os de Diretores e Gerentes. 

2. dESENvOLviMENTO

O responsável pela administração do Treinamento 
é o Diretor de Recursos Humanos, que acompanha todos 
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os potenciais membros, desde o Processo Seletivo até 
o final do Treinamento, incumbindo-se, também, de 
monitorar o desenvolvimento de todos, juntamente 
com o Gerente de Pessoas.

Em relação ao processo do Treinamento, o 
primeiro passo é montar o Cronograma das ativida-
des no MS Project. Neste ficam especificadas as ati-
vidades da parte teórica durante todas as semanas, 
o que inclui a definição dos horários de cada uma, a 
identificação dos membros alocados para ministrar 
cada treinamento, além da distribuição de tempo 
entre as atividades. Vale ressaltar que o acesso a 
tais dados é permitido a todos os envolvidos com o 
processo. As vantagens de se ter um cronograma 
está relacionada à possibilidade de se acompanhar 
as atividades em ordem lógica e clara, facilitando 
seu gerenciamento e contribuindo para a Gestão do 
Conhecimento da empresa. 

As atividades são variadas para assegurar uma 
boa capacitação dos membros, sendo algumas delas 
fundamentais, nas quais é exigido um bom desempe-
nho dos Trainees para serem efetivados. Entre elas, 
encontra-se o Portfólio, treinamento em que todos 
os produtos que a empresa oferece são explicados 
pelo Diretor de Projetos, após uma pesquisa sobre 
os moldes de relatórios feitos para os projetos ser 
realizada pelos Trainees. Este treinamento impul-
siona o desenvolvimento da iniciativa dos membros 
colaboradores, que são mobilizados a pesquisar tan-
to em diversas fontes bibliográficas como, também, 
diretamente com os membros efetivos, ampliando 
o entendimento através de exemplos reais. Logo 
após o estudo de cada produto, há a apresentação 
de cases de projetos externos finalizados recente-
mente, cujos produtos têm os mesmos moldes dos 
que foram estudados. Isso facilita a compreensão, 
pois une a teoria estudada à prática da UCJ. Quando 
há demanda, o treinamento de Portfólio é comple-
mentado com apresentações de projetos internos, 
como a Auto-Avaliação, e de workshops, como o de 
BSC (Balanced Scorecard). Uma ferramenta também 
apresentada aos Trainees e que auxilia a certificação 
da qualidade dos projetos feitos na empresa é o PM-
BoK (Project Management Body of Knowledge), capaz 
de aprimorar a aplicação de processos em projetos, 
evitando a recorrência de problemas. 

Uma inovação deste semestre foi a implemen-
tação do treinamento completo nas ferramentas do 
MS Office, que inclui Access, Excel, Power Point, Pro-
ject, Visio, Visual Basic e Word. Todos os treinamentos 
são ministrados por componentes do Núcleo de TI, 
constituído pelas pessoas da empresa mais capaci-
tadas neste assunto, e possuem o suporte didático 
de apostilas, também desenvolvidas por membros, 
que apresentam explicações de como utilizar todos 
os recursos dos softwares nos moldes da UCJ. Com 
isso, já foi possível perceber um melhor aprendizado 

por parte dos Trainees, os quais têm resolvido todos 
os exercícios propostos durante os treinamentos com 
o suporte didático. Além disso, houve um reconhe-
cimento externo por parte da faculdade e de outras 
empresas juniores, que se interessaram em oferecer 
o treinamento em conjunto com a UCJ para, respec-
tivamente, seus alunos e membros.  

Desde o início de 2006 se percebeu a necessi-
dade de capacitar os membros em relação à produção 
de textos, já que na empresa todos têm a respon-
sabilidade de elaborar relatórios de projetos, cases, 
e-mails formais e relatórios de gestão. Para tanto foi 
moldado o treinamento Brasil Português, que avalia 
os Trainees em simulações, a partir de experiências 
reais, de produções de texto. Pode-se afirmar que o 
Brasil Português foi o responsável por impulsionar e 
disseminar a cultura de produção de artigos, notas 
e retrancas para a página quinzenal da UCJ no Diá-
rio de Comércio. 

Há uma preocupação em garantir que todos 
os Trainees adquiram um conhecimento significativo 
acerca das atividades da empresa. Nesse sentido, 
durante as primeiras semanas de Treinamento todas 
as células são apresentadas, assim como o é o Con-
selho Administrativo e Fiscal. É muito comum que os 
Trainees entrem sem terem clareza das funções de 
cada setor da UCJ, porém, com as explicações dos 
Diretores, dos Gerentes e dos Conselheiros, eles 
conseguem adotar uma postura mais crítica e em-
basada sobre a gestão da empresa. Uma ferramenta 
que auxilia todas estas apresentações é a Planilha 
de Formalização de Cargos, na qual se encontram 
as descrições sumárias e as funções estabelecidas 
para todos os cargos da atual estrutura. Além disso, 
a empresa possui quatro Núcleos consolidados (TI, 
de Investimentos, Social e MEJ), que são atividades 
paralelas na empresa, e todos são apresentados du-
rante o Treinamento pelos coordenadores dos mes-
mos. Vale ressaltar que há a possibilidade imediata 
de os Trainees interessados já começarem a partici-
par, mesmo antes de suas efetivações, das reuniões 
periódicas e atividades daqueles núcleos que lhes 
interessarem. Outras atividades pontuais que con-
tribuem para a socialização do membro colaborador 
são a apresentação de alguns parceiros, represen-
tados por membros das próprias instituições. São 
exemplos destes parceiros o Junior Achievement e o 
MEJ (Movimento de Empresas Juniores), sendo que 
a apresentação deste último preza por incentivar a 
participação dos membros em todos os eventos e 
atividades relacionadas ao Movimento. 

