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                                                           RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma reflexão teórica sobre a compatibilidade entre 

o programa do Estado como Empregador de Última Instância (ELR) e o programa do 

Experimentalismo Democrático (ED). O ED surge no pensamento político como uma 

alternativa aos programas neoliberal e social democrata, visando a resgatar a discussão sobre 

a organização institucional da sociedade e a economia de mercado. Para o desemprego 

involuntário, propõe mudanças fiscais incidentes sobre a folha salarial e frentes de trabalho 

para os mais precários ou pouco capacitados. A hipótese do trabalho é que abordagem tem 

compatibilidade com o programa do ELR, da linhagem pós-keynesiana. O ELR se apresenta 

como transgressão ao mainstream do pensamento econômico ao propor que o Estado atue 

como garantidor de emprego, funcionando como âncora estabilizadora da economia. No 

limite, o ELR se propõe a eliminar completamente o desemprego involuntário. A implantação 

do ELR, porém, demanda a construção de instituições que tenham como objetivo refazer a 

economia de mercado, bem como aprofundar e energizar a política e a democracia, objetivos 

que fazem parte do programa do ED. Dessa forma, o ED proporcionaria, no campo teórico, 

um ambiente institucional propício a políticas inovadoras garantidoras da capacitação e 

ocupação do indivíduo, essenciais para sua emancipação. No Brasil, que possui graves 

problemas de infraestrutura e de qualificação de mão de obra, um programa como esse tem 

enorme potencial benéfico. No entanto quando transposto para o Nordeste do Brasil através 

do Plano para a região baseado nos princípios do ED e o hipotético acoplamento ao ELR não 

foi possível confirmar nem rejeitar a sub-hipótese de compatibilidade desses dois arcabouços 

teóricos. As conclusões apontam para uma parcial convergência entre esses dois programas. 

 

Palavras-Chave: Desemprego involuntário; Estado; Instituições; Nordeste. 
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                                                                   ABSTRACT 

 

This paper aims to make a theoretical reflection on the theoretical compatibility between the 

program State Employer of Last Resort (ELR) and the Democratic experimentalism (ED). 

The ED arises in political thought as an alternative to neo-liberal and social democratic 

programs in order to rescue the discussion about the institutional organization of society and 

the market economy. About the involuntary unemployment, it proposes tax changes incidents 

on payroll and proposes work fronts to the most vulnerable or poorly trained. The hypothesis 

of this paper is that this approach is compatible with the ELR program, the post- Keynesian 

line. The ELR is presented as transgression of the mainstream of economic thought by 

proposing that the State acts as guarantor of employment, working as a stabilizing anchor for 

the economy. On the edge, the ELR proposes eliminate completely involuntary 

unemployment. The implementation of the ELR, however, requires the construction of 

institutions that aim to remake the market economy, as well as deepen and energize politics 

and democracy, goals that are part of the ED program. Thus, the ED would, in theory, an 

environment conducive to innovative policies guarantors of training and occupation of the 

individual, essential for their emancipation institutional environment. In Brazil, which has 

serious infrastructure problems and qualification of manpower, such a program has enormous 

potential benefit. However when transposed to the Northeast of Brazil through the Plan for the 

region based on the principles of the ED and the hypothetical coupling to the ELR could not 

confirm or reject the hypothesis sub-compatibility of these two theoretical frameworks. The 

findings point to a partial convergence between these two programs. 

 

Keywords: Involuntary Unemployment, State; Institutions; Northeast 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No decorrer do século XX, dois modelos ideológicos foram os protagonistas centrais 

da história das nações: o capitalismo liberal ou socialdemocrata, com níveis variados de 

intervenção do Estado na sociedade como um todo e na economia especificamente, e o 

socialismo científico marxista, com enorme intervenção e presença do Estado na sociedade e 

na economia. 

O colapso do socialismo real como modelo de socialismo científico, no final dos 

anos 1980, aparentemente unificou o mundo sob o capitalismo, emergindo basicamente duas 

variações ideológicas e programáticas: o neoliberalismo e a social democracia. 

Contudo, esses dois grandes programas têm poucas diferenças no plano prático. As 

diferenças se dão, grosso modo, sobre o tamanho ideal do Estado, grau da carga tributária e 

quantidade de transferência fiscal de renda para o setor e as pessoas da retaguarda da 

economia, ainda que dentro dessa reduzida dicotomia haja discrepâncias expressivas, como no 

modelo sueco em relação ao estadunidense. Nos países em desenvolvimento, por insuficiência 

estrutural de capital, jamais a magnitude de transferência fiscal de renda necessária para dar 

condições de assistência e capacitação aos indivíduos foi alcançada dentro do arcabouço 

institucional desses dois programas. 

Esses dois programas não foram capazes de dar uma resposta ao problema maior do 

capitalismo, que é o desemprego involuntário, especialmente durante as fases ruins dos ciclos 

econômicos. O pleno emprego só foi alcançado nos anos dourados do capitalismo (1946-

1966), e mesmo assim apenas em alguns países ricos, num contexto histórico que remete ao 

fim da Segunda Guerra Mundial e ao ciclo de crescimento econômico que se seguiu nos anos 

posteriores. O pensamento econômico que acompanha esses dois programas hodiernamente 

hegemônicos prescreve basicamente dois caminhos: a diminuição do preço do trabalho 

através da flexibilização do mercado de trabalho ou políticas de incentivo à demanda 

agregada através do aumento dos gastos públicos e/ou privados. 

As alternativas no campo teórico, político e econômico a essa questão do 

desemprego, que serão abordadas neste trabalho, vêm basicamente de dois autores: Roberto 

Mangabeira Unger e Hyman Minsky. 

Unger desenvolveu, nos anos 1990, uma teoria social e política denominada 

Experimentalismo Democrático (ED), que propõe uma reforma na configuração das estruturas 

do capitalismo através da manipulação, por parte da sociedade, das suas instituições e da 

disseminação de práticas vanguardistas e experimentalistas no direito, na política e na 
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economia, sob a coordenação estratégica do Estado. Afirma a obrigação do Estado em 

promover capacitação e qualificação constante aos trabalhadores. Para enfrentar o 

desemprego involuntário, Unger defende, mas não desenvolve no campo teórico 

macroeconômico, a possibilidade do Estado mobilizar em frentes de trabalho os trabalhadores 

desempregados, precários ou na informalidade. 

Anteriormente, em meados dos anos 1980, Minsky desenvolveu e deu forma a essa 

ideia, dando-lhe um arcabouço teórico próprio, denominado Employer of Last Resort (ELR), 

também essa uma alternativa no campo do pensamento econômico em relação a políticas de 

combate ao desemprego. 

Na raiz da possível compatibilidade do pensamento desses dois autores existe um 

importante ponto de convergência a ser imediatamente assinalado: o entendimento de que 

algo se perdeu na essência do pensamento de Keynes. Dessa forma, a concepção desses dois 

autores culmina com uma teoria e um programa de reformas de cunho includente, 

capacitacional e produtivista. 

Este é o objetivo geral desta dissertação: analisar a compatibilidade teórica desses 

dois grandes pensadores em relação ao enfrentamento do desemprego involuntário, através da 

exposição desses dois programas. A hipótese é de que existe compatibilidade teórica entre 

esses dois programas, pois ED seria o ambiente teórico institucional adequado um programa 

de empregos do tipo ELR, enquanto este daria suporte teórico macroeconômico à proposta do 

ED de mobilizar os trabalhadores desempregados involuntariamente em frentes de trabalho. 

Os objetivos específicos são: 1) expor, de maneira sintética, as bases filosóficas, 

teóricas e programáticas do ED; 2) abordar, a partir da teoria crítica de Hyman Minsky, a 

retomada do problema do desemprego involuntário a partir dos anos 1970 e o seu 

enfrentamento através do programa de empregos ELR, seus benefícios, viabilidade e 

necessidade, explorando os pontos de convergência e compatibilidade com o ED; 3) 

apresentar o Plano Nordeste de Unger, elaborado sob os princípios do ED, tendo como sub-

hipótese o acoplamento do ELR, pois este, em seu arcabouço teórico, prevê que deva ser 

implantado preferencialmente em regiões pouco desenvolvidas, objetivando reforçar o 

argumento da compatibilidade desses dois programas quando se comtempla a hipótese da 

implantação conjunta. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta dissertação são teóricos, os 

delineamentos estabelecidos ao longo da investigação em elaboração perpassam por análises 

bibliográficas, documentais e de bases secundárias de dados. 
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O exame bibliográfico tem por finalidade recuperar o “status teórico” do ELR 

desenvolvido na teoria econômica de Minsky, confrontando com a teoria social-política de 

Mangabeira Unger, tendo ao final, como espaço econômico, a Região NE do Brasil. Assim, 

fez-se necessário a pesquisa acerca de aspectos históricos da economia regional e seu 

respectivo mercado de trabalho. 

Outro delineamento utilizado na pesquisa é o exame documental, que reúne um 

esforço de coleta de dados e informações secundárias ao estudo, tendo por fontes principais os 

dados de registro e de recenseamento, extraídos de arquivos públicos (anuários estatísticos), 

arquivos particulares e outras fontes estatísticas disponíveis no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA) e no 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). Nesse 

sentido, as fontes supracitadas formam a base dos canais eletrônico-digitais pesquisados para 

a coleta dos dados de natureza secundária, fundamentais para a construção da justificativa 

empírica para a aplicação do ELR no NE do Brasil. 

Dessa forma, a presente dissertação se divide, além desta introdução, em quatro 

capítulos. No segundo capítulo será exposta a teoria social do ED, suas bases filosóficas, sua 

teoria sociopolítica e seu plano programático. Suas relações com a economia institucional, as 

possíveis admoestações ao programa, as propostas para o setor produtivo e sua visão de 

indivíduo, em comparação com outras vertentes de pensamento, também serão analisadas. 

No terceiro capítulo será exposto o programa ELR, enfocando o ressurgimento do 

problema do desemprego involuntário após os anos dourados do capitalismo (1946-1966), o 

problema dos ciclos econômicos, que justifica a adoção do programa, a Teoria das Finanças 

Funcionais (TFF), que o viabiliza teoricamente, a hipotética adaptação e viabilidade do ELR 

no Brasil, bem como os prováveis benefícios dessa política aos trabalhadores. 

No quarto capítulo será analisada a possibilidade da implantação do ELR na Região 

NE do Brasil, acoplado ao plano de desenvolvimento regional elaborado por Unger, a 

conjuntura do mercado de trabalho da região e os prováveis impactos positivos no meio 

urbano e rural dessa implantação conjunta. A sub-hipótese que esse capítulo visa analisar é a 

possível complementariedade desses dois programas quando se coteja a concomitância destes, 

reforçando a hipótese principal da existência de compatibilidade teórica. Por fim, as 

considerações finais. 
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2 AS BASES DO EXPERIMENTALISMO DEMOCRÁTICO 

 

Roberto Mangabeira Unger, o pai do corpo filosófico, teórico e programático que 

aqui chamaremos de Experimentalismo Democrático, doravante ED, assumiu muito jovem 

(24 anos) uma cátedra na Harvard Law School, nos Estados Unidos, em 1971, logo após se 

formar em direito no Rio de Janeiro. Unger seguiu para os Estados Unidos, e lá cursou seu 

mestrado e seu doutorado, onde permaneceu por quatro décadas. Atualmente (2013) está 

licenciado, pois está atuando junto ao governo do estado de Rondônia. 

Iniciou estudos na Filosofia, em especial na Filosofia do Direito, formulando sua 

teoria social e criando, inclusive, novas categorias conceituais. Essa teoria culminou com seu 

plano programático, que tem o direito e a economia como seus principais vetores. 

Neste capítulo serão abordadas essas três colunas do ED. No primeiro item será 

abordada a dimensão filosófica do ED; no segundo, seu plano teórico (e político); no terceiro, 

as propostas programáticas do ED, bem como algumas especificidades em relação ao Brasil; 

no quarto, os pontos de contato do ED com a economia institucional do Velho 

Institucionalismo de Veblen serão abordados, enfatizando as diferentes e coincidentes visões 

acerca das instituições e seus papeis; no quinto, serão apresentados os perigos do ED no 

tocante à democracia, a importância da participação dos cidadãos e o perigo da degeneração 

do ideal democrático que o ED defende, tendo em vista os exemplos históricos das revoluções 

francesa e russa de 1789 e 1917, respectivamente, além de ser abordado também o projeto 

econômico do ED e a questão do indivíduo em relação a algumas das teorias sociais 

precedentes. 

 

2.1 AS BASES FILOSÓFICAS DO ED 

 

Para uma primeira apresentação do pensamento de Unger, que culmina com o ED, 

exposto em Democracia Realizada, lançado no Brasil em 1999, deve-se delinear três 

momentos diferentes: o pensamento filosófico, que evoluiu para a teoria social que, por sua 

vez, evoluiu para as propostas no campo político programático. Neste item serão expostas 

especificamente algumas das bases filosóficas do ED. 

Teixeira (2009) aponta que, no plano filosófico, Unger leva ao extremo uma linha de 

pensamento filosófico que afirma a ideia de que o novo é possível, o tempo é real e a história 

é aberta. A filosofia medieval é o lócus dessa tendência e tomou várias formas no pensamento 

moderno, desde o historicismo até o pragmatismo. 
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Para Teixeira (2010), o modelo de prática filosófica de Unger remonta a filósofos 

que, como Aristóteles e Hegel, procuraram formar uma visão de conjunto da realidade. Como 

Marx e Schumpeter, acredita que o processo social é um todo indivisível
1
, daí o caráter 

multidisciplinar de seu pensamento e programa de reformas. Sua teoria social decorrente é um 

ecletismo e um pragmatismo radicalizado intelectual e politicamente. 

A crença em uma história que segue um rumo pré-determinado é herança do 

pensamento cristão. Em reação a essa mentalidade e com o ímpeto de inovar, o pensamento 

moderno acenou para a possibilidade de uma ciência da história, que garante determinismo. 

Essa crença tira dos indivíduos e das sociedades, a escolha e o rumo autodeterminado de 

existência, sendo necessária, portanto, a superação desse impedimento. Nas palavras de Unger 

(1999, p.16): 

 

A libertação dos indivíduos dos grilhões dessas estruturas antigas diminui o preço 

que cada um de nós deve pagar para participar da vida em grupo, e ajuda a conciliar 

as condições básicas de autodomínio e autodesenvolvimento. O conteúdo secular da 

noção religiosa de transcendência é a incapacidade de instituições e culturas 

conseguirem nos conter completamente, exaurindo nossos poderes de entendimento, 

experiência, emoção, relacionamento, invenção e produção. Há sempre mais em nós 

do que em nossos contextos. Eles são finitos. Nós, em comparação com eles, não 

somos.       

     

Dessa forma, para o ED, os humanos são os criadores da sociedade e de suas 

estruturas, e procura demonstrar isso através da “teoria social de estrutura profunda”, que se 

compõe de três pressupostos que Unger considera ultrapassados pela história: o determinismo 

histórico, que somente desperta a vontade transformadora através de ilusão, crises ou 

revoluções
2
; a noção que existem leis de transformação dirigidas numa sequência de modos 

de produção; e também a ideia de que existe uma lista fechada de tais sistemas, e que esses, 

quando caem, caem como um todo indivisível. (TEIXEIRA, 2010; UNGER, 1999). No 

mesmo sentido, complementando: 

 

Preso entre, de um lado, a pretensão da teoria social de estruturas profundas de ser 

a “ciência da história” e, do outro, as abordagens acríticas da ciência social 

positivista, o pensamento social moderno produziu “dissoluções parciais e 

restaurações parciais da visão naturalista da sociedade”. O trabalho teórico de 

                                                           
1
 Schumpeter (1988, p. 9) destaca a indivisibilidade do processo social: “O processo social, na realidade, é um 

todo indivisível. De seu grande curso, a mão classificadora do investigador extrai artificialmente os fatos 

econômicos. A designação de um fato como econômico já envolve uma abstração [...]. Um fato nunca é pura ou 

exclusivamente econômico; sempre existem outros aspectos em geral mais importantes”. 
2
 Embora Unger tenha escolhido Marx como o exemplo da “teoria social de estruturas profundas”, que 

manifesta-se em sua ênfase na sequência dos modos de produção onde tais, devido a luta de classes tendem a 

entrar em contradição e cair, base do materialismo histórico, ele deixou claro que Durkheim e Weber – os outros 

membros do cânone teórico-social – também trazem a marca dessa tradição, (Cui, 2001, p.12).  
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Unger, em resumo, é um esforço para levar a ideia da “sociedade como artefato” até 

o fim para desenvolver uma teoria social radicalmente antinaturalista e 

antinecessitária. Nesse sentido, a teoria social de Mangabeira Unger representa uma 

dupla rebelião: contra uma teoria social clássica, com sua herança funcionalista e 

determinista, e bem como contra as ciências sociais positivistas (CUI, 2001, p.13). 
       

Para Cui (2001), essa ideia da “sociedade como artefato”, utilizada por Unger, é 

originária do iluminismo europeu e tem como ponto central a não sujeição da história humana 

à providência divina. Para Unger, os povos devem criar, destruir e refazer a sociedade de 

forma independente, sem a dependência de fatalidades ou crises. Nos primórdios do 

pensamento social moderno, essa concepção era recorrente, como na afirmação de Hobbes de 

que o “direito natural” não deriva da “lei da natureza”. 

Anteriormente, Hegel, como aponta Teixeira (2011, p.24) não levou às últimas 

consequências a ideia presente no pensamento de Unger, de que as estruturas da sociedade são 

um artefato humano, que o novo é possível, o tempo é real e a história é aberta. Na visão de 

Hegel, o novo é o espectro de uma possibilidade pré-definida, aguardando para se realizar, 

não se tratando de algo genuinamente novo, diferentemente de Unger, pois:  

 

Na sua obra o novo não existe antes, como um espectro à espera do momento de 

entrar no mundo. Ao invés de conceber o possível como uma definição anterior das 

variações possíveis - como se fosse uma ampliação na imaginação a partir daquilo 

que já ocorreu - Unger procede de maneira oposta: o conceito do possível ganha 

maior densidade com respeito sempre ao possível adjacente, aos próximos passos. 

Assim, entender uma realidade significa compreender o que ela pode vir a ser em 

determinadas circunstâncias ou dada determinadas intervenções. Mas o conceito 

geral do possível - o possível distante, o possível remoto - nem na sociedade nem na 

natureza pode ter uma predefinição (TEIXEIRA, 2011, p. 24). 

      

Para Unger (2012)
3
, existe nas ciências sociais e nas instituições certo “hegelianismo 

de direita”, a ideia de que o real é racional. Porém, ao pensar e questionar o Brasil usando o 

conjunto das disciplinas das ciências sociais é necessário rebelar-se contra essa tendência 

dominante. Para ele, essa é a grande missão da intelectualidade brasileira progressista, que 

precisa ter visão e esperança. 

Dessa forma, Unger rejeita o exagerado e fetichista apego ao passado, não admitindo 

que os humanos sejam submissos a um passado criado por eles mesmos (GODOY, 2007).  

Há no pensamento de Unger a tentativa de recolocar o sujeito humano na condição 

de criador, planejador e profeta de sua existência, reaproveitando e aprendendo com os 

resíduos da sua própria história, satisfazendo o ideal de religiões como o cristianismo. Para 

Teixeira, o fundamental no pensamento de Unger é a possibilidade de reinvenção constante, 

                                                           
3
 Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura em 16/07/2012. 
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ao contrário de Hegel, que considerava o espírito como agente primordial da história e 

apresentava o homem como um atributo do pensamento ao invés do pensamento como um 

atributo do homem: 

 

A natureza da filosofia hegeliana identifica o espírito (geist) como o verdadeiro 

sujeito da história. Mas este espírito é um ente que passa por muitas contradições até 

chegar à reconciliação final. Para o filósofo brasileiro a dialética do espírito com o 

mundo ocorre de maneira distinta. Em sua perspectiva uma das revoluções 

introduzidas por religiões como o cristianismo foi à ideia de que a profundidade da 

existência dos indivíduos é ilimitada. [...] Portanto, nessas religiões a participação se 

dá no sentido de que cada um é parcialmente como se fosse um Deus. Para Unger 

todas as nossas construções sociais e culturais, discursivas e científicas, não 

conseguem fazer justiça a espécie de resíduo resultante da relação dos homens com 

o mundo. Para ele esse resíduo é, no fundo, a base do desenvolvimento da história. 