A UFMG Consultoria Jr. tem consciência de 
que o membro só se sentirá parte atuante das prá-
ticas de gestão no momento em que conhecer bem 
toda a parte institucional da empresa. Portanto, o 
Diretor Presidente incumbe-se de apresentar todos 
os documentos relacionados a essa área, a saber: 
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Estatuto, Código de Ética e Regimento Interno. Para 
se certificar que o Trainee compreendeu bem todas 
as informações expostas e se garantir que o mesmo 
estará apto a divulgar de maneira correta a empresa, 
é aplicada uma prova institucional que abrange todo 
o conteúdo estudado.

Com o intuito de motivá-los e integrá-los ain-
da mais à empresa, há a apresentação de ex-mem-
bros e a realização de dinâmicas. A primeira confere 
aos Trainees a oportunidade de presenciar relatos 
de pessoas que passaram pela UCJ e conseguiram 
excelentes oportunidades de emprego graças à ex-
periência vivida na empresa. Além disso, tal expla-
nação configura-se como um momento de conversa 
informal em que todos se sentem à vontade para 
sanar dúvidas quanto às expectativas que têm com 
a empresa. Já a realização de dinâmicas tem como 
objetivo motivar os Trainees, bem como aproximá-
los e integrá-los à empresa. 

Tendo em vista que o membro da UCJ precisa 
ter desenvoltura para fazer apresentações perante 
clientes e determinados públicos, foram elaboradas 
atividades no Treinamento capazes de desenvolver 
habilidades relacionadas à oratória. Nesse contexto, 
são expostas técnicas de apresentação e há o Alto 
Impacto, atividade que avalia a capacidade deles de 
se expressar em relação a uma situação surpresa. 

Para que o Diretor de Recursos Humanos con-
siga acompanhar o desempenho e desenvolvimento 
de todos os Trainees, as notas recebidas por eles 
nas atividades são todas lançadas na Planilha de 
Avaliação de Trainees. Nela, cada responsável pelos 
treinamentos de MS Office, Institucional, Brasil Por-
tuguês, Portfólio e Alto-Impacto analisa os Trainees 
de acordo com critérios padronizados considerados 
condizentes com os do Processo Seletivo e com os 
da Avaliação de Desempenho técnica. A avaliação de 
todas as aulas concentra-se na Planilha, que é enri-
quecida com comentários, feitos pelos mesmos res-
ponsáveis, acerca de questões observadas durante 
os treinamentos – por exemplo, no que diz respeito 
ao comportamento e postura. Tal Planilha é essencial 
no momento da decisão da efetivação, já que todos 
os dados constados contribuem para tornar o pro-
cesso de escolha mais eficiente e seguro, evitando 
surpresas futuras em relação a qualquer aspecto. 

Pode-se garantir que o Treinamento da UCJ 
é de qualidade pelo fato de ele ser constantemente 
melhorado em decorrência da análise feita após o 
término de cada edição. Os Trainees avaliam quinze-
nalmente tanto as atividades do Treinamento quanto 
o desempenho dos membros envolvidos responsáveis 
por ministrar as mesmas, sendo as avaliações de or-
dem qualitativa e quantitativa. Há, ainda, a avalia-
ção feita por aqueles membros que participaram de 
alguma parte da edição, os quais contribuem com 
opiniões provenientes da experiência e sugerem me-

lhorias. Todos os dados são estudados pela célula de 
Recursos Humanos e as decisões de aprimoramento 
são implementadas no próximo semestre. 

A fase prática finaliza a capacitação do mem-
bro colaborador, possuindo a mesma duração da 
etapa teórica, um mês. Como já foi mencionado an-
teriormente, os Trainees são alocados em projetos 
internos ou externos e, neste momento, o trabalho 
deles se equipara ao dos Analistas. Para que os Trai-
nees consigam se desenvolver bem e apresentar um 
desempenho satisfatório na fase prática, há uma es-
trutura para execução pré-definida atenta a tal inten-
ção. Nesse contexto, os Trainees são alocados para 
trabalhar em uma equipe composta, geralmente, por 
alguns Analistas, um Consultor e um Consultor Más-
ter. Assim, é importante que eles demonstrem um 
bom trabalho em grupo e uma satisfatória absorção 
do conteúdo do Treinamento teórico, pois tudo o que 
foi ensinado é colocado em prática. Nesta etapa, o 
desempenho deles é mensurado pela Avaliação de 
Desempenho, nos moldes daquela aplicada aos Ana-
listas. A importância da aplicação dessa Avaliação é 
que, com os resultados conseguidos, torna-se pos-
sível obter uma noção real de como eles desenvol-
veram todas as competências exigidas para ocupar 
o cargo de Analista. A segurança dessa ferramenta 
é aumentada pela comparação feita com os resul-
tados das turmas anteriores, processo que garante, 
ademais, a Gestão do Conhecimento. 

3. CONCLUSõES

O Treinamento da UCJ tornou-se uma prática 
essencial para garantir que os membros da empresa 
entrem capacitados e possam desenvolver um traba-
lho de maior qualidade. Isso contribui para se atingir 
um dos objetivos estratégicos da instituição: “atrair 
e reter potenciais talentos”. Além disso, tal atividade 
possibilita que a missão da UCJ, baseada no fato de 
ser uma incubadora de talentos, seja reconhecida. 