A profundidade e a força deste resíduo - que significa a impossibilidade dos homens 

se encaixarem completamente no mundo - estão intimamente associados à 

profundidade de cada um dos indivíduos. Ao imaginar o espírito como protagonista 

da história, Hegel desconsidera o significado real desse resíduo (TEIXEIRA, 2011, 

p. 24-25). 

          

Godoy (2007) aponta que a trilogia de Unger, lançada na década de 1980, Theory: Its 

Situation and its Task, aprofunda a noção de que a sociedade é um artefato, criada e 

imaginada, e que deve ser repensada como condição da liberdade existencial. Também 

avançou no conceito de falsa necessidade, que dá conta de que não é necessária uma tragédia 

para que haja transformações no mundo social, e defende a transformação deliberada da 

história. 

Assim, Unger, com essa visão da sociedade como um artefato social e humano, 

retoma o ideal iluminista, já que a moderna ciência social passou a buscar uma “ciência da 

história”. Nesse sentido, Marx, Weber e Durkheim, ao buscarem descobrir ou desvendar certa 

“lei da história”, aprisionaram-se em pressupostos deterministas e funcionalistas. O que Unger 

busca é retomar essa agenda perdida do iluminismo, de considerar a sociedade como um 

artefato, que para ele deve ser construído democraticamente pela sociedade, sem a submissão 

a leis naturais ou divinas (CUI, 2001). 

Teixeira (2009), ao comparar o pensamento filosófico de Unger com pensadores da 

Escola de Frankfurt, parece sugerir que o pensamento do filósofo brasileiro é um 

desdobramento dessa vertente do marxismo. Por exemplo, ao explorar as diferenças entre 

Unger e Jean Paul Sartre no que concerne à existência, observa que, para o filósofo francês, 

há uma contradição insanável entre o espírito humano e as estruturas e instituições que o 

cercam, só podendo o espírito sobreviver ou emergir nos reduzidos intervalos entre o 

majoritário tempo em que perdura a dominação institucional; já na ótica de Unger, essa é uma 
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via negativa, que une a desesperança com o desentendimento, pois não leva em conta que a 

natureza da estrutura institucional e sua relação com a sociedade estão em jogo na história. 

Assim, concerne ao pensamento e ao interesse prático criar estruturas sociais e culturais que 

estejam sobre o domínio do homem como agentes sociais de formulação e transformação, o 

que é coerente com o seu ideal de considerar a sociedade como um artefato. A experiência 

humana, suas percepções mais singulares, como credos e convicções, permanentemente está 

passível de transformação, concomitante à mudança na estrutura das sociedades e das 

culturas. 

A comparação com Jurgen Habermas é igualmente antagonista, pois este vê a ordem 

democrática apenas como um meio para a produção dos consensos fundados na 

argumentação, não se prestando ao debate sobre o conteúdo institucional da democracia. 

Unger substitui a busca por consenso pela busca infinita e permanentemente revisionista por 

um conjunto de instituições que irá aumentar a diversidade e a profundidade do debate em 

uma sociedade democrática, sendo salutar, portanto, a energização da própria democracia. 

Essas ideias abriram caminho para o projeto do ED voltado para uma reconstrução 

institucional da política e da economia de mercado, fundada no domínio e conhecimento 

humano sobre os contextos que o cercam. 

Essa disposição de Unger em recolocar em discussão as estruturas institucionais que 

cercam economia de mercado, com o objetivo de transformá-la, remete a uma cisão dentro do 

marxismo. Os filósofos da Escola de Frankfurt se notabilizaram por inspirar e ampliar o 

escopo de luta política da esquerda para além da luta do proletariado, transbordando para o 

campo dos costumes, em um movimento intelectual que foi a marca dos anos 1960, a 

chamada revolução dos costumes. Assim, a atuação esquerdista passou a se instrumentalizar 

para além do movimento sindical e estudantil, estando presente nos movimentos que visam a 

um maior respeito ao meio ambiente e igualdade de raça e gênero. As revoltas estudantis de 

Maio de 1968, ocorridas em vários países do Ocidente, e a luta pelos direitos civis das 

mulheres, negros, indígenas, quilombolas e homoafetivos, que perdura até o presente, são a 

expressão desse movimento
4
. Tais movimentos Poulantzas (2000) aponta que se tornaram 

protagonistas do marxismo. O colapso da ex-União Soviética ajudou a aprofundar ainda mais 

essa tendência. 

                                                           
4
 Na última página de “O que a Esquerda deve propor” Unger afirma que foi muito influenciado pelos 

acontecimentos de 1968: “Levei adiante esse programa intelectual ao propor uma alternativa radical, na teoria 

social, ao marxismo (...). Pertenço à geração de 1968, que, em todo mundo, esperava refundir a sociedade no 

molde da imaginação” (UNGER, 2008, p.189). 
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Nesse aspecto, a abordagem econômica do pensamento marxista se limitou, em sua 

grande maioria, a descrever e denunciar aspectos da precarização e da exploração do trabalho 

humano após os anos dourados do capitalismo, no fim dos anos 1960, agravadas com o início 

do processo de globalização, propondo basicamente a manutenção dos direitos da parte 

favorecida da classe laboral e transferência compensatória fiscal de renda para a parte menos 

favorecida e mobilizada, mas sem propor uma alternativa transformadora para a economia de 

mercado, desafio ao qual Unger se propõe a retomar.  

Outro aspecto da influencia da Escola de Frankfurt no pensamento de Unger vem do 

movimento dentro da Filosofia do Direito denominado Critical Legal Studies, o qual, 

juntamente com Duncan Kenedy, o filósofo brasileiro foi um dos expoentes intelectuais. 

Godoy (2007a) aponta que esse movimento nasceu em meio ao ambiente de contracultura e 

experimentalismo esquerdista típico dos anos 1970, com referencial conceitual alicerçado no 

realismo jurídico típico da cultura normativa estadunidense, com forte influência do 

marxismo ocidental da Escola de Frankfurt e do estruturalismo francês de Michel Foucault e 

Claude Levi-Strauss. Esse movimento, além de ter realizado uma profunda crítica ao modelo 

jurídico fundado no liberalismo e no positivismo, ao denunciar que tal sistema sustenta 

relações sociais não igualitárias, teve como corolário uma influencia significativa no conteúdo 

curricular das Faculdades de Direito americanas. 

Para uma compreensão mais acurada da influência da Escola de Frankfurt no 

pensamento de Unger, é necessário recorrer à Teoria Crítica, proposta por Max Horkheimer 

em 1937. Nobre (2012) destaca que a Teoria Crítica é, por definição, auto revisora, pois 

considera que a verdade é temporal, sendo necessário, portanto, romper com ideias e 

premissas que partam do próprio Marx. Por isso, não pode ser resumida em teses. Busca uma 

sociedade reconciliada e seus indivíduos emancipados, propondo interpretar as coisas como 

são do ponto de vista de como elas deveriam ser. Nesse sentido, pretende incorporar ao 

pensamento tradicional dos filósofos uma tensão com o presente, reduzindo assim a distância 

entre teoria e prática. 

A Teoria Crítica só se realiza pela prática transformadora das relações sociais 

vigentes, o que envolve embates políticos, dando-lhes sentido emancipatório, objetivando 

realizar aquilo que o capitalismo se propõe (liberdade, igualdade e emancipação), mas não 

realiza. Muito pelo contrário, bloqueia, através de instrumentos de perpetuação como o da 

ilusão socialmente necessária, gerada pelo próprio funcionamento do capitalismo que, através 

de seus mecanismos endógenos de reprodução do capital, acaba por gerar a ideologia que o 
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sustenta. Diferentes frações do capital atuam em diferentes frentes para instrumentalizar a 

ideologia da burguesia no seio da sociedade. 

Por esse motivo há a necessidade da união de diferentes partidos de esquerda, 

correspondentes às frações da classe laboral, da pequena burguesia e do subproletariado, 

como base social para operacionalizar o programa do ED que, ao contrário do marxismo das 

ultimas décadas, se propõe a reformar a economia de mercado sem passar pelo trauma de uma 

revolução ou crise
5
. Tais princípios da Teoria Crítica estão fortemente presentes no 

pensamento de Unger, principalmente no que concerne ao revisionismo permanente, 

compatível com a ideia da sociedade como um artefato e a necessidade da estrutura 

institucional proporcionar o ambiente adequado para o experimentalismo; também no sentido 

de não ser utópica, pois pretende uma ação clara e definida para os problemas da época em 

questão; além disso, por não ser positivista, ao não buscar apenas mostrar o mundo como ele é 

de um ângulo supostamente neutro, estreitam-se os laços com o pensamento do filósofo 

brasileiro. 

Como se verá nos dois itens a seguir, toda a teoria social e propostas concretas de 

Unger estão calcadas na reinvenção e na luta democrática, cujas mudanças são pontuais e 

cumulativas, cujo desfecho é revolucionário, em uma estratégia política que lembra a guerra 

de posições proposta por Antônio Gramsci, mas sem um desfecho como o fim do Estado, 

comum também ao liberalismo clássico, como Bobbio (1987) destaca, e aí o caráter 

revolucionário do ED: a ausência de limites para o avanço da genialidade humana combinada 

com sua capacidade coletiva de disseminar suas virtudes para a maioria da população, sendo a 

universalização do conhecimento e da capacidade a meta maior do ED
6
. 

                                                           
5
 Nesse ponto, Unger se aproxima da posição de Eduard Bernstein, um revisor do marxismo e um dos principais 

expoentes da social- democracia. Andrade (2006) destaca que Bernstein, após a morte de Engels, passou a 

questionar a dialética hegeliana presente no pensamento de Marx e com isso, a noção da inevitabilidade do fim 

do capitalismo. Passou a defender um alargamento da base social da esquerda européia para além do 

proletariado, propondo a incorporação do baixo proletariado, da pequena burguesia, burgueses simpáticos às 

demandas sociais e uma mudança na tática politica, optando por pressões por reformas sociais através da luta 

democrática, como uma reforma fiscal que onerasse quem vive de rendas e juros em favor das camadas da 

população menos favorecidas. Unger (1999) retoma essa noção da importância da ampliação da base de apoio 

ideal para um partido progressista, ao afirmar que a esquerda européia está presa à parcela mais organizada do 

operariado, mas critica a opção da maioria dos partidos socialdemocratas europeus de circunscrever a luta dos 

progressistas a uma conciliação de proteção social e flexibilidade de mercado, pois isso deixa a democracia e 

seus objetivos irrealizados. Para Godoy (2007) a leitura que Unger faz dos ideais progressistas tem três colunas 

principais: A mudança na forma institucional da economia de mercado, a revolução no ensino público e a 

energização da democracia ao ponto de mitigar o controle oligárquico do poder político. A principal crítica que 

Unger faz a social-democracia é que esta se tornou conservadora do ponto de vista institucional, pois não mais 

questiona as estruturas que definem e delimitam a economia de mercado.  
6
 Essa meta maior do ED ajuda a explicar o engajamento de Unger ao líder esquerdista Leonel Brizola em suas 

tentativas eleitorais a presidência do Brasil nos anos de 1989 e 1994 como integrante de seu comitê de campanha 

e formulador do seu programa de governo, pois enxergava nas escolas de tempo integral que este havia 
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Para Nobre (2011), o Estado democrático, na forma como apresenta no presente, 

mais poroso e aberto à participação dos trabalhadores e da sociedade em geral, através de 

instrumentos que não existiam à época de Marx, como o sufrágio universal, o direito de greve 

e a liberdade de expressão, não é mais o que este denominava de Estado Burguês. Essa 

abertura que a democracia oportuniza é o caminho pelo qual Unger desfia o seu pensamento, 

e a estratégia é a difusão dessa teoria pelos meios democráticos de persuasão e luta política. 

 

2.2 A TEORIA SOCIAL DO ED 

           

No plano da sua teoria social (o ED), Unger propõe uma nova visão de sociedade e, 

principalmente, da natureza de suas estruturas institucionais. As pessoas, suas experiências e o 

ideal de emancipação também estão fortemente presentes em seu pensamento. 

Para Teixeira (2009), plano político programático é o epílogo prático do pensamento 

de Unger e decorre das conclusões sobre a maneira de pensar a respeito da natureza profunda 

da experiência humana e a possibilidade de transcendência e rebelião no que concernem às 

estruturas institucionais herdadas do passado que cercam os indivíduos e as sociedades. 

Unger (1999) critica as correntes do pensamento social acerca de um falso dilema: 

haveria basicamente duas formas de prática política: a reformista, que ocorre dentro do 

sistema, e a revolucionária, que substitui o sistema por outro. Haveria uma falsa 

obrigatoriedade da escolha entre a ação quente extra institucional ou a ação fria institucional. 

A isso Unger introduz o conceito de “reforma revolucionária”, que informa a 

possibilidade de se fazerem pequenas revoluções, parte a parte, dentro de um contexto 

institucional, que também pode e deve ir se alterando conforme as necessidades da sociedade. 

É a possibilidade da mudança deliberada e descontínua da história. 

Segundo Teixeira (2010), o objetivo do ED é fazer da mudança uma rotina em todos 

os níveis da sociedade, e a preocupação é com um desenho institucional que propicie isso de 

forma altamente democrática. O ED também é um exercício de fé na democracia.  

          

O experimentalismo é, entre outras coisas, uma prática coletiva de descoberta e de 

aprendizagem. No pensamento de Unger, essa ideia é primeiro ancorada na visão de 

que o possível não está predeterminado e que há uma relação íntima entre o 

entendimento do real e a imaginação desse possível. O possível que conta é o que 

                                                                                                                                                                                     
organizado e implantado no estado do Rio de Janeiro anos antes, durante o seu mandato de governador, a 

expressão mais fiel das intenções do ED para com a educação brasileira, que deve ser de alta qualidade e 

universalizada. Mas começando pelos que mais precisam e com isso combatendo o dualismo social da sociedade 

brasileira de frente. 
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está adjacente e, nesse sentido, a escolha das instituições será decisiva para permitir 

o processo coletivo de descobri-lo e construí-lo (TEIXEIRA, 2010, p. 4). 

 

Para Teixeira (2009), Unger faz oposição ao marxismo ortodoxo e seu determinismo 

dialético, ao neoliberalismo e à tese da convergência que o acompanha e também à atual 

social democracia que se tornou institucionalmente conservadora, apenas um apêndice do 

programa neoliberal. Dessa forma, só há uma via ideológica atualmente, e o ED seria a 

segunda via. 

As ideias sobre o direito e sobre a economia são extensões do ED. O objetivo 

programático de Unger é discutir o pensamento jurídico e a economia política, pois são 

disciplinas norteadoras do questionamento e estudo acerca da revisão constante das 

instituições. São vetores para a sua filosofia. Servem como pontes entre o ED e a prática que 

se propõe (TEIXEIRA, 2010). 

Essa busca pela revisão constante das instituições, uma verdadeira obsessão do ED, 

visa a aprofundar a visão central da teoria social clássica sobre a natureza da ordem social. 

Essa ordem deve ser interpretada como construída e imaginada. 

Para o ED, as instituições que herdamos não passam de arranjos que, por uma 

coincidência histórica e política, prosperaram dentro de um conjunto de possibilidades muito 

maior. Assim, a atual estrutura institucional não pode ser entendida por analogia aos 

fenômenos da natureza ou por uma ciência da história. Tais arranjos poderiam ter assumido 

outras configurações (TEIXEIRA, 2010). 

A partir desses pressupostos, Unger (1999) critica o neoliberalismo, a social 

democracia e o socialismo real tal como foi implantado no Leste Europeu, afirmando que não 

se precisa abrir mão de um sistema inteiro para entrar em outro, abrindo espaço para lançar o 

programa de reformas do ED, um híbrido que procura aproveitar o lado bom do marxismo (as 

ambições transformadoras), do liberalismo clássico (o respeito ao indivíduo e ao mercado) e 

do socialismo utópico (o radicalismo pequeno burguês de Proudhon) com os benefícios dos 

avanços tecnológicos do capitalismo e da democracia, que deve ser aprofundada ou 

energizada. 

A socialdemocracia e o neoliberalismo contemporâneos institucionalmente 

conservadores não têm bases para resolver os problemas mais importantes das sociedades 

contemporâneas, como, por exemplo, o desemprego, tema que será abordado no capítulo 2 

deste trabalho. 
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O ED procura substituir o modelo convencional de controvérsia ideológica típico de 

neoliberais e socialdemocratas
7
, mais mercado e menos governo, mais governo e menos 

mercado, a velha dicotomia entre estatismo e privatismo. Dessa forma, para Unger (1999, 

p.11): 

 

A antiga oposição entre estatismo e privatismo, mercado e dirigismo, está morrendo. 

Ela vem sendo substituída por uma rivalidade mais promissora entre formas 

institucionais alternativas de pluralismo econômico, social e político. A premissa 

básica desse novo conflito é que as economias de mercado, as sociedades civis livres 

e as democracias representativas podem assumir diversas formas institucionais, com 

consequências radicalmente diferentes para a sociedade. 

           

Assim, há o questionamento no sentido de retirar o verniz de naturalidade da ordem 

institucional e ideológica da sociedade para o posterior estabelecimento de dispositivos mais 

propícios para inovações institucionais que gerem benefícios para a coletividade. 

As diferenças entre as instituições do Japão, Alemanha ou Estados Unidos são 

variações dentro de um conjunto muito maior de possibilidades. Para Unger (1999), a maioria 

dos países permanece submissa às ortodoxias importadas do Atlântico Norte, o que denota a 

necessidade da construção de uma nova alternativa, empreitada que ele se propõe. 

Assim, o mundo carece de um projeto transformador e democrático. A social 

democracia institucionalmente conservadora tornou-se parte do programa neoliberal, apenas 

acenando com uma maior humanização do inevitável, com maiores volumes de transferência 

fiscal de renda. Porém, no caso de países como o Brasil, para que a transferência fiscal de 

renda atingisse o volume necessário para resolver o problema da carestia, o setor 

desenvolvido da economia teria que ser dramaticamente prejudicado (UNGER, 1999). 

O ponto de partida do ED, no campo econômico e político, se assemelha ao dos 

liberais clássicos, como Adam Smith, e socialistas utópicos, como Proudhon
8
, na medida em 

que procura combinar um foco no empoderamento do homem e da mulher comum (e não 

apenas uma maior igualdade de circunstâncias) e na difusão da propriedade, com um 

programa para a reconstrução institucional da sociedade, procurando conciliar individualismo 

e coletivismo. (TEIXEIRA, 2010). 

                                                           
7
  ED tem a pretensão de ser uma alternativa universalizante ao neoliberalismo porque entende que a ortodoxia 

universal só pode ser combatida com eficácia por uma alternativa também universalizante (Teixeira, 2010). 