É preciso salientar que a UCJ não concentra as 
estratégias de capacitação dos membros somente no 
Treinamento, mas, como esta é a etapa inicial, dá-se 
à mesma extrema importância. Tendo em vista o mo-
delo atual de Treinamento, com etapas consolidadas 
e eficazes, é possível garantir a qualidade das práti-
cas da instituição e, então, evitar que a rotatividade, 
fator comum em empresas juniores, iniba um rápido 
e constante crescimento da empresa.   

4. RESULTAdOS

Com o Treinamento nos moldes atuais, várias 
mudanças significativas foram percebidas e diag-
nosticadas, seja através de melhora nos indicadores 
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do Planejamento Estratégico, seja de maneira mais 
subjetiva. 

Atualmente, conseguimos desenvolver novas 
ferramentas de gestão que, normalmente, deixam 
os processos mais práticos e fáceis de serem geren-
ciados. Isso se dá através da maior capacitação e 
qualificação de todos os membros, o que implica em 
aumento da dinamicidade e flexibilidade da empre-
sa, posto estar o conhecimento distribuído de modo 
mais homogêneo, e não concentrado em determina-
dos membros com conhecimento em áreas específi-
cas, como acontecia anteriormente – evitando, por 
exemplo, que a empresa dependa de poucos com co-
nhecimento de informática. É percebido também que 
os membros conseguem ter uma participação mais 
crítica e ativa nas discussões acerca de melhorias em 
geral para a empresa. Isso pode ser constatado nas 
quinzenais Reuniões de Membro, nas quais há um 
tempo reservado para debate de idéias sobre temas 
internos diversos, e no Retiro de Membro, que acon-
tece anualmente e é um momento reservado para 
todos discutirem questões relevantes na condução 
administrativa e estratégica da UCJ.  

Além disso, o Índice de Eficiência Operacional, 

indicador da Célula de Projetos, aumenta significa-

tivamente a cada semestre, o que comprova que a 

produtividade dos membros cresce constantemente 

em decorrência da maior capacitação dos mesmos. 

Outro indicador importante para ratificar o aprimora-

mento na gestão da empresa devido ao Treinamento 

é o índice de Atrasos de Projetos, que também vem 

melhorando em função da diminuição tanto do tempo 

gasto com estudos antes da execução, quanto de er-

ros por falta de domínio de ferramentas de informáti-

ca. Por fim, outras conseqüências positivas também 

observadas são o aumento da satisfação dos clien-

tes, indicador percebido pela Célula de Marketing, e 

o surgimento do também valorizado reconhecimento 

externo em função da consolidação do Treinamento 

com MS Office completo.

Artigo convidado em: 06/2008
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ANExO A 

TreinamenTo UCJ 2007/2
avaliação do TreinamenTo – Período avaliado: 17/09 a 28/09

Como você avaliaria nos seguintes pontos:
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Temas abordados
Organização
Recursos Utilizados
Pontualidade
Aproveitamento do Tempo

Como você classificaria a sua atuação quanto à:
Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo

Assiduidade
Pontualidade
Atenção/Interesse
Participação
Motivação

dê uma nota geral (de 0 a 5) para cada dia do treinamento:

data Atividade Responsável Nota
Tema Apresentação

Seg 17/09

Boas Vindas Diretoria   
Dinâmica Diretoria   
Tour pela empresa Ariel e Maria Clara
Orientações iniciais Maria Clara
Conhecendo o trabalho na UCJ  Maria Clara   

Ter 18/09

Parte institucional Leonardo   
Apresentação da Célula de RH Hadassa e Maria Clara
Apresentação da Célula de Marketing Cecília e Thiago
Apresentação da atividade Portfólio Gustavo   

Qua 19/09
Treinamento de Word Cecília e Aguiar   
Treinamento de Power Point Ariel e Maria Clara
Apresentação do Conselho Fábio e Juan   

Qui 20/09 Pesquisa Portfólio de Marketing
Sex 21/09 Pesquisa Portfólio de Marketing

Seg 24/09
Apresentação da equipe de Excel Ariel , Lucas Roberto, Filipe, Augusto 

Vilela, Mariana Braga e Lucas Aguiar   

Treinamento de Excel 1 Ariel, Augusto Vilela, Filipe, Lucas 
Roberto e Mariana Braga   

Ter 25/09

Case Spa Urbano Leonardo, Suzana, Frederico e 
Mariana Brescia   

Apresentação da Célula Administrativo-
Financeiro Ariel e Vivian

Apresentação da Célula de Projetos Gustavo, Juliana, Lucas Aguiar e 
Renato

Apresentação Núcleo de TI Lucas Aguiar, Thiago
Apresentação da Presidência Leonardo
Apresentação do MEJ Leonardo   

Qua 26/09

Apresentação Núcleo Social Ana Luísa, Bruno e Carina   
Apresentação Núcleo de Investimentos Ariel
Apresentação Núcleo MEJ Leonardo, Filipe e Luiz Ângelo
Pesquisa Portfólio Reestruturação 
Organizacional e Redesenho de Processos    

Qui 27/09 Pesquisa Portfólio Reestruturação 
Organizacional e Redesenho de Processos

Sex 28/09 Treinamento de Visio Ariel   
Brasil Portugês Cecília e Tatiana   

quais atividades e/ou temas você indicaria para o próximo treinamento?

quais atividades e/ou temas você julgou desinteressantes? Por que?

quais as principais falhas ocorridas/cometidas?

Sugestões/Comentários (preenchimento obrigatório)
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ANExO b – CRONOGRAMA EM MS PROJECT dO TREiNAMENTO UCJ
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ANExO C – ExEMPLO dE PLANiLHA dE AvALiAçãO dO TREiNAMENTO UCJ
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Textos 
especiais

Resenhas
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Pedro braga Arcuri
Chefe-Adjunto de Pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado de Leite

Prof. Geraldo Wilson Fernandes
Professor do instituto de Ciências biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais,  

Phd em Ecologia Evolutiva pela Northern Arizona University

Nesta edição trazemos entrevistas com o Professor Geraldo Wilson Fernandes, PhD em Ecologia 

Evolutiva, e com Pedro Braga Arcuri, chefe-adjunto de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Gado 

de Leite. Tendo como tema geral a preservação ambiental, os entrevistados respondem como enxer-

gam o papel das práticas empresariais ambientalmente responsáveis, isto é, quais as motivações que 

as embalam, quais os custos a elas associados e a sua atual eficácia, além de analisarem qual a sua 

relação com a demanda social pela preservação do meio-ambiente. Traduzindo visões de diferentes 

setores da sociedade, esperamos que as opiniões veiculadas por um professor universitário e um diri-

gente de uma empresa pública de pesquisa agropecuária possam acrescentar ao sempre atual debate 

sobre meio-ambiente e desenvolvimento sustentável. Seguem as entrevistas.

1. A prática da responsabilidade am-
biental pelas empresas pode ser tanto um 
meio de promover o desenvolvimento susten-
tável quanto uma ferramenta de diferencia-
ção competitiva. Na sua opinião, a crescente 
preocupação das empresas brasileiras em 
aplicar ações de responsabilidade ambiental 
está apoiada em motivações prioritariamen-
te sócio-ambientais ou político-econômicas?

Prof. Geraldo Wilson: Creio haver empre-
sas de todos os tipos.  Não saberia qual a proporção 
de cada uma.  Por outro lado, há de se entender 
que a preocupação com a saúde do meio ambiente 
cresce a cada dia devido, principalmente, às atro-
cidades cometidas e reflexos diretos e indiretos na 
espécie humana e na própria economia.

Pedro braga Arcuri: Eu acredito que esta 
crescente preocupação tem um cunho de fideliza-
ção dos clientes e de diferenciação competitiva. As 
empresas buscam este diferencial através da cria-
ção de uma boa imagem, o que torna os clientes 
fiéis àquela marca e divulgadores daquela imagem, 
prática que hoje tem um impacto grande no merca-
do. Além disso, é importante lembrar que a empre-
sa é formada por indivíduos inseridos na sociedade, 
os quais percebem a importância da qualidade de 
vida e da responsabilidade ambiental. Estes indiví-
duos são tomadores de decisão e possuem relativo 
poder na sociedade, o que os capacita como agen-
tes da mudança e capazes de tornar a vida melhor 
em um sentido bastante amplo.

2. Em que proporção a pressão da mídia 
e da sociedade civil quanto aos danos ambien-

tais causados pelas empresas têm impulsio-
nado a prática da responsabilidade ambien-
tal pelas mesmas? As formas de pressão são 
suficientes ou você considera necessário uma 
mobilização social de maior vulto?

Prof. Geraldo Wilson: Em alguns casos, 
têm ocorrido mudanças positivas importantes e 
não podemos negar.  Devemos mudar ou as con-
seqüências serão muito piores.  Por outro lado, não 
tenho a menor dúvida de que a pressão precisa ser 
de ordens de magnitude maiores. Deve sim haver 
uma grande pressão.  Deve haver uma intensa bus-
ca pelo conhecimento sobre os impactos.  Muitos 
acreditam que sabem, quando de fato não sabem, 
estão apenas experimentando!  Meio ambiente é 
coisa muito séria, multidisciplinar e complexa (fruto 
de bilhões de anos de evolução) e, portanto, deve 
ser avaliado por estudiosos do assunto.  É exata-
mente como no serviço médico.  Eu não trataria 
de uma fratura com um neurologista!

O que se vê é a rápida destruição do patri-
mônio natural da humanidade.  Não estou falando 
apenas de empresas privadas, mas de instituições 
do governo também, como, por exemplo, órgãos 
que coordenam construções de rodovias, grandes 
empreendimentos etc.  Os exemplos estão ai, veja 
o caso do asfaltamento da rodovia MG-010, que 
era para ser uma rodovia ecológica e se tornou um 
desastre em todos os aspectos. Nada mais se fala 
a respeito e foi no nosso fundo de quintal!!!  A mí-
dia até que tentou, algumas poucas entidades de 
defesa do meio ambiente lutaram, alguns isolada-
mente o fizeram... os órgãos fiscalizadores assis-
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tiram e tudo foi esquecido.  Mas as conseqüências 
estão a caminho!