Dessa forma, há uma conexão entre o ED ser aplicado em um país como o Brasil e a construção de uma 

alternativa universal.  
8
 Como se verá a seguir, a questão da democratização do acesso ao capital e a ênfase nos médios e pequenos 

empreendimentos com o apoio do Estado e intermediários guarda grande semelhança com as ideias de Proudhon. 
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A institucionalização da herança social à custa da maior taxação da herança familiar, 

ponto crucial do programa do ED, tem inspiração liberal: dar aos indivíduos iguais 

oportunidades financeiras e educacionais. Por outro lado, o Manifesto Comunista de 1848 

propunha o fim das heranças, que seriam dirigidas ao Estado. A herança social proposta por 

Unger prevê aos indivíduos a garantia, por parte do Estado, dos instrumentos necessários para 

sua emancipação, através de educação, capacitação e assistência contínua. É o coletivo e o 

individual apaziguados, a pretensa resolução de uma contradição ideológica histórica 

transformada em fetiche. No entanto, o objetivo não é o fim da sociedade dividida em classes, 

mas sim o da rigidez dessa hierarquia, que o advento da taxação da herança familiar pretende 

mitigar. 

 

2.2.1 A Falsa Necessidade e os fetichismos 

  

Unger (1999), a partir de um estudo acerca da genealogia dos arranjos institucionais 

dominantes das sociedades contemporâneas, propõe uma teoria da relação entre 

constrangimentos estruturais e transformação que rompe com a visão que ele denomina “falsa 

necessidade”. Esse item visa a abordar esse conceito e seus desdobramentos. 

O conceito de “falsa necessidade” afirma que não se precisa de crises ou catástrofes 

para que haja transformações ou mesmo estímulo para mudanças. Nutre-se da ilusão de que 

existe um número delimitado e indivisível de arranjos institucionais possíveis para a 

sociedade. Desse modo, só é possível alterá-los mediante revolução ou por mero e pontual 

ajuste reformista. Para Unger é falsa a noção, sob premissas deterministas, da sucessão de 

sistemas institucionais indivisíveis ao longo das sequências precariamente conectadas do 

conflito social e ideológico. Defende o aprofundamento do ED como arma contra as 

hierarquias rígidas da sociedade, objetivando colocar constrangimento funcional e 

contingência histórica a seu favor (UNGER, 1999; GODOY, 2007; TEIXEIRA, 2009). 

Unger enxerga a sociedade como um artefato humano, mais do que a expressão de 

uma ordem natural subjacente. Ele cria o conceito de “contextos formadores”, os quais são 

suscetíveis de revisão e "desentrincheiramento” (TEIXEIRA, 2009). 

Para Teixeira (2009), um “contexto formador” é algo menos rígido, menos preciso e 

mais sui generis do que um modo de produção, portanto, mais aberto ou não à revisão, 

questionamento ou mudança. Para Godoy (2007), a noção de “contexto formador” retoma a 

discussão do conceito de modo de produção em Marx, ou de tipo ideal em Weber, ou de 

solidariedade orgânica em Durkheim. O “contexto formador” determina a estrutura 
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institucional fundamental e imaginativa da vida social, causal e reguladora da distribuição de 

recursos. É uma expressão original do modo de produção de acordo com a formação e a 

cultura de cada país ou região. 

O grau de possibilidade de abertura, questionamento ou revisão de um “contexto 

formador”, ou seja, o tamanho da sua possível transcendência é visto como uma modalidade 

da liberdade e do livre arbítrio dos indivíduos e da sociedade. É uma virtude individual e 

coletiva ao mesmo tempo. Esse questionamento pode se dar agindo ou mesmo simplesmente 

pensando. Essa flexibilidade é a plasticidade que Unger conceitua como “capacidade 

negativa” (TEIXEIRA, 2009). 

Assim, a “capacidade negativa” depende de contextos institucionais mais favoráveis 

à sua revisão, como a mitigação da distância que separa estrutura e rotina, revolução e 

reforma, movimento social e institucionalização. De acordo com Godoy (2007, p.13) a 

“capacidade negativa” significa uma espécie de esperança: 

          

A “capacidade negativa” aponta para compreensão prospectiva, otimista; indica-nos 

que absolutamente nada na luta no contexto social tem o poder de nos condenar ao 

fracasso; mantém-se a esperança na mudança. 

 

Para Unger (1999), há uma relação direta entre o desentrincheiramento dos 

“contextos formadores” e o avanço em direção ao progresso material e à emancipação 

individual, objetivo último do ED. Os obstáculos a esse enfrentamento se manifestam em dois 

fetiches, elencados a seguir: 

1) O “fetichismo estrutural” é a não possibilidade, na medida em que a nega, de 

mudar a qualidade
9
 dos contextos formadores. Só se pode jogar de acordo com as regras, mas 

não questionar o seu conteúdo. No entanto, é possível lutar para transformar contextos 

institucionais e discursivos. Esse conceito é um repúdio à suposta fatalidade que as 

instituições, falsamente neutras e herdadas do passado, atribuíram ao presente
10

. 

2) O “fetichismo institucional” refere-se a uma identificação imaginada entre 

dispositivos institucionais (que, como já mencionado, são acidentais) a conceitos 

institucionais homogêneos e abstratos, tais como democracia parlamentar, economia 

capitalista ou sociedade civil livre. Por exemplo, o liberal que associa a democracia 

                                                           
9
 A qualidade de um contexto formador se caracteriza pelo grau de abertura à revisão (CUI, 2001).  

10
 “Ele (Unger) não participa da obsessão da maioria dos outros teóricos sociais e filósofos políticos liberais em 

identificar as nossas instituições básicas como entidades neutras entre os ideais conflitantes da associação 

humana. Para ele, a miragem da neutralidade interfere com o objetivo mais importante, o de encontrar 

disposições compatíveis com um experimentalismo prático de iniciativas e com uma diversidade real de 

experiências” (CUI, 2001, p.15). 
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representativa de baixa energia necessariamente conectada e necessária à economia de 

mercado como Schumpeter (1983), vendo na reduzida participação popular um elemento 

essencialmente positivo para a estabilidade do sistema. Ou um cientista social positivista que 

não questiona a estrutura institucional do presente. Ao contrário, enxerga na conservação da 

atual estrutura institucional uma fiadora resultante e natural do equilíbrio de interesses e da 

paz social (TEIXEIRA, 2010). 

O ED procura mostrar o caráter contingente dos dispositivos institucionais das 

democracias representativas contemporâneas, assim como das economias de mercado. O 

regime vigente de propriedade seria o resultado de lutas políticas travadas no passado e no 

presente, mas não um reflexo das atuais necessidades econômicas. Portanto, poderia e pode 

assumir outras formas institucionais
11

 (UNGER, 1999). 

Esse entendimento a respeito do caráter não natural das instituições é semelhante ao 

de Myrdal (1989), que destaca em sua crítica à doutrina liberal ortodoxa que a ciência 

econômica deve, antes de tentar responder as questões de como se determinam salários e 

preços, investigar os grupos de interesse por trás das decisões políticas. Dessa forma, o 

ambiente institucional não é imutável nem natural, muito pelo contrário, é ao mesmo tempo o 

locus da luta política do presente e o resultado desses conflitos do passado. Desse processo 

resultaram os direitos de herança e de propriedade, que eventualmente podem ser alterados 

por fatores sociais e políticos, tais como uma nova configuração das relações entre os grupos 

de interesse. Instituições não são naturais apenas porque existem, devendo ser avaliadas de 

acordo com a intensidade que contribuem com a maximização da utilidade social.  Nas suas 

palavras: 

 

Todos os fatores institucionais que determinam a estrutura de mercado e de fato todo 

o sistema econômico, inclusive sua legislação tributária e social, podem ser 

mudados, se os interessados na alteração possuírem bastante poder politico. [...] 

Uma investigação dos interesses econômicos deveria tratar, por conseguinte, todo o 

ambiente institucional como uma variável. Deveria também examinar até que ponto 

quaisquer grupos são suficientemente poderosos para efetuar modificações 

institucionais (MYRDAL, 1989, p.162). 

  

Em relação ao Brasil, Unger (2001) procura pensar a estrutura socioeconômica e 

cultural como um obstáculo para o desenvolvimento de inovações institucionais capazes de 

                                                           
11

 O desemprego involuntário, tido como inevitável doença do capitalismo por Marx (1983) ou visto pelo 

pensamento econômico ortodoxo como indispensável para não acelerar inflação (Lourenço e Gomes, 2007), é 

um caso de “fetichismo institucional”, pois toma o arranjo institucional como dado imutável, tratando o 

desemprego involuntário como algo inevitavelmente inerente ao capitalismo. Esse trabalho adota essa hipótese 

para a defesa da política de emprego, que será tratada no capítulo 2. 
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instrumentalizar suas potencialidades. Centra o seu ataque ao que ele considera as duas 

vertentes de pensamento dominantes na intelectualidade brasileira: as ciências sociais de cepa 

norte-americana e o marxismo de origem europeia, que, de uma maneira geral, polarizam o 

debate acerca das variações institucionais possíveis para o país, pois:  

 

Advogam em favor do destino. Geram narrativas fantasmagóricas que apresentam as 

atribulações do Brasil ora como o preço da convergência ao caminho único dos 

países ricos, ora como fardo que a história ou o capital obriga países atrasados a 

carregar (UNGER, 2001, p.101).   
 

Dessa maneira, fica evidente a dificuldade de enfrentamento do “fetichismo 

institucional” no Brasil, já que o obstáculo às mudanças institucionais está não só no poder 

dos grupos de interesse interessados na manutenção do status quo, como também na 

dificuldade da intelectualidade brasileira, em especial a progressista, de propor um programa 

de reformas que tenha por ambição a reconstrução da economia de mercado, ancorada no 

aprofundamento da democracia, tarefas às quais o ED se propõe. Nesse aspecto, O ED é uma 

interpretação da causa democrática, que objetiva o desentrincheiramento dos “contextos 

formadores” e o consequente avanço em direção ao progresso material e à emancipação 

individual. 

 

2.2.2 As esperanças de um democrata e as teses que as sustentam 

 

Neste subitem serão abordadas as “esperanças de um democrata” e as teses que as 

sustentam, categorias conceituais criadas por Unger e que compõem o corpo teórico do ED. 

No início de Democracia Realizada, Unger (1999, p.13 e p.20) dá o tom ideológico e 

prático da causa e da teoria social que ele denomina ED: 

 

O conceito que inspira a argumentação e a proposta nesse livro é o 

experimentalismo democrático. O experimentalismo é uma interpretação da causa 

democrática, o mais influente conjunto de ideias e compromissos em vigor no 

mundo de hoje. Ele une duas esperanças a uma tática de pensamento e de ação.   [...] 

O experimentalismo democrático combina as duas esperanças que o definem com 

uma prática: o ajuste motivado, sustentado e cumulativo das estruturas da sociedade. 

 

A “primeira esperança de um democrata” é encontrar e avançar dentro da área 

comum entre o progresso prático e a emancipação do indivíduo. Isso implica na libertação de 

papeis sociais, divisões, preconceitos, enfim, quando esse status social é decorrente de 

vantagens financeiras e educacionais herdadas. Essas vantagens acabam por influenciar 
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decisivamente as oportunidades de vida dos indivíduos e a consequência é uma sociedade 

com hierarquia pouco flexível de classes. 

A possibilidade de transcendência a esses contextos está sujeita ao grau de 

“capacidade negativa” dos indivíduos. A democracia significa a esperança da potencialização 

dessa capacidade (UNGER, 1999). 

A “segunda esperança de um democrata” é que essa busca pela zona de confluência 

entre e progresso e emancipação do indivíduo responda às expectativas de emancipação de 

todos os membros da sociedade, pois sem isso a democracia não pode avançar, não pode ser a 

“a dádiva não reconhecida de uma história astuta para uma nação relutante” (UNGER, 1999, 

p.17). 

Essa segunda esperança só é possível se houver um tipo de atitude que Unger (1999) 

denomina “tese da dualidade”. De acordo com essa tese, existem várias maneiras de definir 

interesses de grupo, podendo ser conservadoras ou excludentes; em outra acepção, podem ser 

transformadoras e solidárias. 

Unger (1999) exemplifica a “tese da dualidade” afirmando que a existência de um 

arranjo institucional que democratize e facilite a obtenção de capital de risco pode ser uma 

causa comum dos trabalhadores, sejam eles sindicalizados, terceirizados ou informais. Essa 

possibilidade comprova que existem modos de interpretação de interesses de grupo que são 

transformadoras e solidárias, pois propõem um modo de atingir interesses e objetivos comuns 

a esses grupos do interior da classe laboral e mesmo fora dela, como os pequenos burgueses, 

por meio da mudança continuada de rotinas e estruturas. 

A “tese da correspondência” e a “tese da assimetria” complementam a “tese da 

dualidade”. De acordo com a “tese da correspondência”, as relações entre grupos, seus 

antagonismos ou alianças são o outro lado de um conjunto de estruturas institucionais e de 

uma sequência de reformas institucionais. Assim, alianças de grupo e disputas retratam ideias 

contrárias dos respectivos conjuntos de arranjos institucionais e de agenda de reformas. Para 

Unger (1999), os trabalhadores da retaguarda e vanguarda de uma economia só vão se unir em 

busca de um objetivo comum se houver um projeto de reformas institucionais e de política 

econômica que eles entendam como benéfico. Nesse aspecto, a luta de classes acirrada torna 

difícil a compreensão de papeis institucionais. É necessário que essa luta se dê em um 

ambiente democrático para que novos arranjos e alianças possam ser testados. 

Para Unger (1999), a “tese da correspondência” contraria a noção do marxismo a 

respeito de uma suposta lógica rígida dos interesses de classe, enraizada na dicotomia 

necessariamente oposicionista entre capital e trabalho, que se sustenta no típico determinismo. 
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Porém, a rigidez dos interesses de grupo depende da recusa ou impotência de 

modificar as estruturas que falsamente determinam os interesses estabelecidos. Existem 

incontáveis possibilidades de novas alianças entre os grupos de interesse no processo dialético 

do conflito social e ideológico. 

De acordo com a “tese da assimetria”, a relação entre alianças sociais, políticas ou de 

grupos é assimétrica. As alianças de grupo são também alianças políticas, condicionadas à 

existência de agendas comuns que sustentem as estruturas institucionais que ensejam tal 

aliança. 

Isso implica em dizer que uma aliança de grupo só é necessária se houver estruturas 

institucionais que lhe dê sustentação. A “tese da assimetria” aponta que as relações que 

regulam alianças políticas e sociais não são naturais e nem necessárias, contrariando qualquer 

entendimento determinista. Unger usa esse entendimento para defender uma nova e ampliada 

base social para os partidos progressistas, atualmente demasiadamente comprometidos com a 

parcela mais favorecida, organizada e minoritária da classe laboral. 

Assim, as alianças políticas nem sempre serão sociais, pois “a história política 

brasileira, pretérita e recente, confirma a presunção, mediante farta messe de exemplos de 

nossa vida republicana” (GODOY, 2007, p. 18). 

Esse processo de luta que visa a modificar, reformar ou mesmo manter tais 

estruturas, o todo ou em parte, é o condicionante principal para que a aliança social avance, no 

sentido de ambicionar o poder estatal, embora fora do Estado as pessoas também possam 

alterar o conteúdo de suas relações sociais.  

 

2.3 AS PROPOSTAS PROGRAMÁTICAS DO ED 

 

Neste item serão apresentadas, de forma resumida, as principais aspirações 

programáticas do ED, em sua maior parte contidas no Manifesto, que está na parte final de 

Democracia Realizada - A alternativa progressista e também em A Segunda Via: Presente e 

Futuro do Brasil, bem como algumas especificidades em relação ao Brasil. 

Através desse programa de reformas, o ED atinge seu ponto culminante. Vislumbra 

como horizonte próximo ser, além de uma teoria social, uma ideologia política adotada pelos 

partidos progressistas, ancorados em uma base social mais ampla e diversificada. Propõe 

superar na prática o que já foi superado em pensamento. Para Godoy (2007), o foco do 

programa é o Brasil, porém, não deixa de ser universal.           

Os principais temas programáticos do ED são os seguintes: 
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1 - O desenvolvimento de uma economia de mercado democratizada que dê sentido ao 

objetivo amplamente professado de estabelecer um crescimento econômico socialmente 

includente e que a previna de permanecer presa a uma única e exclusiva versão jurídico-

institucional de si mesma.  

Defende que regimes alternativos de propriedade, privada e social, venham a 

coexistir experimentalmente dentro da mesma economia. A economia de mercado 

democratizada deve ser aquela em que o trabalho assalariado cesse de ser a forma 

predominante de trabalho e seja substituída pelo auto emprego e para a cooperação, em 

conjunto ou isoladamente. Também deve ser aquele em que a relação entre as máquinas e o 

homem seja de tal forma que as máquinas façam o repetido, permitindo ao homem salvar o 

tempo para o ainda não repetível, incorporando também as ideias de Schumacher (1973), um 

dos hereges da economia.  

2 - O estabelecimento de uma democracia de alta energia que aumente o nível de engajamento 

popular organizado na vida pública. Deve facilitar a criação de contramodelos de futuro social 

por determinadas localidades ou setores. Em todos estes aspectos, diminui a dependência da 

mudança à crise. O ED discorda do desenho institucional brasileiro, que copia do americano o 

princípio conservador (política de baixa energia)
12

 e o princípio liberal (fragmentando o 

poder).   

Defende a realização de plebiscitos, consultas e referendos com frequência e também 

a possibilidade de, em casos de impasses prolongados entre Legislativo e Executivo, o 

chamamento às eleições antecipadas unilateralmente, porém para ambos os poderes de 

Estado
13

. A ideia é enriquecer a democracia representativa com traços de democracia direta, 

parlamentarizando o presidencialismo. Propõe também o financiamento público das 

campanhas eleitorais, com objetivo de enfraquecer a influência do poder econômico em 

eleições e ao mesmo tempo facilitar a entrada de novos participantes na política, e o acesso 

gratuito ampliado aos meios de comunicação em massa não só para partidos políticos, mas 

também para movimentos sociais organizados. 

A premissa é de que a temperatura da política de um país é sensível às mudanças em 

seus termos e regras, e propõe também, para energizar a democracia, o voto em lista fechada, 

                                                           
12

 Unger (1999) destaca o falso dilema do pensamento político conservador entre uma política institucional 

desmobilizadora e uma política antiinstitucional ou extra institucional calorosa. Ao contrário, afirmam que é 

necessário e possível a organização de uma política que seja, ao mesmo tempo, energizada e institucional. O ED 

rejeita a falsa opção entre a ação quente extra institucional ou gélida por dentro das instituições. 
13

 Para Unger (1999) e Bobbio (1987) a democracia só realiza-se de fato em uma sociedade quando é praticada 

em todos os seus níveis como no ambiente de trabalho, em casa, na escola, etc.. 



    

30 
 

com o objetivo de fortalecer partidos e seus programas. O voto em lista fechada obrigaria os 

partidos a se posicionarem perante aos eleitores com uma maior nitidez de ideias e programas 

e não sustentados na popularidade de seus mais conhecidos membros. É uma maneira de 

combater o mau hábito do eleitor brasileiro de votar na pessoa e não no partido, embora os 

críticos desse sistema alegarem que as altas cúpulas partidárias, que terão o poder de decidir a 

ordem nas listas, é que de fato seriam beneficiadas. O financiamento público de campanhas 

eleitorais pode quebrar ou no mínimo mitigar a influência do poder econômico, embora não 

seja difícil imaginar que mesmo assim haveria doações clandestinas a candidatos e partidos 

por parte dos grupos de interesse que apóiam estes. 

3 - A formação de um tipo de educação que prepara a mente para ver além da circunstância 

imediata. Cada conteúdo deve ser ensinado sob no mínimo dois enfoques e posições 

conflitantes. O objetivo é criar uma geração de “pequenos profetas” que enxerguem além do 

seu tempo e de seus “contextos formadores”. 

4 - A organização de uma sociedade civil que garanta uma base mais sólida para a 

solidariedade social do que transferências fiscais de renda podem oferecer. Tal sociedade civil 

deve ser auto organizada fora do Estado sob um regime jurídico distinto, compartilhando a 

provisão competitiva e experimental de serviços públicos e engajando as pessoas para 

ajudarem a cuidar das outras fora de suas próprias famílias. 

5 - Uma forma de globalização que possibilite experiências alternativas na humanidade e 

modelos alternativos de desenvolvimento e propiciadora para heresias, alternativas e 

experimentos (TEIXEIRA, 2010). 

6 - Uma estrutura de organização institucional do mercado que possibilite a mobilização da 

poupança para o investimento produtivo, evitando dissipação desse efeito potencial no cassino 

financeiro, combinado com um nível alto de poupança pública. A premissa básica é que só um 

nível alto de poupança pública é capaz de financiar o projeto de desenvolvimento que ED 

almeja, liderado pelo Estado e com independência dos grandes capitais internacionais (CUI, 

1999).  

Essa proposta revela o caráter híbrido e sincrético do pensamento de Unger, pois essa 

compreensão acerca da relação entre poupança e investimento é um divisor de águas no 

pensamento econômico, que opõe os ortodoxos, como Milton Friedman e Friedrich Hayek, 

aos heterodoxos, como John M. Keynes e Hyman Minsky. A discussão gira em torno da 

relação casual entre esses dois agregados, a conhecida controvérsia entre “lei de Say” que 

aponta que a direção casual vai da poupança para o investimento e o Princípio da Demanda 

Efetiva que aponta o oposto. Nesse aspecto do programa de Unger, há a percepção, em 



    

31 
 

concordância com os ortodoxos, que o nexo casual vai da poupança para o investimento, daí 

então a necessidade de investigar meios institucionais que reforcem essa ligação. No entanto, 

para essa corrente do pensamento econômico, o Estado não deve ter grande participação na 

economia, deve ser o mais próximo do laissez-faire, ao contrário de Unger, que advoga para o 

Estado o dever de coordenar e planejar o desenvolvimento econômico, o que o aproxima dos 

keynesianos. 

Ademais, assim como Minsky e Keynes, Unger acredita no efeito multiplicador de 

uma política fiscal expansiva, especialmente se direcionada à criação de empregos, pois uma 

economia com alto índice de emprego irá certamente se expandir devido ao seu elevado efeito 

positivo sobre a renda e o consumo, sendo, portanto, a melhor estratégia de crescimento 

econômico imediato, em especial nos tempos de crise e instabilidade financeira (UNGER, 

2001, p. 222). Unger também reconhece que Keynes libertou o Estado do dogma das finanças 

saudáveis (UNGER, 199, p.136). A percepção é que não basta estimular a demanda agregada 

sem modificar concomitantemente a forma institucional através da qual é instrumentalizada a 

oferta agregada e, portanto, a produção. Nesse aspecto, o entendimento de Unger é que 

Keynes não estava errado, como demonstram inúmeros estudos empíricos que atestam o 

sucesso de políticas keynesianas, sobretudo em tempos de crise econômica, apenas que não 

foi longe o suficiente (UNGER, 1999, p.127). Também o seu repúdio à crença ortodoxa na 

“tese da convergência” o aproxima da heterodoxia. Porém, essa posição dúbia a respeito do 

nexo casual entre poupança e investimento o distancia dos “keynesianos fundamentalistas”, os 

pós-keynesianos, pois, como aponta Carvalho (1992), para estes o Princípio da Demanda 

Efetiva é considerado o único conceito “verdadeiramente científico” para a gestão 

macroeconômica por parte do Estado, revelando uma inconsistência do pensamento de Unger 

nesse aspecto sob o prisma pós-keynesiano. Assim, o sincretismo presente no pensamento 

filosófico, jurídico e político de Unger se manifesta também em seu pensamento econômico
14

. 

É esse hibridismo, cujo epicentro é a noção de “reforma revolucionária”, que dá o tom 

original e polêmico de sua teoria social
15

. 

                                                           
14

 Esse sincretismo revela-se no projeto de Unger de retomar uma agenda perdida de liberais e socialistas do 

século XIX, como destaca Teixeira (2010), ou em sua proposta de “parlamentarizar” o presidencialismo, 

misturando os dois sistemas de governo, ou ainda na sua proposta de democratizar e refazer a economia de 

mercado a partir de vários modelos exitosos ao longo da história, como o asiático e o norte-americano, 

adaptando às especificidades regionais do Brasil, de tal modo que seria uma grande contradição em relação ao 

próprio arcabouço filosófico-teórico do ED se no campo do pensamento econômico ele tivesse uma clara e 

indivisível posição acerca dos preceitos heterodoxos e ortodoxos. 
15

 Sobre o sincretismo e a originalidade do pensamento de Unger, cabe uma citação do filósofo Richard Rorty 

que aparece na capa de Democracia Realizada: “Unger não se movimenta em nenhum jogo que sabemos jogar - 
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7 - A adoção de um sistema tributário simplificado centrado em três impostos: o primeiro 

deve incidir sobre o valor agregado (IVA) com alíquota alta, em torno de 30%; o segundo 

deve ser um imposto sobre o consumo luxuoso (em especial de produtos importados), do tipo 

Kaldor, com uma grande isenção e com uma escala bastante íngreme para os níveis mais altos 

de consumo; e o terceiro é um imposto sobre o patrimônio, sobretudo sobre heranças e 

doações, visando custear a “conta de dotação social”. Os dois últimos visam, portanto, o 

padrão de vida e o poder econômico (UNGER, 1999, p. 214). 

A criação da “conta de dotação social” é um ponto nevrálgico do programa do ED. A 

proposta é que os indivíduos devem herdar da sociedade e não da sua família. Assim, o 

Estado garantiria a institucionalização da denominada “conta de dotação social” através de 

um pequeno pecúlio, desde o seu nascimento. Essa conta, que todos os cidadãos deverão 

possuir, deverá ser utilizada em momentos decisivos da vida pessoal, como o custeio do 

ensino (que deve ser continuado) ou a compra da casa própria
16

. A percepção fundamental é 

que o papel do Estado é proporcionar a todo cidadão os equipamentos políticos, econômicos e 

culturais que necessita para se qualificar, progredir, se relacionar e se tornar um agente 

econômico capaz, livrando-o do acaso do lugar e da família em que nasceu.  Assim, o ED visa 

ao enfraquecimento da rigidez das classes sociais, que a transferência de vantagens 

educacionais e financeiras, através da herança familiar, proporciona. Esse entendimento é 

semelhante ao dos liberais clássicos, como John Stuart Mill, como Myrdal (1989) assinala, 

embora nos tempos atuais tenha um viés mais à esquerda. 

8 - A institucionalização de um novo poder de Estado que possa intervir em determinados 

locais, como escolas, creches ou hospitais, quando estes não estiverem dando os retornos 

esperados à população para a pronta solução do problema, diminuindo o excesso de 

burocracia.  

Aqui o ED visa a resgatar da exclusão grupos que não consigam escapar pelos meios 

de ação econômica ou política que lhes são disponíveis, pois os atuais instrumentos 

institucionais são ineficientes ou inadequados. 

9 - A reconstrução do federalismo, tendo basicamente dois aspectos: de um lado, a 

substituição do federalismo de divisão rígida de competências entre os três níveis da 

federação por um federalismo cooperativo que associe os três níveis da federação em políticas 

                                                                                                                                                                                     
sua audiência natural deve estar no Terceiro Mundo, onde sua obra poderá um dia ajudar a tornar possível uma 

nova ideia de futuro nacional”. 
16

 Não é equivalente ao que se conhece como programas de renda mínima, pois só poderá ser utilizada para 

compra da casa própria ou para capacitação e educação, que devem ser continuadas ao longo da vida dos 

indivíduos. É uma conta de dotação e não de assistência. 
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e ações experimentais compartilhadas; de outro, a ampliação do potencial de uma determinada 

localidade ou setor discordar do modelo jurídico constituído e construir um contramodelo que 

possa servir como o modelo do futuro, de acordo com a “rotina” de busca incessante pela 

inovação, típica do ED. Nesse cenário institucional que Unger planeja, a reforma da educação 

fundamental e média teria participação fundamental do governo federal que, investido de um 

novo poder de Estado, possuiria a prerrogativa de não apenas determinar índices mínimos de 

eficiência, como também de intervir em caso de não obtenção dessas metas, propiciando que 

os estudantes das diversas regiões do Brasil tenham o mesmo nível de qualidade de ensino.        

Trata-se de conferir aos estados federados o papel de laboratórios de inovações 

institucionais e de políticas regionais, de suma importância para um país continental como é o 

Brasil (Unger, 1999). Esse aspecto abre uma verdadeira janela de oportunidade para o uso de 

políticas experimentais para a Região Nordeste, como a que será proposta neste trabalho em 

relação a emprego e qualificação.  

10 - Uma maior eficiência administrativa do Estado. Unger define os serviços públicos 

ofertados pelo Estado brasileiro como um “fordismo administrativo”, devido à sua excessiva 

padronização e baixa qualidade nos serviços prestados a população.     

11 - Sindicalização automática
17

 de todos os trabalhadores, desonerações sobre a folha salarial 

em favor do IVA e uma política de emprego que mobilize trabalhadores informais ou 

precários em frentes de trabalho organizadas pelo governo, com o objetivo de melhorar a 

infraestrutura, em especial no que concerne às escolas, creches, hospitais e habitações 

populares (GODOY, 2007; UNGER, 2001)
18

.  

Livre mobilidade do trabalhador tanto quanto ao capital. Unger (1999, p.178) sugere 

um esquema por meio do qual o país que exportasse trabalho qualificado receberia parcela da 

tributação incidente sobre os trabalhadores que exportou. Aumento da participação dos 

salários no conjunto da renda nacional. Esse aumento pode se dar, inclusive, além do nível de 

aumento da produtividade, tendo o Estado o dever de manter a pressão competitiva sobre as 

empresas para que não haja repasse aos preços, objetivando evitar um processo inflacionário. 

Essas são as propostas básicas do ED. Quanto ao papel do Estado como agente 

coordenador do desenvolvimento, destacam-se três funções básicas: 

 Ajudar e propiciar o desenvolvimento da retaguarda produtiva;  

                                                           
17

 A sindicalização automática está ligada historicamente a regimes autoritários, mas Unger (1999, p. 213) 

esclarece: “pode parecer coercitiva, até que se perceba a necessidade de escolher entre um regime de organização 

desigual, que reforce as vantagens dos que já contam com vantagens e um regime compulsoriamente includente 

porém democrático, que ponha todos em pé de igualdade relativa”. 
18

 Esse tema será abordado no capítulo 3 desta dissertação. 
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 Diminuir a distância entre a vanguarda e a retaguarda;  

 Sustentar práticas de aprendizado coletivo que ensejem a possibilidade de riqueza e 

realização da liberdade (Unger, 1999, p. 136). 

Essas são as linhas gerais do programa do ED. Especificamente a respeito do Brasil, 

cabe reproduzir o trecho de um artigo de Unger (2004, p.26) no jornal Folha de São Paulo: 

 

O que precisa o Brasil fazer para construir as bases de sua futura grandeza? Em 

primeiro lugar, sanear a política, adotando as medidas singelas que acabariam com o 

regime atual, de achacamento dos endinheirados pelos governantes e de compra dos 

governantes pelos endinheirados. Em segundo lugar, criar condições para afirmar a 

primazia dos interesses da produção e do trabalho. A começar, pela renegociação da 

dívida pública, cuja trajetória, no cenário presente de bonança enganosa, acaba de 

piorar ainda mais. Em terceiro lugar, dar vez aos empreendedores emergentes, que 

são os maiores dinamizadores potenciais do país, usando os poderes e os recursos do 

Estado para lhes ampliar o acesso a crédito, tecnologia e escala. Em quarto lugar, 

resgatar da informalidade os dois terços de nossa força de trabalho que penam nela, 

abolindo todos os encargos sobre a folha salarial incentivando o emprego e a 

qualificação dos trabalhadores mais carentes. Em quinto lugar, assegurar a 

prioridade do ensino público entre os investimentos sociais, imprimindo-lhe 

orientação analítica e capacitadora e oferecendo apoios abrangentes e oportunidades 

extraordinárias aos alunos mais talentosos e aplicados, sobretudo aos mais pobres. 

Em sexto lugar, multiplicar exemplos de excelência na educação e na saúde públicas 

para atrair à escola e aos hospitais públicos a classe média, como fiadora de sua 

qualidade em proveito de todos (FOLHA DE SÃO PAULO, 21/09/2004). 

           

Como se percebe na citação acima, a direção definida por essas alterações propostas 

por Unger não constitui simplesmente uma mudança das estruturas institucionais 

estabelecidas, constitui também uma mudança do seu conteúdo e sua relação com a liberdade 

de desafiar. Quando defende, como na citação acima, a presença da classe média em hospitais 

e escolas públicas, é como se fosse um chamamento para o seu engajamento. Essa questão 

remete a um tema caro aos marxistas: o agente político da transformação histórica, que nessa 

tradição seria o proletariado industrial. Unger evita nomear um agente específico para o seu 

projeto devido ao seu entendimento que esse não é, ao contrário das previsões de Karl Marx, a 

classe majoritária da sociedade, além de ser vista pelas outras classes como apenas mais uma 

a defender o seu nicho de interesses, daí o caráter não sectário de suas propostas. Isso se deve 

à maioria da sociedade ter em mente aspirações típicas de um pequeno burguês, cujo 

horizonte é a realização profissional, seja como assalariado, seja como empresário. 

Unger (2010) identifica um imenso contingente de pequenos empreendedores e 

também outro grupo, oriundo do núcleo da pobreza e dotado de grande capacidade de 

superação, os chamados “batalhadores”, como os maiores interessados em seu programa de 

reformas, pois neles está concentrada a vitalidade desperdiçada, bloqueada pela dificuldade de 



    

35 
 

acesso ao capital e por um ambiente institucional pouco favorável. Nesse contingente estaria o 

grande potencial de crescimento humano e econômico endógeno da economia brasileira. 

O agente ideal para a execução da política transformadora do ED é coletivo
19

, 

engloba todas as subdivisões da classe trabalhadora e pequenos empreendedores, bem como 

os movimentos sociais de base, mas pretende também atingir as faixas carentes e 

desorganizadas, como os desempregados, precários e principalmente os “batalhadores”, que 

Unger (2010) considera um tesouro inexplorado pelo Brasil. 

A formação desse agente coletivo deve conter a união dos dois partidos de esquerda 

típicos do Brasil, o primeiro identificado com a parte organizada do operariado e da classe 

média assalariada e o outro com a parcela desorganizada
20

 em torno do projeto cumulativo de 

reformas institucionais do ED. Para Unger (2001), um governo de esquerda com essa 

composição teria a possibilidade de atuar nas duas frentes da política, a que se dá no interior 

do Estado e a que se dá fora. A aliança política, porém, deve ser realizada antes da aliança 

social de classes, pois, de acordo com a “tese da assimetria”, tem essa última como objetivo. 

  

Portanto, o agente coletivo da alternativa transformadora precisa ser não só uma 

aliança de classes como também uma união partidária e política entre as duas 

espécies de movimentos de esquerda [...]. A convergência política e partidária não 

pressupõe a realização anterior da aliança de classes. Ao contrário, ela tem a 

consolidação dessa aliança como projeto [...]. Essa relação desigual que é uma das 

condições da nossa capacidade de refazer a sociedade pela política (UNGER, 2001, 

p.44-45). 

 

Para Poulantzas (2000, p. 266), o socialismo democrático que a esquerda deve buscar 

a partir das lições da história, em especial da antiga União Soviética, precisa possuir um 

pluralismo político que contenha os princípios da democracia representativa, nos quais 

operam os políticos e burocratas, e também da democracia direta, com o fortalecimento das 

lutas populares que, com a sua pressão, podem gradualmente pressionar e obter modificações 

no aparelho de Estado. Trata-se de condição necessária para evitar os germes do estatismo 

autoritário do stalinismo. 

                                                           
19

 Unger (2001, p.44) 
20

 No Brasil dos anos 1980 e 1990, Unger identificava o Partido Democrático Trabalhista (PDT) como o mais 

voltado à massa desorganizada e de viés populista, encarnado pela figura do seu líder, Leonel Brizola, e o 

Partido dos Trabalhadores (PT), do ex-presidente Lula, como o representante da parte organizada do operariado, 

com presença de parcelas da classe média assalariada em ambos os partidos. A partir de 2002, com a chegada do 

PT à presidência da república e o esfacelamento do PDT após a morte de Brizola, em 2004, os partidos de 

esquerda se dividiram, além do PT e seus aliados, como o próprio PDT, em: extrema esquerda ou esquerda 

radical de orientação trotskista, na qual se destacam o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e 

o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), os de centro-esquerda, como a Rede Sustentabilidade (REDE), ainda 

sem registro jurídico definitivo, e o Partido Socialista Brasileiro (PSB). Os movimentos sociais e a massa 

desorganizada encontram-se divididos entre esses partidos, com uma preponderância do bloco liderado pelo PT. 



    

36 
 

Porém o socialismo democrático não é o objetivo de Unger, embora o ED contenha 

elementos socializantes como a herança social, o modus operandi desse gradualismo 

transformador, cujo desfecho é revolucionário é semelhante ao proposto por Poulantzas em 

1978, quando o socialismo real do leste europeu ainda não tinha entrado em colapso. Assim, 

Unger propõe aos políticos e aos intelectuais orgânicos de esquerda o rompimento com o 

ideal determinista de uma estrutura institucional e ideológica, que freia o desenvolvimento 

econômico e humano do Brasil, com uma agenda de reformas de caráter pluralista, includente 

e experimental, que podem vir a se tornar universais. Para que um movimento seja político, é 

necessária uma base de intelectuais orgânicos que difunda as ideias do ED e as faça 

transbordarem para o mundo da política. 

                               

2.4 O ED E O ANTIGO INSTITUCIONALISMO 

 

A revolução por dentro das instituições ou através delas, por meio de uma 

democracia de alta energia e de um sistema jurídico-constitucional que permita a rápida 

solução de impasses, dispensando dessa forma a necessidade de graves crises para que 

determinadas medidas de interesse da maioria possam ser tomadas pelo Estado, coloca o 

experimentalismo democrático em contato com o Antigo Institucionalismo de Veblen e 

seguidores em diversos pontos, já que ambos admitem a necessidade de uma abordagem 

multidisciplinar da sociedade e da economia.  Esse é o tema deste item. 

O primeiro ponto diz respeito à evolução do sistema socioeconômico, visto por 

Veblen como um processo subjacente ao de causação circular, a noção de que a mudança 

cumulativa na estrutura social realiza-se por meio de uma sequência de causação, mas de 

forma não dialética, o que não implica, necessariamente, progresso. Como o processo de 

mudança cumulativa não quer dizer melhora, pode redundar em “deterioração cumulativa”, ou 

“desenvolvimento do subdesenvolvimento”, tema que Furtado (1974) e Myrdal (1968) 

abordaram sobre o Brasil e regiões subdesenvolvidas
21

. 

A preocupação de Veblen era com a “teoria do absurdo”, capaz de dar sustentação à 

formação de instituições que atrapalhem o avanço do processo em alguns ou vários segmentos 

(CONCEIÇÃO, 2002). 

                                                           
21

 Myrdal (1968) via no processo de causação cumulativa um círculo vicioso do subdesenvolvimento, no qual 

fatores como fuga de mão de obra qualificada para os centros dinâmicos e a drenagem dos lucros de grandes 

empresas para suas matrizes eram seus principais causadores, ao passo que Furtado (1974) atentou para o 

consumo das elites, que, desejosas de imitar os hábitos e prazeres de seus congêneres de países desenvolvidos, 

acabam por pressionar as importações, dificultando o crescimento econômico, limitando-o via Balança de 

Pagamentos e eternizando o subdesenvolvimento. 
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Myrdal (1968) reformulou a “teoria do absurdo” sob a forma de “teoria da causação 

cumulativa”, na qual determinado processo de reprodução das instituições tal qual são e a 

eternização das estruturas políticas arcaicas que as sustentam terminam por agravar a situação 

dos debilitados, como no caso do círculo vicioso da pobreza, afirmando então a necessidade 

do Estado agir através de políticas públicas de desenvolvimento social. 