Pedro braga Arcuri: Para responder a esta 
pergunta, podemos dividir as ações de responsa-
bilidade ambiental em duas vertentes: uma é a 
Embrapa enquanto empresa, que possui um plano 
diretor com diretrizes da ação gerencial que acom-
panha a legislação; e, como a Embrapa é formada 
em sua totalidade por capital público nacional, isso 
a estimula  a ser um modelo para as demais ins-
tituições. A Embrapa é uma empresa de pesquisa 
agropecuária, e dentre as ações de responsabili-
dade ambiental há um grande cuidado com os re-
síduos de produtos que sejam aplicados tanto na 
pesquisa em laboratório quanto na pesquisa em 
campo, além do respeito à legislação ambiental 
no que se refere ao manuseio dos produtos quími-
cos pelos nossos colaboradores, ao cuidado com 
os utensílios utilizados, com o descarte das em-
balagens, entre outros. Mas é importante perce-
ber que, apesar do esforço para reduzir o impacto 
ambiental, a Embrapa trabalha com a tecnologia 
disponível; não temos, por exemplo, no momen-
to, a intenção de abandonar o uso de agrotóxicos. 
Mas existe também a missão da Embrapa, que é 
acrescentar soluções para as diferentes cadeias 
produtivas do agronegócio brasileiro, em prol da 
sociedade brasileira. Em função disso, a Embrapa 
pesquisa diferentes alternativas que possam não só 
minimizar impactos ambientais, mas eventualmen-
te até eliminá-los, o que inclui o uso de agrotóxicos, 
por exemplo, com o empenho das 41 unidades da 
Embrapa no desenvolvimento de tecnologias para 
a produção orgânica de alimentos. A Embrapa tra-
balha, portanto, no desenvolvimento de tecnolo-
gias que aumentem a sustentabilidade da pratica 
agropecuária; nós entendemos sustentabilidade 
como uma atividade economicamente rentável, 
naturalmente /ecologicamente estável e que traga 
também eqüidade social. É importante lembrar, no 
entanto, que muitas vezes o meio urbano confun-
de ser minimamente impactante no ambiente e 
não ter nenhuma ação sobre o mesmo. Isso por-
que, evidentemente, é necessário atuar sobre os 
recursos naturais para gerar bens que atendam 
aos desejos da sociedade. A constante expansão 
destes desejos implica o uso crescente e mais in-
tensivo dos recursos naturais. Então, se a popu-
lação do mundo, incluindo a brasileira, continuar 
crescendo, e se os indicadores mostrarem que este 
crescimento aponta para um aumento do consumo, 
logo o ambiente irá sofrer cada vez mais. Não há 
como conceber uma crescente população urbana 
que quer se alimentar cada vez mais e melhor sem 
que isso tenha um impacto ambiental. Nós do ramo 
agropecuário da pesquisa púbica trabalhamos para 

obter tecnologias que reduzam este impacto, mas 
que atendam às demandas do mercado.

3. De forma geral, as ações ambiental-
mente responsáveis das empresas brasileiras 
têm sido, de fato, eficientes? Em sua opinião, o 
capital alocado nessas atividades representa 
um custo para a empresa ou um investimen-
to lucrativo?

Prof. Geraldo Wilson: Novamente, eu 
creio que há casos positivos, casos nulos e até ne-
gativos.  Um exemplo: o processo de revegetação 
de áreas degradadas deve ser feito com espécies 
nativas locais, mas quando realizado com espécies 
exóticas não apenas se pinta de verde o ecossiste-
ma, podendo o resultado trazer futuras dores de 
cabeça e perdas irrecuperáveis para o ambiente e 
a sociedade, como quando uma espécie se torna 
invasora e termina impactando cursos d’água e a 
paisagem de modo geral.

O capital alocado para o meio ambiente é 
sempre pequeno nas empresas.  Não vale falar 
em cifras... mas em proporção!!! Em muitos casos 
o ônus fica mesmo para a sociedade e para o go-
verno.  Diante da nova visão conservacionista, o 
capital alocado nessas atividades representa um 
investimento lucrativo.  Melhor ficaria se a popu-
lação entendesse e cobrasse isto!

Pedro braga Arcuri: É uma questão de 
equilíbrio, e, pessoalmente, acredito que a huma-
nidade precisa começar a questionar essa diretriz 
econômica de contínua expansão de mercado via 
aumento do consumo porque os recursos naturais 
são muito frágeis. Se você baseia sua economia na 
expansão da exportação de commodities agrícolas, 
há um limite físico para a expansão em área. É por 
isso que há hoje uma expansão da área agrícola 
no serrado e na Amazônia. A pesquisa, neste caso, 
tenta impedir essa expansão aumentando a inten-
sividade e a produtividade. É importante, portanto, 
que a pesquisa esteja um passo a frente das ten-
dências do mercado, para que quando o mercado 
demandar certo tipo de tecnologia, esta já esteja 
pronta, e que não haja apenas um conhecimento 
acumulado, mas que este conhecimento já tenha 
gerado inovações. Para atingir este nível, é ne-
cessário o constante financiamento da pesquisa; 
hoje em dia, a Embrapa tem uma taxa de retorno 
muito alta daquilo que é investido nela: a cada R$1 
aplicado na empresa cerca de R$14 retornam em 
tecnologia, emprego e renda.

4. Por fim, o que você entende por uma 
prática ambientalmente responsável?

Prof. Geraldo Wilson: Não pediria mais 
que seguir a legislação!  Creio que quase tudo esta 
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coberto.  O que não esta deve ser investigado cien-
tificamente por pessoal qualificado.

Sabemos todos que alguns danos são irre-
paráveis dentro da nossa expectativa de vida, sa-
bemos que existe uma gradação de impactos.  O 
que deveria ser uma prática ambientalmente res-
ponsável seria minimizar a todo custo o impacto, 
e, quando isto for de todo impossível, compensar 
por auxiliar no desenvolvimento de ciência e tec-
nologia para vencermos esta barreira – ou mes-
mo pensar maior e em prol do todo e ampliar as 
práticas consagradas para áreas não diretamente 
afetadas, pois o planeta é apenas um!

Pedro braga Arcuri: A Embrapa atua no 
desenvolvimento de soluções para as cadeias pro-
dutivas do agronegócio brasileiro, buscando au-
mentar a nossa competitividade inclusive através 
da sustentabilidade (que constitui uma barreira 
não tarifária), e a disseminação desta imagem para 
o público urbano é de grande importância para o 
reconhecimento da empresa (ainda que este pú-
blico não seja um beneficiário direto das tecno-

logias desenvolvidas pela Embrapa, ele consome 
produtos afetados pela mesma). A disseminação 
das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa atin-
ge tanto o produtor quanto o consumidor final. No 
caso do programa de rádio, por exemplo, temos a 
informação, através de pesquisas, de que vários 
produtores fazem a ordenha escutando o rádio, e 
o modelo do programa é adaptado para tal. Através 
dele são passadas ao produtor, de maneira rápida 
e abrangente, diversas informações para aprimorar 
seu trabalho. Outro exemplo é o trabalho didáti-
co da Embrapa com crianças, que tem um caráter 
educativo, através do desenvolvimento da idéia de 
que o ambiente tem que ser preservado para que 
o alimento chegue com segurança ao consumidor 
urbano. Isso é bastante relevante no cenário atual, 
em que a imagem do leite, por exemplo, é muitas 
vezes a do leite de caixinha ou em pó, não haven-
do qualquer percepção pela criança da existência 
imprescindível do animal.
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* Presidente do DA da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, gestão E-NovaFACE. Endereço eletrônico para contato: francisleo86@gmail.com.

A Faculdade de Ciências Econômicas da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais completará 67 
anos em dezembro de 2008, sendo o noso Diretó-
rio Acadêmico, o DA Paulo Haddad, parte integrante 
dessa trajetória. Uma longa história já percorrida 
por alunos que, como nós, estudantes dos cursos 
sediados nesta faculdade, sonharam ter, nos poucos 
anos dentro dessa instituição, aqueles que seriam 
lembrados para sempre como os melhores e mais 
eletrizantes de suas vidas. De certa maneira, por 
várias vezes este último objetivo conseguiu ser al-
cançado com grande facilidade, principalmente para 
aqueles ligados ao movimento estudantil em épocas 
de constante repressão – os anos de ditadura militar.

Uma história nem tão distante dos dias de 
hoje, porém em muito e por muitos desconhecida. 
Nossos antigos companheiros de DA, na incessante 
busca por uma faculdade mais equilibrada e qualifica-
da assim como por um país mais justo e democrático, 
muitas vezes arriscaram todos os seus direitos pela 
defesa dos seus ideais, ideais do corpo estudantil do 
país, carregando na sua luta a representação de um 
grupo de estudantes forte, unido e que se fez ser 
politicamente relevante.

Todo esse inflame e união conseguiu com 
muito desgaste atingir aos poucos os seus ideais e 
pôde não só assistir como participar ativamente da 
conquista da sua maior meta, o enfraquecimento da 
ditadura e sua posterior substituição por um gover-
no democrático.

É interessante poder ainda perceber dentro do 
nosso convívio acadêmico, e isso graças ao relativo 
pouco tempo se passado entre épocas tão distintas, 
a memória viva de pessoas (professores e servido-
res, muitas vezes ex-alunos desta mesma faculda-
de) que estiveram presentes no ambiente interno e 
rotineiro desta instituição quando da existência da 
ditadura. Hoje transitam entre nós algumas vezes de 
forma despercebida, mas que dada a oportunidade 
muito nos surpreendem com relatos pessoais, vivi-
dos dentro da própria faculdade, que àquela época 
abrigava, dentro do seu e do espaço do DA, diversos 

pensadores e líderes políticos, por vezes perseguidos 
pelas autoridades do governo repressor. 

Com a queda da ditadura, que deveria ter sig-
nificado um expressivo e ainda maior fortalecimento 
do movimento estudantil e do próprio DA, verificou-
se infelizmente o contrário. Houve grande perda de 
força e expressão, principalmente nas bases dos di-
retórios, pois a participação do corpo discente pas-
sou a ser cada vez menor e se dar de forma menos 
apegada, em grande medida pela falta de ideais tão 
consensuais e alvos de tanta opressão.

Chegamos hoje em 2008 a um cenário visível 
onde o movimento estudantil se reduziu a um nú-
mero ínfimo de participantes e em grande medida a 
disputas desconectadas daquilo que realmente de-
veria ser batalhado em prol dos estudantes. Apesar 
disso, ainda se percebe dentro do singelo percentual 
de “guerreiros” ideológicos, estejam eles contra ou a 
favor da corrente, o interesse de lutar e trabalhar pela 
constante melhoria das condições existentes dentro 
das instituições de ensino do país – resquícios de mo-
vimentação deixados por um passado carregado com 
orgulho por esses alunos, que coexistem hoje com a 
grande massa desinteressada, quando não alienada.

Quanto a nós, membros da gestão E-NovaFA-
CE do DA FACE UFMG, vivemos uma situação única, 
especial, pois assumimos a primeira gestão de DA 
desta nova sede, no campus, alcançada através de 
uma eleição disputada voto a voto, o que nos trouxe, 
além de muita honra e orgulho, ainda mais respon-
sabilidades e trabalho. Assim, apesar de não desfru-
tarmos atualmente daquela participação estudantil 
apegada de outros tempos, e que em muito se faz 
necessária hoje, dispomos de um grupo empenhado 
em resgatar ao máximo possível, em cada um dos 
discentes da FACE, o sentimento de serem pelo DA 
representados, órgão através do qual os interesses 
estudantis deverão ser sempre defendidos e também 
conquistados.