Essa é justamente a maior preocupação do ED, a formatação de um arranjo 

institucional que propicie o progresso técnico juntamente com a emancipação do indivíduo. 

Essa preocupação é particularmente acentuada com a ênfase que Unger dedica à educação 

como forma de quebrar o círculo vicioso pobreza-má educação-pobreza, no qual tais fatores 

confundem-se como causa e consequência: 

 

A educação, continuando por toda vida, salvando as pessoas, enquanto crianças, do 

controle imaginativo de suas famílias, sua classe, seu país e seu tempo e dando-lhes, 

quando adultas, o acesso a um repertório de capacidades práticas e conceituais 

genéricas, representa o mais importante fator de capacitação da liberdade individual 

e coletiva. É, portanto, o principal objeto da conta de dotação social (UNGER, 1999, 

p. 210).  

 

O segundo ponto se relaciona à estrutura da sociedade, divida em dominados e 

dominantes para Veblen e vanguarda e retaguarda para Unger. Esse dualismo representa a 

forma mais usual de abordagem das discrepâncias sociais e econômicas que estruturalistas 

como Celso Furtado, influenciado pela clássica oposição entre capital e trabalho no sentido 

marxista. 

Para explicar a existência e a manutenção desse status quo, Veblen preocupa-se com 

a importância das noções de “mito” e “emulação”, que constituem o fundamento das 

desigualdades. O conceito de “emulação” expresso em Veblen parte de uma ação do 

indivíduo, no sentido de copiar valores dos extratos superiores da população. O “mito” parte 

de uma norma, ou de uma regra socialmente convencionada (CONCEIÇÃO, 2002). Esses 

dois conceitos tem alguma semelhança com o fetichismo institucional e estrutural, na medida 

da tendência ao não questionamento dos arranjos institucionais herdados. 

Para Veblen, embora seja plausível esperar das classes menos favorecidas pressões 

para mudar o sistema, o “mito” e a “emulação” obstaculizam tal tendência, mantendo tais 

classes em estado de alienação e impedindo os dominados de compreenderem seus interesses 

de classe e quais mudanças são necessárias (CONCEIÇÃO, 2002). 

O que o ED sugere como solução desse impasse é a implantação de um tipo de 

educação que seja emancipadora e destruidora de falsos mitos a todos os indivíduos da 
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sociedade. Assim, todos poderão defender os seus interesses e com isso deixarão a posição de 

dominados, tornando-se cidadãos educados, preparados e economicamente ativos, 

diminuindo, portanto, o dualismo (UNGER, 1999). 

O terceiro ponto diz respeito à pobreza, no que Unger e os institucionalistas 

concordam: como a pobreza é “institucionalizada”, então medidas como treinamento 

profissional, educação geral, moradias públicas, medicina socializada, vale alimentação, entre 

outras, visam a tornar o pobre mais produtivo. Daí a radical crítica dos institucionalistas e 

preocupação crucial do ED: tornar os pobres mais produtivos é uma coisa, eliminar a pobreza 

é outra. 

A erradicação da pobreza deve acontecer por meio de sua desinstitucionalização, o 

que só seria possível mediante reestruturação do poder e status, de forma a assegurar que os 

mais pobres não só sejam mais produtivos, como sejam capazes de incorporar parcelas 

maiores da renda, bem como mais capazes de se organizar através da vitalidade dos 

movimentos sociais e entidades sindicais de classe. A “conta de dotação social” tem esse 

propósito: propiciar aos menos favorecidos todas as capacitações necessárias para que possam 

incorporar maiores parcelas da renda nacional. Os salários também devem ter uma proporção 

maior da renda nacional (CONCEIÇÃO, 2002; UNGER, 1999). 

O quarto ponto relaciona-se com a democracia, no que Unger e os velhos 

Institucionalistas concordam com a percepção de que a democracia é o melhor sistema para a 

correção de erros ou manutenção de acertos em relação às políticas econômicas, já que a 

economia é uma sequência de problemas que geram soluções e, com estas, novos problemas, 

em um processo sem fim, ou seja, a contínua procura de soluções para os problemas sociais, 

no qual o plano econômico é o instrumento por excelência do que deve ser executado e o 

político para avaliá-lo. 

As soluções são tentadas, novos problemas surgem, novas soluções são geradas e 

assim por diante, em um processo dialético. Desse modo, o funcionamento da economia deve 

coexistir com a democracia, que, mesmo não sendo garantia contra erros, se constitui em parte 

vital do processo e das liberdades individuais. 

Nas democracias participativas, as correções de rumo quanto a eventuais erros são 

realizadas e processadas dentro do sistema, viabilizando melhores soluções, já que os erros 

são admitidos e as decisões nunca são finais. Tal processo não é possível dentro de um regime 

autoritário em que o erro não é passível de reconhecimento, pois enfraquece a autoridade e 

chama a atenção da sociedade. Por essa razão, regimes autoritários produzem repetidos erros 

de gestão política (CONCEIÇÃO, 2002; UNGER, 1999). 
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Portanto, para Unger e os Institucionalistas, a economia é vista como um “processo 

contínuo” que se opõe às hipóteses da economia ortodoxa à medida que a “economia 

positiva” não está relacionada a tempo, lugar e circunstâncias. 

As interações entre instituições, estruturas herdadas, inovações, tecnologia e valores 

são de fundamental importância para Veblen e Unger. Para Veblen, instituições são um 

conjunto de normas, valores, regras e sua evolução. Como Unger, acredita que tais 

instituições são resultado de uma situação presente que influi no futuro através do processo 

dialético do conflito social e ideológico, bem como as necessidades econômicas. Dessa forma, 

existiriam vários tipos de economia, pois as instituições que a cercam são o resultado da 

interação da atividade humana e o processo econômico. Há diferentes economias para 

diferentes “contextos formadores”. 

A análise econômica ortodoxa é rejeitada por ser demasiadamente determinista, 

dedutiva, estática, fetichista, dogmática e abstrata, constituindo-se em uma tentativa de 

justificar as instituições econômicas dominantes ao invés de fornecer propostas para melhorá-

las. Unger critica o neoliberalismo do “Consenso de Washington” e rejeita os programas de 

ajustes estruturais propostos pelos agentes de Bretton Woods.           

           

2.5 AS POSSÍVEIS AMEAÇAS E DESAFIOS DO ED  

 

No plano programático, o objetivo principal do ED é livrar o pensamento ideológico 

progressista dos fetiches institucional e estrutural para que possa se idealizar uma segunda via 

em relação ao neoliberalismo. As possíveis ameaças que podem obstaculizar o avanço do ED 

são o tema deste item e subitens. 

As propostas de curto prazo orientadas pelo “contexto formador” não tem oposição à 

tentativa de se explorar futuros alternativos de longo prazo, já que qualquer trajetória de 

mudança estrutural cumulativa ou reforma revolucionária pode ser compatível e próxima à 

realidade social atual ou não. Unger (1999) salienta que o objetivo maior é romper com 

superstições e falsas crenças. 

A nova ordem capitalista oriunda após o colapso do socialismo real liderado pela ex-

União Soviética alterou o foco do conflito ideológico em escala global, alterando a antiga 

oposição entre estatismo e privatismo ou mercado e dirigismo, ou ainda, mais restritivamente, 

entre os seguidores de Keynes e Kalecki em contraponto aos seguidores de Milton Friedman e 

Hayek. 
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Para A. Sen (2012), hodiernamente, a discussão acerca do desenvolvimento 

econômico tem-se centrado naquilo que Adam Smith definiu como a disseminação do 

conhecimento e investimento em saúde, educação, moradia e segurança individual como as 

principais alavancas para uma sociedade desenvolvida. 

Essa antiga discussão vem sendo complementada por um debate entre as diferentes 

formas institucionais alternativas de pluralismo econômico, social e político, tendo como 

premissa que as sociedades civis podem assumir diferentes formas institucionais, com 

consequências igualmente diferentes para a sociedade, sendo as diferenças institucionais 

existentes entre Alemanha, Japão e Estados Unidos variações de uma gama muito maior de 

possibilidades de organização do mercado e da política. 

Não há um exemplo ou país a ser seguido, sendo essencial, no entanto, aprender e 

adaptar sobre o que deu certo em outros lugares, embora o alicerce básico e indispensável seja 

a democracia (UNGER, 1999; A. SEN, 2012). 

A ênfase que Unger dedica à chamada “democracia de alta energia” como condição 

sine qua non no desenvolvimento do ED de fato é muito marcante. A preocupação parece ser 

que, na ausência dessa democracia aprofundada, o ED possa se degenerar e afastar-se de seu 

objetivo desenvolvimentista e emancipador, como aconteceu em outros momentos históricos, 

o que se verá logo adiante. 

Para os progressistas, a impossibilidade de criar uma democracia pós-capitalista e o 

colapso do socialismo alicerçado no autoritarismo praticado nos países onde foi implantado, 

demonstram a magnitude do desafio de formular uma teoria social democrática, progressista e 

ao mesmo tempo revolucionária. Unger aceita esse desafio (TEIXEIRA, 2010). 

O ED propõe exatamente isso, a pretensão da transformação através da democracia 

aprofundada ou de alta energia
22

, bem como práticas institucionais que democratizem o 

acesso ao capital. É uma interpretação da causa democrática. 

Assim, o pensamento programático progressista deve ser direcionado para a “reforma 

revolucionária” 
23

, aqui entendida como a substituição de uma ou mais peças do “contexto 

formador” de cada sociedade através da atuação intencional. 

                                                           
22

 A democracia de alta energia que Unger defende pode ser tipificada como democracia semidireta, um meio 

termo entre a democracia direta e a democracia representativa. Como bem destaca Bobbio (1987), 

uma democracia semidireta é um regime de democracia em que existe a combinação de representação política 

com formas de democracia direta, é uma forma de democracia que objetiva um sistema que permita um maior 

equilíbrio operacional entre a representação política e a soberania popular. 
23

 “Um pressuposto factual mais definido da prática do ED é a noção da primazia da reforma radical como 

espécie de política transformadora. A reforma é radical quando direciona e transforma as estruturas básicas da 

sociedade: sua estrutura formadora de instituições e de crenças válidas. É reforma, porque lida com uma parte 

separada dessa estrutura por vez. [...] O modo padrão de política transformadora e de pensamento programático-
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Bobbio (1987), ao abordar as duas principais teorias sociológicas do Estado, a 

marxista e a funcionalista, destaca que na primeira há a distinção em cada sociedade de dois 

momentos, que não são opostos em relação à sua força e à capacidade de ligar o 

desenvolvimento do sistema e a passagem de um sistema para outro: a base econômica e a 

superestrutura política, sendo que cada momento histórico corresponde a uma determinada 

forma ou modo de produção. A mudança do modo de produção em cada tempo histórico 

depende da crise, ou melhor, do acirramento das contradições internas no tocante às relações 

de produção do sistema, que, no momento histórico determinado, irão sofrer descontinuidade, 

alavancando assim a mudança do modo de produção. 

Na teoria funcionalista acerca do Estado, mais preocupada com a conservação do que 

com a mudança social, as mudanças ocorrem no interior do sistema e analisa a capacidade 

deste de, através de seus mecanismos internos, realizar ajustamentos, porém sem alterar sua 

essência e conteúdo, no que pode se caracterizar como reformismo limitado. 

Poulantzas (2000), seguindo a abordagem marxista, aponta o Estado como o 

resultado do antagonismo das classes sociais, que surge no momento em que a divisão social 

do trabalho e a concentração da propriedade privada atingem um ponto de discordância 

irreversível. Assim, o comando do Estado se dá através de um bloco de poder liderado pelo 

capital monopolista, que se encarrega de exercer a repressão junto às classes dominadas, 

sendo, portanto, o Estado a expressão política da estrutura de classes de uma sociedade. 

Assim, a sociedade civil é composta de classes sociais que tem acesso diferenciado ao poder 

político efetivo, enquanto o Estado é uma estrutura burocrática e organizacional que é fruto de 

um pacto político. Para Pereira (1995), o Estado é o espaço da coisa pública. Tal espaço só se 

realiza se for assegurado pela democracia, pois em sociedades não democráticas, o Estado é 

privado, exclusivo de uma classe ou grupo político que se apropria do excedente do produto 

social, sendo a história do avanço da democracia o próprio avanço da ocupação do Estado e 

de seu aparato burocrático por estratos cada vez mais diversificados da sociedade.  

Menos confiante na democracia como valor em si mesma, Poulantzas (2000) afirma 

que a função primordial do Estado é a manutenção do status quo e, portanto, da reprodução e 

perpetuação das relações de produção, agindo no campo do equilíbrio inerentemente instável 

entre as classes dominantes e as classes dominadas, cabendo à classe trabalhadora mobilizar-

se para arrancar concessões do capital monopolista, pois as classes dominantes exercem seu 

poder não só porque detém os meios de produção e de informação, mas principalmente 

                                                                                                                                                                                     
reforma revolucionária, entendida como a substituição, componente a componente, do contexto formador de 

instituições e crenças de uma sociedade” (Unger, 1999, p.23-26).  
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porque controlam o Estado o que, por sua vez, reforça o seu controle sobre os meios de 

produção. 

O Estado, então, como resultado dessas contradições de classe e dominado por um 

bloco de poder hegemônico, deve ser aos poucos penetrado pela democracia direta, pelas 

ações de um governo de esquerda eleito democraticamente, por um Parlamento 

continuamente povoado por um bloco unificado das esquerdas e também por um Poder 

Judiciário mais atuante e menos formalista, mais afinado com as aspirações da população, 

como, por exemplo, a questão da saúde pública, como observam Teixeira e Chaves (2011, p. 

17):  

 

No lugar de esperarmos que o Poder Judiciário venha amenizar individualmente, 

caso a caso, as mazelas da saúde pública nacional, talvez fosse o caso de os juristas 

abandonarem a tentativa de buscar respostas a partir de métodos interpretativos do 

texto constitucional e enfrentarem o desafio de pensar variações institucionais que 

apresentem, experimentalmente, modelos mais eficientes e transformadores da 

realidade do cidadão brasileiro. Para tanto, a metodologia de se pensar o direito 

constitucional e o direito em geral deve ser outra. Deve se preocupar menos com a 

tentativa de encontrar, à revelia do processo democrático, princípios e valores 

constitucionais implícitos na ordem constitucional e explorar, sem preconceitos, 

comparações e analogias entre formas institucionais. 

  

Assim, o ED, na sua proposta programática, ao preconizar a importância de um 

Estado duro e radicalmente democratizado em suas diferentes instâncias e poderes, capaz de 

realizar profundas e constantes reformas políticas, sociais e econômicas, acaba por acolher um 

pouco das duas teorias acerca do Estado: o funcionalismo, no que tange à conservação da paz 

social, com a marxista, no que tange a seu pendor revolucionário, mas sem a necessidade da 

ruptura causada por crises. Esse entendimento de Unger acerca da representação do Estado 

encaixa-se na descrição sistémica de Estado apontada por Bobbio (1987, p.63), que destaca a 

função das instituições de darem respostas às demandas da sociedade em um processo de 

transformação contínua, que pode culminar em uma completa modificação do sistema 

econômico, como preconiza o conceito de “reforma revolucionária” de Unger. 

Poulantzas (2000, p.266) aponta a importância da via democrática na construção do 

socialismo democrático, para a qual é salutar a ampliação das liberdades políticas, a 

continuidade das instituições da democracia representativa aprofundada e o desenvolvimento 

de novas formas de democracia direta na base como uma condição necessária para o 

atingimento desse fim, pois as lutas populares almejam o próprio aparelho de Estado, cujo 

aparelho administrativo está crescentemente mais exposto às demandas populares, além da 

hegemonia burguesa estar abalada, tese que é compartilhada por Nobre (2012). Essa posição 
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de Poulantzas a favor da democracia aprofundada é semelhante à noção de “democracia de 

alta energia” presente no pensamento de Unger. Nesse sentido, trata-se de uma transformação 

contínua do aparelho de Estado e não a destruição deste como condição sine qua non para a 

chegada à reconciliação final. 

Esse entendimento de Poulantzas em relação à possibilidade da democracia ser o 

vetor das mudanças que a esquerda busca é compatível com o de Unger, embora o objetivo do 

filósofo brasileiro seja uma sociedade capaz de resolver seus conflitos dentro da ordem 

democrática, cujo desfecho é revolucionário em relação ao status quo, pois não almeja, ao 

contrário de Poulantzas e parcela expressiva do pensamento marxista, uma reconciliação final, 

e sim um sistema que possa se autorrenovar e progredir constantemente, não dependendo de 

crises ou revoluções para este fim. 

O pressuposto filosófico é a não existência de uma reconciliação final como Hegel 

imaginava. Na filosofia ungeriana, a evolução do espírito, das pessoas e da sociedade é 

infinita.  Bobbio (1987, p.61) aponta que o Estado, na visão de Hegel, nasceu no momento do 

apogeu do Espírito objetivo, cujas etapas anteriores foram a família e depois a sociedade civil 

parcial (corporações com fins privados). Seu aparecimento nasceu da necessidade de um 

aparato coativo que possibilitasse um setor da sociedade mandar em outro. Com a descoberta 

de leis econômicas que possibilitaram uma convivência minimante harmoniosa entre os 

setores da sociedade, o filósofo alemão acreditava que esse Estado, em um momento 

posterior, passaria lentamente de opressor a libertador, numa sequência de tese, antítese e 

síntese que caracteriza a sua dialética baseada na contradição como movimento da história. 

No mesmo sentido, Unger (1999) almeja um Estado com uma estrutura institucional 

que resolva os conflitos, capacite os indivíduos, coordene o desenvolvimento econômico e 

progressivamente liberte os cidadãos, ao possibilitar que superem os “contextos formadores” 

que os cercam pelos seus próprios meios através da educação continuada e o acesso à 

profissionalização, que a conta de dotação social há de garantir a todos os cidadãos. No 

pensamento de Unger, o mecanismo adequado de aceleração da resolução dessas contínuas 

contradições que perpassa a história das sociedades, elevando-as a um nível superior de 

desenvolvimento e civilização é a “democracia de alta energia”. 

Para Godoy (2007), o Estado imaginado por Unger não seria apenas um Estado 

criador de leis ou o ente que faz a mediação de conflitos qualificados por pretensões 

resistidas. O Estado deve ser o instrumento de remoção dos empecilhos da ação política que o 

ED se propõe. O Estado deve se prestar ao papel de corretor e intermediador. 
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Porém, uma indagação pode se fazer presente: como instrumentalizar as propostas do 

ED se Unger rejeita a ideia de revolução e também de um simples reformismo conservador? 

Ele não elege nenhum agente privilegiado de mudança histórica, ao contrário de Marx, que 

via no então crescente proletariado industrial do século XIX o potencial revolucionário que 

animava a sua ideologia. Esforça-se em redefinir o significado da causa progressista: “Ser 

progressista hoje em dia é insistir em transpor as fronteiras da estrutura institucional 

estabelecida numa direção democratizante” (UNGER, 1999, p.217). Assim, o agente da 

transformação que o ED propõe é composto por vários setores da sociedade, como já 

mencionado, e passa por etapas cumulativas para se viabilizar politicamente, já que, segundo 

a “tese da assimetria”, a aliança política tem a aliança social como objetivo e não como 

condição antecedente, ao contrário de Marx (1983), que enxergava uma lógica objetiva dos 

interesses de classe que determinava a construção dessas alianças. Dessa forma, a construção 

de uma aliança política e a busca a posteriori da aliança social é que possibilita a execução de 

um projeto de reforma institucional que seja capaz de alterar progressivamente os “contextos 

formadores”. Nesse aspecto, a premissa capaz de orientar o projeto de reforma institucional 

do ED é a compreensão da “relação interna entre entender ideais ou interesses e pensar a 

respeito de práticas e instituições”, como destaca Unger (1999, p.20). A visão tradicional das 

ciências sociais positivas, ou seja, o entendimento do caráter neutro das instituições vigentes é 

rejeitado, pois estas são o resultado de lutas políticas do passado e não imperativo funcional. 