Viver DA tem se mostrado uma experiência 
muito ambígua, mas nem por isso menos interes-
sante. Trabalha-se muito, assumem-se responsa-

relembrando um movimento de 
importância

Francis Leonardo de Andrade e Silva*
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bilidades, investe-se tempo e até dinheiro para fins 
que nem sempre são pessoais e sim o do grupo que 
se representa, em uma situação de retornos alta-
mente incertos. Portanto, apesar do desgaste que a 
situação traz, a oportunidade conseguiu também se 
fazer muito prazerosa à medida que vemos a meta 
de trabalho ser alcançada em conjunto, mostrando 
ter o esforço valido à pena, rendendo, às vezes, até 
elogios, reconhecimento do corpo estudantil para o 
qual trabalhamos. Assim sendo, corrijo-me: há sim 
o retorno. Talvez seja essa uma das mais puras for-
mas de política.

O Diretório tem nos dado os meios para co-
locarmos em prática não só os projetos de interes-
se comum como aquelas iniciativas individuais dos 
próprios membros da gestão E-NovaFACE, as quais 
acreditamos trazer benefícios aos estudantes repre-
sentados. Nesse sentido continuo convidando todos 
os alunos a participarem e adicionarem a essa gestão 
a sua contribuição, possibilitando que façamos desta 
uma gestão cada vez melhor e mais representativa.

Não cabe hoje sermos réplica de um movimen-
to que naturalmente se exauriu, mas não obstante é 
importante termos sempre na memória a posição que 
carregamos na faculdade e na sociedade em si, como 
instituição e também como alunos. Somos estudantes 
da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, um 
status carregado com muito orgulho e que devido à 
trajetória delineada por estudantes no passado, ge-
ração por geração, temos hoje agregado neste um 
enorme valor, e devemos dar seqüência à tradição. 
Assim sendo, sempre que for necessário nosso DA se 
encarregará de levar nossos pensamentos para além 
das fronteiras da faculdade e do campus. 

Acreditamos também que a presente discus-
são não tem sua validade limitada ao espaço da FACE, 
mas que, isso sim, é de relevância para todos os es-

tudantes universitários e seus órgãos de representa-
ção. Embora com histórias diferentes, tanto em ter-
mos pessoais como das instituições das quais fazem 
parte, os estudantes compartilham a característica 
fundamental de estarem entre a pequena parcela 
privilegiada que tem acesso à educação superior, e 
que, portanto, tem também o dever de ter partici-
pação ativa na modificação da sociedade brasileira 
– especialmente válido para aqueles cujos estudos 
são bancados pelo dinheiro público, dos contribuin-
tes. Mais do que isso, e acreditando que a educação 
não é simplesmente qualificação do trabalho, mas 
que permite a formação de indivíduos cônscios de 
sua posição no mundo e da capacidade de alterar o 
contexto em que vivem, os estudantes compartilham 
a responsabilidade de serem pessoas políticas e se-
nhores de seus próprios destinos, tendo capacidade e 
responsabilidade de lutarem por melhorias. E defen-
demos que um bom local de começo é nos Diretórios 
Acadêmicos de suas universidades.

Neste ano de 2008 quando inauguramos nosso 
novo e tão prometido edifício, entre tantas caracte-
rísticas e oportunidades agora a ele aferidas, além do 
ponto primordial de sediar-se finalmente no campus 
em um local de tamanho destaque, aparece-nos o 
momento ideal para resgatarmos toda essa história 
e cultura há algum tempo alocada em um plano dis-
tante dentro do convívio acadêmico nesta instituição. 
É o momento de trazer à tona a lembrança não vivida 
por nós, alunos desta década, mas que se encontra 
incontestavelmente impregnada nas salas, paredes 
e corredores do nosso antigo e não menos querido 
prédio, e que vem sendo trazida lentamente para as 
salas, paredes e corredores do novo edifício.
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Revista Multiface
 roteiro para submissão de artigos

A Revista Multiface recebe artigos nas áreas de Economia, Administração e Contabilidade, resenhas de 
livros relacionados a essas três áreas e artigos livres (cobrindo temas não necessariamente científi cos). Se-
rão aceitas apenas submissões de alunos da graduação ou graduados há até dois semestres na data limite de 
submissão de artigos, sendo que para os já graduados os trabalhos só serão aceitos caso sejam extraídos de 
sua monografi a de conclusão de curso. Não serão aceitas submissões em co-autoria com pessoas que não se 
enquadrem nas características supracitadas. Os trabalhos submetidos devem ser inéditos, e não podem estar 
ou serem submetidos a outras publicações durante o processo de avaliação; os autores concordam que, caso 
seja aceito para publicação, os direitos autorais serão cedidos com exclusividade à Revista Multiface. Só serão 
aceitos trabalhos entregues durante períodos em que a submissão de artigos esteja aberta.

Os artigos e resenhas devem ser enviados em versão digital em formato MS Word ou equivalente  para 
o endereço eletrônico envia.artigos.multiface@gmail.com, e devem seguir as normas listadas abaixo.

1. NORMAS PARA PUbLiCAçãO

1.1. Elementos pré-textuais

• Os artigos e resenhas devem ser acompanhados de uma folha de rosto na qual deverá constar:
◊ O título do trabalho, nome do(s) autor(es), área do conhecimento, fi liação institucional completa do(s) 
autor(es) (instituição de ensino, curso, período, número de matrícula e, quando aplicável, data de conclu-
são do curso), telefone, endereço eletrônico e endereço do(s) autor(es);
◊ Para os artigos, resumo em português com até 150 palavras seguido de 3 a 5 palavras-chave, e um abs-
tract (resumo em inglês) de acordo com as mesmas regras do resumo, seguido de três a cinco key words;
◊ Para as resenhas, referência completa da obra resenhada.

1.2. Elementos textuais

• Além da página de rosto mencionada no item I os artigos deverão ser compostos de no mínimo 10 e no má-
ximo 20 páginas, incluindo as referências bibliográfi cas e notas. As resenhas devem ter de 2 a 5 páginas;
• Deve-se evitar o uso de notas de rodapé, sendo estas empregadas apenas para comentários ou explanações 
que não caibam no corpo do texto;
• Anexos somente devem ser empregados no caso de listagens ou estatísticas extensivas, mapas e outros ele-
mentos indispensáveis para o entendimento do texto.

1.3. Elementos Pós-textuais

• As referências devem limitar-se àquelas efetivamente citadas no texto, sendo listadas no fi nal do texto em 
ordem alfabética do sobrenome do autor, fonte tamanho 10, alinhadas somente à esquerda, com espaçamento 
simples e separadas com espaço duplo entre si, segundo os modelos do Item II.

1.4. Apresentação gráfi ca

• Os artigos e resenhas deverão ser apresentados formatados em papel A4 (210 x 297 mm), fonte Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, margens esquerda e superior de 3,0 cm e margens direita 
e inferior de 2,0 cm;
• As páginas devem estar corretamente numeradas no canto inferior direito;
• Ilustrações e tabelas em fonte Times New Roman, tamanho 10, com cabeçalho, fonte dos dados e, quando 
necessárias, legendas, de maneira que se compreenda os dados sem necessidade de referência ao texto;
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• Todos os dados ou informações devem ser devidamente citados. As menções aos autores no decorrer do tex-
to seguem a forma autor/data, como por exemplo (TAVARES; FIORI, 1993), Tavares e Fiori (1993) ou Tavares e 
Fiori (1993, p. 66), a depender do caso. Se houver mais de um título do mesmo autor no mesmo ano, eles são 
diferenciados por uma letra após a data: (CARNEIRO, 1990a), (CARNEIRO, 1990b). Para citações diretas é ne-
cessário incluir-se a página;
• As citações diretas devem vir no corpo do texto, entre aspas, se forem de até três linhas; sendo maiores, de-
vem vir destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda e com letra tamanho 10, sem aspas.

2. dOS CRiTéRiOS bibLiOGRÁFiCOS:

As referências bibliográficas devem seguir os modelos abaixo. Os demais casos devem consultar as nor-
mas presentes no sítio da Biblioteca da Universidade Federal Santa Catarina, 

http://www.bu.ufsc.br/design/principal.php?paginaPHP=framerefer.php.

Livros por inteiro:
SOMMER, Bobbe; FALSTEIN, Mark.  Renove sua vida: a valorização da auto-imagem para uma vida melhor no século 21. São 
Paulo: Summus, 1997. 332p.

Partes de Livros:

quando o autor da parte é o mesmo do todo:

BOGGS, James. A revolução americana. In: ______. Ação e pensamento. São Paulo: Brasiliense, 1969. v. 3, p. 17-42.

quando o autor da parte é diferente do autor do todo:

BORSOI, Izabel Cristina Ferreira.  A saúde da mulher trabalhadora. In: CODO, Wanderley, SAMPAIO, José Jackson Coelho (Org.).  
Sofrimento psíquico nas organizações.  Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p.115-126.

Trabalhos em congressos:
SONNENBURG, Cláudio R. Um modelo de fluxo de dados e respectiva arquitetura. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ARQUITETURA 
DE COMPUTADORES, 7, 1995, Canela. Anais...  Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS, 1995.  p.41-60.

Artigos em periódicos:
BERTO, Nilo. A violência segundo Champagnat. Veritas, Porto Alegre, v.28, n.11, p.249-253, set. 1993.

3. dOS PARECERiSTAS E dA COMiSSãO EdiTORiAL:

Os artigos de economia, administração e contabilidade serão entregues a pareceristas anônimos do con-
selho editorial ou para especialistas ad hoc anônimos para avaliação, no modelo blind review. Já os artigos livres 
e as resenhas serão avaliados por membros da comissão executiva editorial da revista, sendo que os parece-
ristas e os avaliadores não terão acesso algum a qualquer forma de identificação dos autores.

Os artigos científicos, de área livre ou não, serão avaliados nos seguintes pontos:

• Originalidade, rigor e relevância social do artigo;
• Articulação de idéias e qualidade da escrita;
• Adequação às normas de publicação da revista;
• Capacidade de demonstrar o transbordamento do conhecimento acadêmico adquirido pelos alunos na gradu-
ação (no caso dos artigos das três áreas).

Já as resenhas serão avaliadas quanto à capacidade de difundirem o conhecimento de obras de impor-
tância no debate acadêmico e cultural, incluindo avaliações críticas das mesmas.

Quando da aceitação com modificações do trabalho enviado, será dado um prazo de duas a quatro semanas 
para o autor proceder às modificações necessárias e reenviar o texto, cabendo à comissão executiva editorial avaliar 
se as modificações sugeridas pelos pareceristas foram ou não contempladas corretamente. No caso da comissão con-
siderar que as modificações não foram realizadas, será dado um prazo de uma semana para nova reformulação e re-
envio do texto, e, se a comissão julgar que as modificações novamente não foram adequadas, o artigo será rejeitado.

A aprovação para publicação de um artigo ou resenha não obriga a comissão executiva editorial a pu-
blicar o texto no número da revista referente ao período em que o artigo ou resenha em questão foi aceito.