Nas palavras de Unger (1999, p.25): 

 

O pensamento necessário para informar a imaginação da transformação institucional 

precisa reconhecer o significado crucial, em qualquer sociedade, de seu contexto 

formador de instituições e crenças. Esse reconhecimento se opõe a ideia, dominante 

nas ciências sociais positivas, de que as práticas e instituições não exigem 

explicação especial nem representam problema à parte. Ou representam o resíduo de 

atos passados de solução de problemas e de acomodação de interesses (a monotonia 

da ciência social empírica), ou oferecem aproximações melhores ou piores da 

estrutura democrática e de mercado, supostamente neutra com respeito às escolhas 

feitas pelos agentes políticos e econômicos (a ciência política de direita, 

ideologicamente agressiva e a economia política). 

            

Assim, a mudança de mentalidade por parte dos intelectuais orgânicos que compõe 

os partidos progressistas seria o primeiro passo. Os passos seguintes se realizariam através 

dos atuais instrumentos democráticos, por meio da difusão do ED nos meios acadêmicos, 

culturais e políticos em uma trajetória que remete à guerra de posição definida por Gramsci: a 

difusão de toda uma cultura de práticas experimentalistas e a ação política visando à conquista 

contínua de espaço dentro aparato burocrático do Estado. A diferença está no horizonte final: 

para o ED é a conquista de uma estrutura institucional que seja rápida em resolver conflitos e 
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que aproveite os resíduos resultantes do conflito dos homens com o mundo em prol da 

coletividade, resíduos esses que são a base do desenvolvimento da história, como destaca 

Teixeira (2011); enquanto que, para Marx, seria o fim do Estado como o ápice de um 

processo em direção a uma sociedade comunista, ou, no outro polo ideológico, plenamente 

liberalizada e livre do Estado opressivo, como propugna o pensamento liberal em suas 

expressões mais radicais e libertárias, como Bobbio (1987, p.62) destaca, afirmando que o fim 

do Estado era a ambição final da direita e da esquerda. Pereira (1995) destaca que o fim do 

Estado não é possível, pois desde o surgimento do capitalismo o Estado é indispensável, no 

que tange a coordenação e regulamentação do sistema, através de normas legais, coerção, 

emissão de moeda e ações na esfera econômica e social.  

Assim, o ED se propõe a construir um conjunto de instituições e de práticas que 

universalizem o experimentalismo, tanto na esfera estatal como na esfera privada, diminuindo 

a ligação entre transformação e crise. O ED é uma tentativa de construir uma sociedade em 

que a mudança dependa menos da crise e se torne o impulso transformador endógeno às 

estruturas da sociedade e da cultura, tendo a democracia como o seu vetor. As estruturas 

institucionais de uma sociedade são a consequência de fatos históricos, conflitos etc., 

fracamente conectados e não imperativos funcionais determinados, pressupondo uma única 

direção de sucessão de sistemas indivisíveis. Esse entendimento Unger (1999) define como 

“falsa necessidade”, ou seja, constrangimento funcional e contingência histórica trabalham 

juntos. 

A capacidade das instituições de uma sociedade em transformar o esforço social em 

aprendizado coletivo e de absorver inovações, desafiando constantemente qualquer 

predeterminação da divisão ou hierarquia social é o que torna possível a emancipação do 

indivíduo, bem como o progresso técnico e econômico. O desenvolvimento dessa capacidade 

e a minimização das barreiras que obstaculizam o aprendizado coletivo são temas centrais do 

ED
24

 (UNGER, 1999). 

Nos quatro subitens a seguir serão discutidos brevemente quatro aspectos que podem 

admoestar ou até degenerar o ED, dois de ordem política, um de ordem puramente econômica 

e outro filosófico: primeiro, a possibilidade que um Estado duro e radicalmente 

democratizado dê lugar a um Estado dominado por burocratas, tal como ocorrido na URSS 

após a morte de Lênin. Segundo, que esse Estado duro não alcance o nível adequado de 

temperatura na política por causa do crescente desinteresse dos cidadãos na democracia. 

                                                           
24

 Para minimizar tais barreiras é necessário combinar a capacitação e a segurança dos indivíduos com mais 

oportunidades para que sejam testadas mais variantes de associação entre pessoas e instituições (Unger, 1999). 



    

46 
 

Terceiro, a problemática tendência ao oligopólio do capitalismo (e a relação com a 

democratização do acesso ao capital de forma coordenada e estratégica), bem como a 

necessidade de reformar o sistema produtivo sob a liderança de um Estado duro e 

radicalmente democratizado
25

. Por fim, quarto, a questão fundamental para o ED, que é a 

emancipação de todos os indivíduos, através da educação continuada com o objetivo de tornar 

todos agentes econômicos eficazes e cidadãos civicamente politizados, como tal questão era 

abordada pelas escolas de pensamento econômico. 

           

2.5.1 O perigo da degeneração do ED: os exemplos históricos  

           

Os exemplos históricos de Estados duros sempre remontam a autoritarismos que 

acabaram por derrotar a si mesmos. Esse é o tema deste item, o perigo da degeneração do ED 

em moldes semelhantes ao que ocorreu em outros momentos. 

Na Revolução Francesa de 1789 ou na Revolução Russa de 1917, os marcos do 

liberalismo e do socialismo real respectivamente, o autoritarismo surgiu após uma breve fase 

democrática. Dessa forma, as altruístas ideias da Revolução Francesa, “Liberdade, Igualdade, 

Fraternidade”, acabaram sendo revertidos por uma degeneração autoritária, que teve início 

com o “Terror” de Maximilien de Robespierre. O final desse processo foi a restauração da 

monarquia dos Bourbon, em 1815, que, no entanto, manteve os traços gerais do Estado 

Burguês que, no final desse processo, acabou por liquidar a própria monarquia (TROTSKY, 

1980). 

Da mesma forma, no lado ideológico oposto, a Revolução Russa de 1917 também 

padeceu do mesmo problema: a degenaração dos ideais da revolução em um regime que se 

mostraria tão ou mais autoritário quanto o que acabara de derrubar (TROTSKY, 1980). 

A explicação dessa "degenerescência" da revolução de fevereiro de 1917, 

radicalizada em outubro, está em que exploração capitalista estimula o desenvolvimento 

político do proletariado, pois leva-o a lutar contra o sistema, mas atrasa o seu 

desenvolvimento cultural, já que a pobreza e a falta de uma educação emancipadora 

embrutece o espírito do trabalhador. 

                                                           
25

  O programa do ED implica um conjunto de três grandes riscos: o da política forte com grupos fracos, o da 

ausência do agente da política inclusiva (o Estado duro e radicalmente democratizado) e o do conflito entre as 

necessidades pessoais e as exigências do capitalismo. Porém, “O ED não deve ser uma versão repetida do 

‘republicanismo clássico’, com sua tentativa estreita e irrealista de suprimir os interesses privados em nome de 

compromissos públicos. Pretende ampliar a gama de interesses, em vez de substituí-lo” (Unger, 1999, p. 186). 
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Ademais, nas organizações operárias de massa, tendem a surgir burocratas, que 

acabam por se tornarem os verdadeiros chefes. Passam a exercer o tipo de poder e controle do 

capitalista. Dessa forma, esse burocratismo é o produto das contradições sociais entre a cidade 

e o meio rural, entre o proletariado e o campesinato, entre as repúblicas nacionais e distritos, 

entre os diferentes grupos de camponeses, entre as diferentes camadas da classe trabalhadora 

e entre os diferentes grupos de consumidores. 

A consequência é que a massa do proletariado acaba em uma posição de submissão a 

esses burocratas, transferindo para estes os hábitos de submissão e subserviência que tinham 

em relação aos seus chefes em uma empresa capitalista. Tais burocratas, investidos de poder 

autoritário e estatal, acabam por se tornar tão opressores e prejudiciais ao sistema como um 

todo quanto os antigos capitalistas (TROTSKY, 1980). 

Assim, nos "Estados Operários", há duas tendências em confronto: por um lado, há a 

tendência para os burocratas irem concentrando o poder e remeterem as massas a uma 

situação passiva; por outro, a elevação gradual do nível de desenvolvimento econômico e 

cultural tenderá a estimular a participação popular e a enfraquecer o aparelho estatal. 

Para Trotsky (1980), a construção do socialismo não é um processo mecânico e 

linear, e sim um caminho com avanços e recuos, no qual o fim só será alcançado com o 

advento de uma sociedade comunista mundializada e com o desaparecimento do Estado. 

Ademais, para Trotsky (1980), há um duplo nexo de casualidade entre a 

burocratização e desenvolvimento. Alega que, da mesma forma que o atraso estimula a 

burocratização, esta predudica o desenvolvimento, em um processo que remete a “causação 

circular acumulativa” de Myrdal (1968). Dessa forma, quanto mais poderosos forem os 

burocratas, mais atrasada será a sociedade, o que por sua vez tornará os burocratas ainda mais 

poderosos. A única forma de barrar esse processo de degradação econômica, que culminaria 

com a volta do capitalismo devido à pretensão que os burocratas pouco a pouco adquiririam 

de se tornarem donos em vez de admnistradores das empresas, seria uma nova revolução. 

Assim, uma empresa capitalista tenderá a adotar os processos de trabalho mais 

eficientes visando a maximizar o lucro. Se for uma comissão de trabalhadores ou órgãos de 

apoio paritários, como Unger propõe, estes tenderão a adotar os processos de trabalho mais 

eficientes, para os trabalhadores fazerem mais facilmente o seu trabalho, ao passo que, se for 

gerida por um burocrata, não há haverá estímulo para a busca por métodos de trabalho 

progressivamente mais eficientes. 

Trostky (1980) prossegue em sua crítica ao modelo soviético de então, afirmando 

que as decisões tipicamente econômicas de uma empresa, como a decisão do que produzir, em 
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que quantidade e em qual técnica, seria prejudicada. A conexão entre oferta e demanda, que 

no capitalismo se dá no mercado, na democracia operária deveria se dar através da 

participação das organizações de trabalhadores e consumidores na elaboração do plano 

econômico. No burocratismo que ele critica, a planificação é feita de forma que não 

corresponde às necessidades efetivas da sociedade, portanto, a democracia, mais que uma 

necessidade política, é uma necessidade econômica
26

. 

No outro pólo ideológico, o temor de uma sociedade controlada por burocratas 

também é expressa por Max Weber. Porém, esse controle não derivaria de uma situação de 

falta de democracia, e sim pelo excesso desta, em um Estado burguês. O sufrágio universal 

teria como efeito a produção de uma classe de representantes decadente. Essa situação tende a 

se degenerar, do ponto de vista do ideal democrático. As condições para a emancipação e 

realização potencial do indivíduo estariam impedidas (Teixeira, 2010). Portanto, a democracia 

seria um fator de equilíbrio para um Estado operário e de desestabilização para um Estado 

burguês. 

Como se percebe, as críticas de Trotsky acabaram se concretizando: Stálin restaurou 

na Uniao Soviética (URSS) o autoritarismo típico da era dos czares, retratado de forma 

soberba e irretocável por George Orwell em “1984”, ao mesmo tempo em que manteve as 

características gerais do socialismo real; e, ao final desse processo, com muitos avanços e 

recuos, o capitalismo começou a ser restaurado
27

 na URSS, a partir da subida ao poder de 

Mikhail Gorbachev, em 1985, com a política de transparência e reestrututação, revertendo, 

como previra Trotski, a Revolução de 1917, o ponto culminante da degenerescência 

burocrática. 

Unger (1999) parece confiar no regime democrático e seu aprofundamento como 

fiadores dessa nova ordem que almeja ser implantada, por isso a necessidade de uma mudança 

de mentalidade e de base de apoio dos partidos progressistas, demasiadamente ligados à 

parcela organizada e privilegiada da classe laboral. Godoy (2007) aponta que o pensamento 

de Unger foca uma intensa busca de uma sociedade civil engajada civicamente e organizada. 

A organização dos movimentos sociais é condicionante do progresso democrático. Como 

destaca Poulantzas (2000, p. 251), diversos movimentos sociais ganharam espaço a partir dos 

anos 1960, inclusive com parcelas da pequena burguesia, que agora participa das lutas 

populares, sobretudo quando relacionadas a consumo, ambientalismo e qualidade de vida. 

                                                           
26

 A situação descrita por Trotsky explica em grande parte os graves problemas de abastecimento comuns à 

maioria (senão totalidade) dos países do antigo bloco socialista. 
27

 Nesse caso talvez o melhor termo seja implantado, já que a Rússia de 1917 ainda era essencialmente feudal. 
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Nesse aspecto, destaca-se a pretenssão do ED de complementar a democracia 

representativa com traços de democracia direta, outro traço do sincretismo de Unger, que 

rejeita a opção entre esses dois tipos de democracia, a primeira identificada com um Estado 

afastado das massas populares, ou o que Marx nomeia de Estado Burguês, e a segunda com a 

experiência fracassada dos Soviets, que Poulantzas (2000, p. 257) descreve como um processo 

de contínua paralisia após a dissolução, por Lênin, da Assembleia Constituinte eleita em 

1917, pois “sem eleições gerais, liberdade de imprensa e de livre reunião, de livre debate de 

idéias, a vida esvai-se de toda a instituição politíca e só triunfa a burocracia”, praticamente a 

mesma conclusão de Trotsky (1980). Para Unger e Poulantzas, a democracia representativa 

deve conviver com a democracia direta, embora o objetivo do último fosse o socialismo 

democrático (POULANTZAS, 2000, p. 266), enquanto que, para o primeiro, o objetivo é uma 

economia de mercado que seja mais includente, pluralista e experimental, uma síntese entre as 

tradições liberais e as tradições radicais de esquerda (UNGER, 1999, p. 216; CUI, 2001, p. 7). 

 

2.5.2 O perigo do desinteresse na política democrática 

           

Para Unger (1999), é preciso um grande esforço para que a democracia de fato se 

aprofunde em todos os setores da sociedade, o que vai desde a reforma das regras eleitorais, 

passando pelas instituições que irão gerir o investimento em pequenas e médias empresas, ou 

a política de empregos que será abordada nesta dissertação, até a sindicalização automática de 

todos os trabalhadores. Esse é o tema deste subitem, a importância do engajamento cívico e 

democrático dos cidadãos como tarefa imprescindível ao sucesso do ED. 

A obrigatoriedade de comparecimento dos cidadãos às reuniões dos seus sindicatos, 

associações de bairro ou escolas seria um alicerce importante nesse aumento deliberado e 

democrático do engajamento cívico do cidadão. Dessa forma, o aumento dos direitos do 

cidadão que o ED defende como a conta de dotação social
28

 seria compensado com o aumento 

dos deveres cívicos do cidadão. Esses dois eixos propiciariam a emancipação do cidadão e da 

cidadania. O problema que se coloca é: serão tais medidas suficientes para despertar o 

interesse do cidadão em participar ativamente da política? 

Como observa Teixeira (2010), a ciência política dominante falhou em não produzir 

um entendimento adequado, por parte da sociedade, das estruturas institucionais da política. A 
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 A conta de dotação social parte do princípio experimentalista de que os cidadãos devem herdar da sociedade e 

não da família. Assim, cada cidadão teria o direito a essa conta a qual poderia ser sacada em momentos cruciais 

de sua vida, como a aquisição de casa própria ou pagamento de despesas com educação latu sensu. Essa conta 

seria abastecida com o imposto sobre as heranças familiares. 
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ideia geral é que a descrença na política resulta da sua própria natureza e de sua impotência. 

Seria o desfecho de um histórico aprendizado humano com o processo custoso e demorado de 

repartição de custos e recursos que a política democrática tem por objetivo realizar. 

Para Schumpeter (1983), a democracia só pode ser um método ou um procedimento 

de escolha dos líderes. A democracia não tem nenhum valor intrínseco ou normativo. O 

cidadão não é plenamente educado, nem informado e nem politizado adequadamente. 

Hipervaloriza o curto prazo, o único que lhe é visível. Mesmo assim, é chamado a opinar 

sobre o que não entende e julgar o que desconhece
29

. 

Reagindo a esse contexto, Unger (2001) tem como pressuposto básico a visão acerca 

do que define o impulso vital de toda ordem social. A sociedade constitui uma espécie de 

campo de relacionamento no qual agregados sociais, como instituições, têm suas formações 

garantidas pela regularidade, porém não infinitamente. A sociedade é como algo em 

permanente formação
30

. 

Assim, Unger enxerga a energização da democracia como meio de viabilizar a 

formação de novos processos. Esta se daria pelo aquecimento institucional da política, tanto 

na base (ou de baixo para cima, com as medidas elencadas no primeiro parágrafo deste item), 

quanto pelo topo (de cima para baixo), já que o desinteresse pela política se dá em grande 

parte pela crença de sua inutilidade. 

O uso frequente de plebiscitos, referendos e eleições antecipadas, com a 

parlamentarização do presidencialismo e seu enriquecimento com traços de democracia direta, 

aqueceria a temperatura institucional da política. Nas palavras de Unger (1999, p. 208): 

 

Um estilo constitucional projetado para acelerar a política e favorecer a prática 

repetida e freqüente de reforma básica deveria combinar um forte elemento 

plebiscitário com uma ampla faixa de canais para a representação política da 

sociedade. Por exemplo: um parlamento forte coexiste com um presidente eleito em 

pleito direto, com substanciais poderes de iniciativa política. [...] O objetivo é 

acelerar o experimentalismo democrático, facilitando a prática repetida da reforma 

radical: mudança nas instituições e práticas formadoras da sociedade, bem como das 

crenças estabelecidas nas quais elas estão inseridas.  

           

                                                           
29

  “Dessa forma, o cidadão típico desce a um nível inferior de desempenho mental tão logo entre no campo 

político. Ele argumenta e analisa de uma maneira que prontamente seria reconhecida como infantil dentro da 

esfera de seus reais interesses. Ele torna-se novamente um selvagem” (Schumpeter, 1983, p. 328). 

 
30

 “... o movimento browniano da vida social – o surgimento da oportunidade desestabilizadora a partir de 

método de estabilização-oferece a ocasião para influências que deem forma à mudança de contexto. Essas 

influências, trabalhando em conjunto ou em oposição, respondem por uma possibilidade notável. Contextos (…) 

variam quanto à força com que aprisionam as pessoas que se movem dentro dele” (UNGER, 2001 apud 

TEIXEIRA, 2010, p.11). 
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O pressuposto central é de que uma elevação na temperatura da política é 

indispensável para a aceleração do ED em todos os campos da vida social. Essa elevação não 

é um fato natural de uma sociedade, cultura ou região, e sim uma característica social 

extremamente sensível às regras e mudanças da política. 

Nesse ponto, Unger distancia-se de Schumpeter (1983), pois o primeiro enxerga a 

democracia como um valor e um fim em si mesmo e defende a energização da democracia em 

todos os setores e camadas da sociedade (escola, trabalho, família), o que Bobbio (1987) 

caracteriza como democracia social. Já para Schumpeter (1983, p.304):  

 

A democracia é um método político, ou seja, certo tipo de arranjo institucional para 

se alcançarem decisões políticas [...], portanto não deve ser um fim em si mesma, 

não importando as decisões que produza sob condições históricas dadas.  

 

Para Unger (1999), medidas como o financiamento público de campanhas eleitorais, 

expansão do livre acesso dos meios de comunicação para todos os partidos políticos e 

movimentos sociais, multiplicação das formas de propriedade sobre os meios de 

comunicação, voto obrigatório, sistema eleitoral com voto em lista fechada e representação 

proporcional são eficientes para elevar a temperatura da politica. 

Essas regras energizantes da democracia devem possibilitar um sistema com partidos 

fortes e programas definidos que, juntamente com os movimentos sociais organizados, devem 

ser os agentes de propostas de mudanças institucionais e estruturais cumulativas e 

continuadas, onde a única rotina é a busca pela inovação (UNGER, 1999). 

Objetiva-se a correta interpretação da causa democrática, que segundo Unger (1999), 

consiste no esforço permanente para identificar e conceber estruturas, inovações e métodos 

que aproveitem o cruzamento potencial entre as condições do progresso material e as de 

emancipação do indivíduo, avançando nessa área de coincidência ao generalizar o 

experimentalismo na vida social e cotidiana. 

 

2.5.3 A reforma do sistema produtivo proposta pelo ED 

            

Neste item será apresentada uma breve discussão e problematização da tendência do 

capitalismo em concentrar a produção em um pequeno número de grandes unidades (com a 

consequente concentração da renda), a solução pretendida por socialistas utópicos, como 

Proudhon, e liberais da Escola Austríaca, como Schumpeter, bem como as alternativas 

propostas pelo ED. 
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A temática da tendência do capitalismo em formar oligopólios e monopólios sempre 

foi uma clara preocupação dos economistas teóricos, como Smith e Marx. Esse último 

enfatizava em sua obra magna “O Capital” essa predisposição dos capitais maiores engolirem 

os menores em função da concorrência desigual capitalista, fazendo com que boa parte da 

economia de um país ficasse concentrada em poucos empreendedores que, tendo os grandes 

bancos como sócios, teriam o privilégio de acesso fácil ao crédito. 

Já Smith acreditava que a mão invisível do mercado e a não intervenção do Estado na 

economia conduziriam fatalmente à alocação eficiente dos recursos produtivos de uma nação. 

Para Labini (1986), a principal causa da formação dos oligopólios são as economias 

de escala, já que empresas maiores podem produzir bens em grande quantidade a preços 

relativos menores. A massa de lucros tende a ser maior e a parcela de reinvestimento ou 

pesquisa em inovação idem, fazendo com que as firmas menores sejam continuamente 

atropeladas por uma concorrência desigual e por vezes desleal, que produz mais, inova mais e 

tem mais acesso a crédito barato. 

Para Minsky (2010), o problema da tendência capitalista à oligopolização tem 

relação com o tamanho dos bancos, que, uma vez agigantados dentro do próprio processo de 

concorrência, acabam se tornando sócios das grandes empresas, pois dependem dos lucros 

destas para que as dívidas sejam validadas. 

Assim, as empresas menores acabam sendo prejudicadas no que tange ao acesso ao 

crédito barato. A solução proposta por Minsky é que os bancos têm que ser tornados menores 

pela regulamentação bancária para assim financiar novos projetos de empreendedores 

emergentes. 

Como bem destacam Labini (1986), Furtado (1974) e Unger (1999), em países em 

desenvolvimento, como o Brasil, há a particularidade das grandes firmas terem sido criadas 

através do Modelo de Substituição de Importações (MSI). O mercado brasileiro, por ser 

limitado, acaba por dificultar o desenvolvimento, que se dá lentamente
31

. 
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 Para Unger (1999), o MSI funcionou bem durante a fase inicial da industrialização brasileira, mas encontra-se 

esgotado e seu financiamento público contribuiu com a inflação crônica dos anos 1970 até 1994. Tavares (1972) 

aprofundou as deficiências desse modelo, afirmando que o MSI é um processo de investimentos industriais que 

constituem respostas ao estrangulamento do setor externo e que, na fase inicial, o MSI promoveu uma expansão 

do mercado interno, já que operava com baixa tecnologia (produzindo, sobretudo, bens de consumo) e alta 

intensidade do fator trabalho, aumentando, portanto, o nível de emprego industrial. Porém, os bens de capital 

utilizados eram majoritariamente importados, pressionando, além do consumo das classes altas, a balança de 

pagamentos e restringindo o potencial de crescimento da economia. Para Mantega (1985), o MSI deixou muito a 

desejar na análise da dinâmica da acumulação brasileira, baseando-se na demanda ou nos impulsos exógenos, 

subestimando a capacidade autopropulsora desse sistema econômico. Defende, porém, que a tecnologia 

importada dos países desenvolvidos representa um salto de produtividade, pois é “trabalho morto acumulado”, 

permitindo queimar etapas no processo de acumulação de capital. 
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Unger (1999) acrescenta que o MSI só satisfez metade dos requisitos do crescimento 

econômico (o estímulo protecionista aos grandes produtores), mas, nas novas condições da 

economia globalizada, a vanguarda só progride se estiver conectada com outras vanguardas. 

Essa ligação é mais importante do que a proteção, que condena o setor industrial ao baixo 

dinamismo tecnológico. E propõe um sistema que privilegie médias e pequenas empresas que 

atuem de forma concorrencial e cooperativa, conectadas a outras vanguardas e com a 

produção voltada para a retaguarda da economia ou para a exportação. 

Para Labini (1986), há as firmas pequenas e médias, que são satélites ou dependentes 

das firmas maiores, porém, há outras que não correspondem a esse paradigma, entre as quais 

se destacam três situações: a primeira é que, nos países desenvolvidos, a atuação dos 

sindicatos de operários tem facilitado a entrada de firmas menores em mercados 

oligopolizados, já que em firmas menores a atuação sindical tende a ser menor. Nos países em 

desenvolvimento, essa situação ocorre com menos intensidade, porque a atuação sindical é 

mais fraca devido ao ainda baixo grau de industrialização. Segundo, o progresso tecnológico 

causa evolução econômica, sendo possível que a pesquisa e desenvolvimento possam ser 

direcionados para as firmas menores, oportunidade que pode ser aproveitada pelos países em 

desenvolvimento para promover desenvolvimentos tecnológicos originais. Unger (1999) 

aponta a necessidade da criação de centros de apoio que se coloquem entre o governo e as 

empresas para difundir a tecnologia, diminuir o contraste entre cooperação e competição e 

facilitar a concorrência mesmo em mercados oligopolizados. Terceiro, além das economias de 

escala na produção, as grandes empresas também têm economias de escala na área financeira, 

no tocante ao crédito e acesso a outros mercados, e comerciais, no sentido da maior facilidade 

de promoverem campanhas publicitárias e também de distribuírem seus produtos a nível 

nacional e internacional. 

As vantagens financeiras e comerciais podem ser mais facilmente compensadas por 

incentivos e outras políticas públicas, pois o Estado pode reforçar ou estender o crédito a 

pequenas e médias empresas ou promover, como Unger (1999) defende, a constituição de 

centros de apoio para a compra de matérias primas e para exportações. 

Para Unger (1999), o Estado deve promover inovações e criações institucionais, 

como os centros de apoio entre empresários e o governo, no sentido de organizar as pequenas 

e médias firmas em redes de cooperação e concorrência, dotando-as de economias de escala. 

Assim, poderão se preparar melhor para enfrentar as grandes oligopolistas, democratizando a 
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economia de mercado. Ainda segundo Unger, a questão fundamental é promover a maior 

concorrência possível, acolhendo nesse aspecto a visão microeconômica convencional
32

. 

Entre os autores socialistas, essa problemática dos oligopólios foi tratada de forma 

distinta entre os científicos e os utópicos. Para Marx (1983), não há solução possível do 

problema nos moldes capitalistas, e a única solução consistiria na superação revolucionária do 

capitalismo, com a abolição da propriedade privada. Como é sabido, os exemplos históricos 

dessa solução não foram satisfatórios. 

O monopólio estatal não foi compatibilizado com uma atmosfera favorável às 

inovações, e o resultado foi um importante atraso, principalmente no tocante a bens de 

consumo, das economias planificadas em relação às economias capitalistas. 

A outra solução para o problema da concentração do capital em oligopólios ou 

monopólios, mais próxima da abordagem do ED, embora não testada historicamente, veio de 

Proudhon, considerado socialista utópico ou anarquista, segundo sua própria auto definição. 

Para ele, a propriedade não deveria ser abolida, e sim distribuída ao maior número possível de 

pessoas para que pudessem produzir, e o financiamento para essas atividades produtivas 

deveria ser feito por um banco popular. A única centralização concebida neste modelo 

econômico, de livre mercado, seria a concepção de um "Banco do Povo", que seria 

responsável pela administração da circulação da produção e trocas de valores referentes ao 

trabalho despendido pela emissão de "cheques-trabalho” (NOGUEIRA, 2010). Assim, 

propriedade deveria ser limitada em tamanho para aquilo que poderia ser utilizado e 

trabalhado por uma única pessoa o fosse por associações familiares e operárias do tipo 

cooperativas. 

Essas pequenas propriedades deveriam enlaçar-se por meio de redes de cooperação, 

que deveriam suprir a coletividade de produtos essenciais, como os alimentícios. 

Proudhon condenou a propriedade como apenas o privilégio de exploração, mas 

reconheceu a propriedade dos instrumentos de produção por todos, efetivada por grupos 

industriais ligados um ao outro por livre contrato, desde que este direito não sirva para a 

exploração de outros e enquanto o produto integral de seu trabalho individual for assegurado a 

todo ser humano. Esta organização, baseada na reciprocidade (mutualismo), garante o gozo de 

direitos iguais por cada um em troca de serviços iguais.  A média de tempo de trabalho 
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 Porém, como observa Labini (1986), um grande número de empresas em um mercado não implica prevalência 

da concorrência, nem um número pequeno de empresas significa necessariamente que elas possuam poder de 

mercado significativo.  
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necessário para a realização de todo o produto torna-se a medição do seu valor, sendo a base 

do intercâmbio. 

Assim, a apropriação dos ganhos (lucros) se daria através da distribuição destes entre 

os trabalhadores dessas respectivas associações ou cooperativas como remuneração integral 

da sua força de trabalho, não pela coletividade através do Estado, e também sem a figura do 

empresário-proprietário que “rouba” parte significativa da remuneração referente à força de 

trabalho (NOGUEIRA, 2010). 

Desta forma, o capital é privado do seu poder usurial e está completamente ligado 

com o desempenho de trabalho. Ao ser disponibilizado a todos, deixa de ser um instrumento 

para a exploração. Essa alternativa, de caráter democrático e pluralista, partia do pressuposto 

que propriedade só é ruim quando concentrada em poucas mãos. Portanto, deveria ser 

pulverizada e atomizada (NOGUEIRA, 2010). 

Unger (1999) retoma essa questão ao afirmar que nenhuma alternativa 

completamente artesanal cooperativista logrou êxito. A falha decorreu de uma falta de apoio 

institucional em relação ao acesso ao capital, mercados e tecnologia, e também à falta de uma 

autoridade ou agência que compensasse a tendência à concentração através de estímulos à 

concorrência e legislação antitruste. 

Para Schumpeter (1983), uma economia em concorrência perfeita tenderia a um 

equilíbrio estacionário se a concorrência se desse somente através dos preços, o que não 

ocorre na realidade. 

A razão para que a economia saia de um estado de equilíbrio e entre em um processo 

de desenvolvimento é o surgimento de alguma inovação, do ponto de vista econômico, que 

altere consideravelmente as condições prévias de equilíbrio. A introdução de uma inovação no 

sistema econômico é um “ato empreendedor”, realizada pelo “empresário empreendedor” 

visando à obtenção de lucro extraordinário, acima do normal, como recompensa. 

Para que uma inovação seja realizada, é necessário que três condições sejam 

cumpridas: que, em determinado período, existam novas e mais vantajosas possibilidades do 

ponto de vista econômico privado, na indústria ou num ramo da indústria; que haja acesso 

limitado a tais possibilidades, seja em razão das qualificações pessoais necessárias, seja por 

causa de circunstâncias exteriores; que a situação econômica permita o cálculo de custos e um 

planejamento razoavelmente confiável. 

Schumpeter (1983) atenta para o caráter evolutivo do capitalismo, o que não permite 

qualquer tipo de estado estacionário, sendo relevante analisar não como o capitalismo 

administra as estruturas existentes, mas sim como as constrói e as destrói. 
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Enfatizando as vantagens das formações monopolistas e oligopolistas, esse autor 

atenta que a concorrência se dá em outras modalidades além dos preços, como a qualidade do 

produto, novas tecnologias, novos tipos de organização da produção, ou seja, um tipo de 

concorrência que comanda e determina a própria existência das empresas. 

Nesse aspecto, o monopólio pode ser benéfico para a sociedade, pois o monopolista 

está sempre empenhado em manter sua posição, o que o força a continuamente inovar e 

melhorar a qualidade do bem ou serviço que oferta, pois a eficiência organizacional e 

produtiva que dispõe não é comparável à que disporia uma grande quantidade de pequenas 

empresas; é superior porque somente grandes empresas podem possuir departamentos 

especializados em produzir inovações e contínuas melhorias, pois criam o que exploram
33

. Ao 

acelerar o processo de crescimento, as grandes empresas inovadoras gerariam ganhos 

cumulativos de renda, que em muito superariam quaisquer vantagens estáticas de preço ou 

qualidade que um sistema mais concorrencial pudesse vir a gerar. 

O argumento de Schumpeter (1983) de que a tecnologia e as formações de mercado 

monopolistas e oligopolistas levam aos ganhos de escala inevitavelmente é questionado 

enfaticamente por Schumacher (1973), que alega que as unidades menores também 

prosperam, a despeito da acumulação tecnológica
34

. Ademais, as firmas grandes acabam 

dividindo sua produção interna em unidades menores, cada uma dispondo de gerência, 

orçamento e metas próprios. 

Outro aspecto salientado por Schumacher (1973) é que uma organização baseada 

nesse tipo de administração leva as unidades a um maior dinamismo, uma vez que qualquer 
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 Schumpeter (1983) reconhecia que as inovações destroem e criam empresas e o resultado dessa evolução 

desordenada é o desemprego. No entanto, esse autor tem muita cautela ao admitir uma regulamentação pelo 

Estado da atividade econômica para evitar a prática de cartéis, ou desmembramento de grandes trustes. “É tão 

admissível, na verdade, que um sistema onipresente de cartéis possa sabotar todo o progresso, como é admissível 

que possa conseguir com menos desvantagens sociais e privadas os resultados que são atribuídos à concorrência 

perfeita. E é justamente por isso que o nosso argumento não chega a constituir uma alegação válida contra a 

regulamentação estatal. Demonstra apenas que não há qualquer razão que justifique o desmembramento 

indiscriminado dos trustes ou a condenação de todas as práticas que podem ser qualificadas de restrições ao 

comércio. Uma regulamentação racional e não vingativa pelas autoridades públicas constitui problema 

extremamente delicado, cuja solução não pode ser confiada a qualquer órgão público, especialmente quando se 

levanta um clamor contra as grandes empresas” (SCHUMPETER, 1983, p. 122). 
34

 Schumacher percebe a necessidade de a tecnologia servir ao ser humano e não condená-lo à inutilidade. Para 

isso, a tecnologia deve ser dirigida ao homem e não imposta por regras mecanicistas de mercado. Nas suas 

palavras: “Sem dúvida, um preço tem que ser pago por qualquer coisa que valha a pena: redirigir a tecnologia de 

maneira a servir ao homem em vez de destruí-lo exige primordialmente um esforço da imaginação e um 

abandono do medo” (Schumacher, 1973, p.169). Assim, sua tese central gira em torno do “problema da 

produção”, cujo argumento era que a produção capitalista não resolveu seu problema, não por falta de 

capacidade intelectual ou tecnológica, mas porque o sistema industrial moderno, de grande escala, devora sua 

própria base de sustentação, os recursos naturais e humanos. Entre as várias alternativas oferecidas pelo autor, 

está na proposição de que “o negócio é ser pequeno”, sobretudo em escala, produzindo com tecnologias 

alternativas e apropriadas, menos agressivas ao meio ambiente. 
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problema é, em tese, resolvido envolvendo uma estrutura de decisão presente e com 

comandos simples. Como Unger (1999) salienta, o maior dinamismo e vitalidade 

desperdiçada estão nas pequenas e médias empresas, geralmente carentes de regalias 

creditícias que as grandes detêm, o que faz com que as maiores as comprem ou efetuem-se 

fusões, como ocorreu com as empresas de alta tecnologia da geração conhecida como a 

“bolha da internet”, em meados dos anos 90, havendo forte oligopolização a partir dos anos 

2000. 

Para Schumacher (1973), isso se deve ao fato de que as empresas transnacionais 

procuram trabalhar com direção descentralizada em função do grande número de realidades 

com que se defrontam em diversas partes do mundo, dividindo a empresa em subsidiárias. 

Ainda que a marca seja única, os produtos e a comunicação são diferenciados, conforme a 

cultura em que se localiza o problema. Esse entendimento é fruto de uma concepção de que a 

noção de sustentabilidade deveria estar baseada em soluções locais, derivadas das próprias 

comunidades, pois o desenvolvimento sustentável está intrinsicamente relacionado ao 

desenvolvimento local e à preservação do meio ambiente. 

Embora haja o reconhecimento de que não há uma resposta única ao problema de 

qual o nível ideal de descentralização, a tendência ao gigantismo está presente, sendo 

necessário reavaliar o tamanho ótimo que se queira. As nações menos desenvolvidas, que 

convivem com um forte dualismo social e econômico, são as maiores interessadas na 

descentralização e desconcentração do capital, bem como a democratização ao seu acesso 

(SCHUMACHER, 1973; UNGER, 1999). 

Um exemplo de nação que convive com o dualismo social e econômico é o Brasil, 

como ressaltado por Furtado (1974) e Unger (1999), ou seja, com um setor de alta 

produtividade convivendo com um de baixa produtividade. Como o setor de alta 

produtividade acaba pagando melhores remunerações, a mão de obra do setor de baixa 

produtividade sente-se atraída a migrar em busca de empregos no setor mais dinâmico, 

localizado principalmente nos centros urbanos. 

Contudo, tal setor é mais intensivo em capital do que o setor tradicional, não 

permitindo a absorção das pessoas nas quantidades necessárias. O resultado é conhecido: 

cidades inchadas, alienação social e incapacidade de atender as demandas da população, 

resultando na degradação da qualidade de vida de todos, sobretudo daqueles obrigados a se 

concentrar nas áreas mais degradadas das cidades (SCHUMACHER, 1973). 

Assim, a descentralização, tanto econômica quanto urbanística, contribuiria para 

aliviar as tensões geradas a partir da convivência de setores dualísticos dentro de uma mesma 
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estrutura, sendo também evidentes os benefícios quando se menciona a importância que o 

cidadão assumiria na vida comunitária, não estando mais na condição de “apenas mais um”. 

Na realidade brasileira, essa convicção de Schumacher é de um automatismo 

pragmático, pois embora os moradores de pequenas e médias cidades estejam mais próximos 

de seus representantes, não significa que participem mais da política do que os moradores de 

grandes cidades. A educação e o ambiente cultural e institucional é que fazem a diferença. 

Esta condição refletiria, ao menos em tese, numa maior inserção política, com 

exercício mais intenso da democracia e percepções mais atentas ao estado de coisas, abrindo 

espaço através desse clima favorável ao engajamento cívico e relacional entre as pessoas, para 

a implantação de políticas de cunho experimentalista, como propõe o ED, embora possa se 

considerar mera especulação que a preferência dos brasileiros seria necessariamente essa. 

Contudo, a consequência do processo de concentração econômica e urbanística pode 

ser o agravamento do problema da identificação e emancipação do indivíduo e, 

principalmente, a dificuldade de articulação de um espaço econômico estruturado e que 

preencha as necessidades das populações envolvidas
35

. 

Como se verá adiante, a proposta do ED para a disseminação de grupos de pequenas 

e médias empresas e impulso às inovações é premiar os bons e inovadores com crédito barato, 

estimulando-os através dos centros de apoio intermediários entre governo e as empresas, o 

direcionamento institucional às exportações e sua atuação em redes de cooperação e 

concorrência
36

, objetivando economias de escala. A importância de uma educação 

universalizada e de qualidade, que Unger (1999) e Schumacher (1973) defendem, representa o 

objetivo do indivíduo não estar mais preso ao acaso de onde e em qual família nasceu, o que 

denota a proximidade da visão desses dois autores, além do enfoque multidisciplinar do todo 

social. 

                                                           
35

 Para Schumacher (1973), a economia, ao tornar-se o centro da sociedade, acaba por ignorar outras 

considerações advindas de outras disciplinas tão ou mais importantes para a existência da civilização. Nesse 

sentido, as ponderações da biologia ou da psicologia, por exemplo, são deixadas de lado, prevalecendo 

estritamente a visão econômica. A situação inversa seria mais sensata, pois qualquer projeto, antes de ser 

submetido ao cálculo econômico, deveria ser submetido às considerações que envolvem outros efeitos sobre o 

meio em que vivemos. A isto ele denominou de Meta-Economia, ou seja, a orientação da Economia através de 

valores que a sociedade considera importantes, sendo o econômico apenas um deles, isto é, somente uma das 

partes do que ele designou de julgamento fragmentário. Incorporando-se a Meta-Economia e reconhecendo-se o 

julgamento fragmentário nos eventos humanos, haveria a necessidade de se criar não só uma nova metodologia 

econômica, bem como de se rever várias concepções até então dominantes. É exatamente neste ponto que entra a 

preocupação com os recursos naturais e a percepção de que a Economia conduzida sem as considerações meta-

econômicas tende a ignorar o mundo natural. 
36

 Concorrência cooperativa é o regime por meio do qual um grupo de empresas ou de produtores compete entre 

si e coopera ao mesmo tempo. Fazem tais agentes mutirão de recursos financeiros, comerciais ou tecnológicos 

que lhes permite tirar partido de economias de escala (UNGER, 2009). 
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Unger (1999) aborda esse tema na esteira do sucesso dos Arranjos Produtivos Locais, 

como o Vale Do Silício, de onde surgiram gigantes da alta tecnologia, como o Google e a 

Microsoft, e da Terceira Itália, conhecidos também por distritos industriais italianos, 

responsáveis em grande parte pela recuperação da economia italiana a partir dos anos 1980. 

Unger parece confiar na desagregação dos direitos de propriedade, contratos padrão entre 

fornecedores e produtores para mitigar o poder de mercado de qualquer um dos lados e em 

legislação antitruste para manter o clima concorrencial que foi a marca dessas experiências 

bem sucedidas. 

A proposta ED para a reforma do sistema produtivo e de sua relação com o Estado 

abrange proposições como a abolição de hierarquias rígidas no interior das empresas, 

parcerias com coordenação descentralizada entre governos e empresas pluralistas e 

socialmente includente através dos centros de apoio e fundos sociais competitivos. Estes 

seriam dotados de ampla independência, sujeitos à pressão concorrencial e à responsabilidade 

financeira, posto que atuarão a partir de uma dotação original e, a partir daí, com seus 

próprios lucros. 

O objetivo é conectar o poder público e a iniciativa privada de forma descentralizada, 

evitando dogmatismos e preconceitos burocráticos, ao passo que se promove a inovação 

experimental nas formas institucionais da atividade de mercado.  Outro objetivo é investir em 

uma vanguarda tecnológica capaz de produzir sob encomenda os equipamentos que a 

retaguarda tecnológica da economia necessite e com isso mitigar a distancia entre vanguarda e 

retaguarda. 

Para que tal parceria se consolide, é necessário desmembrar os direitos de 

propriedade para que ela possa ser pulverizada entre os diferentes detentores de direito nessas 

parcerias: governos, organizações intermediárias e empresas; as organizações intermediárias 

coordenarão o acesso aos recursos produtivos sob diferentes regimes jurídicos, de acordo com 

o grau de proximidade com as empresas
37

. Dessa forma, coexistirão sistemas diferentes de 

direito contratual e direito de propriedade, que correspondem a métodos alternativos de 

alocação descentralizada de capital dentro da economia. 

                                                           
37

 “Todo o conjunto de propostas institucionais voltadas para a reorganização da esfera política e econômica e da 

organização da sociedade civil – em bases jurídicas mais amplas – permite compreender porque a teoria social de 

Unger representa um esforço para teorizar a ‘experiência desordenada’. Ele investiga e incentiva formas de 

relacionamento humano prático e apaixonado que recombinem atividades tradicionalmente associadas a 

diferentes nações, classes, comunidades, e papéis sociais. Por meio dessa recombinação e inovação em escala 

mundial, amplia-se o sentido coletivo do possível. Essa sensibilidade aumentada, por sua vez, ajuda a dar apoio 

às disposições institucionais do programa de democracia com autonomia de Unger. Dessa maneira, o programa 

institucional de Unger e sua visão da mudança da forma como as pessoas se associam, se reforçam mutuamente” 

(CUI, 2001, p. 15). 
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Para Unger (1999), uma das conquistas teóricas centrais da análise jurídica no último 

século foi a descoberta da indefinição institucional da ideia de mercado. Tal é, por exemplo, o 

sentido maior da ideia de que a propriedade é apenas feixe de direitos e poderes heterogêneos 

que podem ser desagregados e recombinados de muitas maneiras diferentes. 

O essencial no pensamento de Unger no que diz respeito à democratização do acesso 

ao mercado e ao capital é a existência de um Estado duro e radicalmente democratizado que 

induza à formação desses clusters e os financie, como já dito anteriormente, através de 

centros de apoio (e não de bancos) paritariamente formados por representantes do Estado e da 

iniciativa privada
38

. A ideia central é, com alto grau de independência das grandes elites, que 

esses centros propiciem a difusão das práticas de cooperação combinada com a concorrência, 

premiando os bons e inovadores com crédito mais barato ao mesmo tempo em que difunde as 

inovações por todo o sistema
39

. 

Assim, o objetivo é manter o viés experimentalista e inovador, ao passo que 

enfraquece as posições arraigadas no mercado sustentado pelas barreiras à entrada, pois as 

pequenas e médias empresas atuando em redes e apoiadas pelo Estado terão acesso à 

tecnologia, economias de escala e inovações. Assim, os oligopólios estarão sob permanente 

pressão, induzida pela política experimentalista, causando um desejável impulso produtivista 

e desenvolvimentista na economia. Contudo, algumas empresas seriam exitosas, outras não, 

reacendendo o problema da concentração. Nas palavras de Unger (2001, p.70): 

 

Mas há uma objeção decisiva a se levantar contra essa proposta. Repetir-se-ia a 

dinâmica da concentração. As pequenas empresas que vingassem cresceriam e 

devorariam as outras. O Estado iria ficando parceiro apenas das empresas menos 

bem sucedidas. Superar esse limite significa partir para um segundo estágio do 

roteiro econômico. 

 

A partir desse momento entra a segunda fase da proposta do ED de política 

econômica: a desassociação dos poderes hoje agregados no direito de propriedade, confiando 

a titulares distintos e não mais únicos, como os particulares ou o Estado. 

                                                           
38

 A proposta de contínuo financiamento de pequenas e médias empresas contidas no programa do ED passa por 

um requisito fundamental que é uma alta taxa de poupança nacional (algo em torno de 30% do PIB para países 

como o Brasil) para que tal alternativa experimentalista possa ser implantada sem a dependência de capital 

estrangeiro. Como destaca Unger (1999), não há na história econômica nenhum país que tenha enriquecido 

valendo-se preponderantemente de capital estrangeiro. 
39

 Nesse ponto Unger (1999) assemelha-se a Proudhon, no sentido de pulverizar a propriedade e os centros de 

apoio à inovação, como a que Unger (2009) apresenta em seu plano para o desenvolvimento da Região Nordeste 

do Brasil (Agência do Empreendedorismo). O Banco do Povo idealizado por Proudhon teria função semelhante, 

embora com mais ênfase no sentido distributivista, mas no mesmo sentido de coordenação do sistema 

econômico. 
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Haveria três níveis de direitos: O primeiro seria do Estado, que através de um órgão 

central ditaria as linhas mestras da atividade econômica, como, por exemplo, a razão básica 

entre poupança e investimento ou as faixas toleráveis de desigualdade de poder e de salário 

dentro do sistema produtivo, evitando que tais decisões sejam tomadas pelas forças 

mecanicistas e amorais do mercado ou de grupos de poder econômico. 

Os fundos de investimento seriam o segundo nível, com ampla independência em 

relação ao Estado, especializados em setores diferentes da economia. Porém, a especialização 

seria restrita para permitir que os fundos concorressem entre si, e seriam rotatórios, pois 

distribuiriam recursos financeiros e tecnológicos sob a forma de direitos temporários e 

condicionais. 

Racionamento e licitação seriam os regimes de distribuição desses fundos
40

: 

racionamento quando os tomadores de empréstimos teriam prazo e condições específicas de 

uso, condições essas que determinam os limites de organização e expansão da produção, 

sendo a fundação de novos empreendimentos ilimitada. O terceiro nível de detentores de 

direitos caberia, segundo Unger (2001, p.172): 

 

Esses tomadores de empréstimos são equipes auto-organizadas de empresários, 

operários e técnicos que concorrem a parcelas do capital gerido pelos fundos, 

submetendo-se a um sistema de avaliação sob os aspectos normativos e 

discricionários. Pagam ao fundo de investimento um juro básico, assim como esse, 

por sua vez, deve juros ao Estado. E a busca de êxito econômico por parte de fundos 

numerosos e concorrentes oferece garantias contra o risco de favorecimento 

arbitrário na distribuição dos recursos. 

 

Licitação seria o regime de outros fundos, onde um leilão permanente de capital seria 

realizado, justamente o que o mercado de ações não consegue realizar. Quando uma equipe de 

tomadores fosse exitosa em fazer o capital render mais do que os usuários finais, passaria ela 

a ser a gestora
41

 e os usuários que fossem substituídos seriam premiados por benfeitorias 

realizadas, bem como cobrados por eventuais prejuízos. 

                                                           
40

 Para Cui (1999, p.225), a economia experimentalista democrática deve buscar meios institucionais alternativos 

para conectar e explorar o potencial produtivo da poupança, dissipado em grande parte pelo mercado financeiro. 

Uma estratégia a ser seguida vem do exemplo do venture capital patrocinado pelo Fundo de Solidariedade dos 

trabalhadores de Quebec, no Canadá, a partir de 1984. Os fundos de capital de risco ostentam 33% dos 

investimentos em venture capital no Canadá. Esse fundo contou com um aporte inicial do governo, ressarcido 

por meio de impostos três anos depois através da diminuição dos pagamentos em assistência social vinculado a 

criação de novos empregos bem como o aumento do volume de impostos sobre a folha de pagamento. Os 

recursos foram direcionados para pequenas e médias empresas muitas das quais montadas por trabalhadores. 

Esses fundos gozam de independência e pragmatismo administrativos ao assegurar aos seus investidores retornos 

altos e diversificação de risco. 
41

 Sempre pressupondo que não seja possível transferir, por meio de herança familiar, a totalidade das fortunas 

pessoais, e sim apenas uma parte razoável que garanta dignidade aos herdeiros (UNGER, 2001). 
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Assim, esse terceiro nível do modelo econômico experimentalista emprega, em 

última instância, os recursos provenientes dos fundos de investimento, mas não de forma 

permanente ou irrestrita, como ressalta Unger (2001, p.172), mas com ampla autonomia para 

organizar o processo produtivo. As consequências para os trabalhadores, técnicos e 

empreendedores são: 

 

Em vez de terem direitos adquiridos a um emprego específico em uma indústria 

determinada, privilégio que paralisa a inovação social e pessoal, beneficiam-se com 

um sistema de retreinamento permanente. E em vez de sofrerem os vaivéns do 

enriquecimento ou empobrecimento externos, eles têm suas condições materiais 

mínimas asseguradas por um Estado financiado pelas taxas que recebe dos fundos de 

investimento. 

           

Assim, a proposta do ED tem a pretensão de diminuir o caráter demasiadamente 

soberano e discricionário do direito de propriedade, reforçando a descentralização econômica, 

pois torna as economias de escala acessíveis aos pequenos e médios empreendimentos, 

fomentando uma constante experimentação prática nas rotinas econômico-produtivas. Porém, 

como ressalta Unger (2001), essa proposta do ED afronta os interesses das classes mais ricas. 

Esse afrontamento deriva da orientação que o ED propõe para a economia, na qual 

duas medidas são priorizadas: a colaboração do Estado com o agricultor familiar, estimulando 

a formação de redes agroindustriais, e o direcionamento a uma indústria que produza bens de 

consumo popular, com ampla diversidade de tecnologias. 

É inadmissível o estrangulamento que a indústria de bens de luxo, com destaque para 

a automobilística, exerce sobre a economia, pois consome uma grande fatia de produtos 

fabricados pelas empresas públicas, exercendo um poder político e econômico altamente 

desproporcional aos seus investimentos, pressionando a capacidade de crescimento do país 

por causa do efeito negativo sobre a balança de pagamentos (UNGER, 2001; FURTADO, 

1974). 

Assim, a proposta de política industrial do ED não é a solução para o problema de 

tendência do capitalismo em formar oligopólios, e sim uma forma institucional de manter a 

pressão experimentalista e competitiva, diminuindo o poder das barreiras através da 

democratização do acesso ao capital e induzindo-os a práticas de cooperação e concorrência. 

O objetivo em última instância é a reconstrução institucional da economia de mercado e do 

direito de propriedade a serviço da inclusão social e da ampliação de oportunidades (UNGER, 

2009).   
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2.5.4 A importância do indivíduo para o ED 

 

O indivíduo engajado civicamente na construção de uma democracia de alta energia 

e de uma economia de mercado experimentalista e includente é parte fundamental do 

programa do ED. Neste subitem será feita uma breve discussão da evolução da visão das 

escolas de pensamento econômico acerca da sua importância. 

Para Myrdal (1989), os fisiocratas e seu estudo sobre a ordre naturel e sua 

identificação de juízo de valor e fato é o marco inicial do laissez-faire, tido como uma lei 

científica e um postulado político.  Os utilitaristas que os sucederam basearam toda a doutrina 

do livre câmbio na suposição de que os homens buscam maximizar seus próprios interesses. 

Quesnay, nessa linha hedonista, argumentou que o Estado não devia interferir com o 

indivíduo na sua busca pela felicidade, e que a felicidade da comunidade será permitida se 

cada um exercer sua vontade dentro dos limites naturais, presumindo-se, portanto, que os 

interesses diversos estejam em harmonia. A divisão do trabalho contribui para a soma das 

felicidades (MYRDAL, 1989). 

A psicologia hedonista se tornou a premissa lógica da filosofia moral utilitarista e foi 

juntada à teoria econômica incipiente, concebida como um cálculo de prazer e de dor, e à 

teoria subjetiva do valor como a realização desse ideal, representando a conexão com a teoria 

utilitarista. 

Assim, a conduta dos indivíduos é julgada de acordo com efeitos sobre a felicidade 

geral, ideia relacionada com o conceito econômico de renda nacional como a soma de 

vantagens subjetivas. No entanto, o conceito de renda nacional geralmente despreza o lado do 

custo, ou as desutilidades, e é ilegítimo se for atrelado a um índice de bem estar econômico. A 

presunção de uma soma de felicidades subentende ser possível definir uma correta e justa 

distribuição desta (MYRDAL, 1989). 

Em relação à filosofia moral britânica, Hobbes contribuiu com a análise do 

indivíduo, dado o aspecto de egoísmo ético do ser humano, baseado na sua psicologia 

materialista sensorial. Para ele, todas as ações do indivíduo são o resultado de sensações 

corporais, dirigidas para promover seus interesses e aumentar suas experiências agradáveis. 

John Stuart Mill, nesse mesmo ramo teórico, desenvolveu o princípio do dano que 

assegura que cada indivíduo tem o direito de agir como quiser desde que suas ações não 

prejudiquem as outras pessoas. Se a ação afeta diretamente apenas a pessoa que a está 

realizando, então a sociedade não tem o direito de intervir, mesmo que se tenha a sensação de 
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que o indivíduo esteja se prejudicando. Em suas palavras (MILL apud MYRDAL, 1989, 

p.43): 

 

Sendo este, de acordo com a opinião utilitarista, o objetivo da ação humana é 

necessariamente também o padrão de moralidade; as regras e preconceitos para a 

conduta humana, que podem em consequência ser definidos e pela observação dos 

quais a existência tal como foi descrita (um estado tão livre quanto possível de dor e 

tão cheio quanto possível de prazer) podia ser, na maior extensão possível, 

assegurada a humanidade; e não para ela somente, mas até onde a natureza das 

coisas admite. 

 

Democracia, para Mill, era uma forma de liberdade individual, tanto para homens 

quanto para mulheres. Isso significa dizer que, desde que os indivíduos não causem danos aos 

outros, deveriam ser livres para expressar sua natureza e experimentar suas vidas. O governo 

representativo é uma maneira útil para promover o bem comum. 

A teoria neoclássica é baseada no individualismo metodológico e no subjetivismo 

(estático). Ou seja, os fenômenos econômicos são consequência (logo, devem ser analisados) 

das escolhas que os indivíduos fazem. Esses indivíduos fazem escolhas com base numa 

estrutura de meios e fins, que é dada a priori. Os meios são limitados e os fins são ilimitados, 

caso contrário não haveria nenhum problema de escolha: o indivíduo iria satisfazer todos os 

seus fins dados os meios suficientes. A base analítica é a ideia de que indivíduos maximizam 

utilidade, dada a restrição de meios que se coloca e que dispõem de toda a informação 

necessária (MYRDAL, 1989). 

No entanto, a escola (neoclássica) austríaca não assume que os indivíduos 

maximizam a utilidade. Ela assume que os indivíduos agem com o propósito de maximizar a 

utilidade, pois os indivíduos erram, e falham em maximizar a utilidade por causa desses erros. 

Os erros existem porque o indivíduo não tem conhecimento perfeito das informações para 

atingir seus objetivos, ele adquire conhecimento através da experiência acumulada, já que ele 

pode descobrir seus erros e modificar seus planos de ação, se aproximando gradualmente do 

ponto de maximização da utilidade, que é o ponto de equilíbrio, no qual, ao longo da 

passagem do tempo, os planos de ação dos indivíduos não mudam. É uma noção de equilíbrio 

baseada no individualismo metodológico e no subjetivismo do valor, na qual o equilíbrio 

econômico é uma situação em que não existe nenhuma força que leve os indivíduos a 

mudarem seus planos de ação. 

Rompendo com essas visões hedonistas e isoladas acerca do indivíduo, Marx (1983) 

destaca que o indivíduo "natural", "isolado" é um mito. Marx entende o ser humano como 

indivíduos humanos concretos, a concentração de muitas determinações. Isso significa que o 
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ser é o resultado de muitas determinações: a família, a educação, a religião, o trabalho, a 

sociedade onde nasceu e vive. 

Marx (1983) destaca que a essência dos homens equivale à soma das condições 

sociais, no tocante a dominadores e dominados, e essa é a essência de toda a história da 

humanidade. O ser humano é uma totalidade individual e não um ente social isolado e 

independente do gênero humano ou da sociedade determinada no âmbito da qual se dá sua 

existência empírica. Ao contrário, o homem é um ser social e é na sociabilidade, na 

interatividade social (forma própria de existência do homem), mediante processo de 

apropriação do acúmulo histórico e socialmente produzido pelo gênero, que ele se forja 

verdadeiramente como humano. 

Para Marx, em uma sociedade capitalista, o dinheiro é o mediador universal na 

relação entre os indivíduos, bem como na relação deles com o mundo das coisas. É o dinheiro 

que simboliza o poder de tudo comprar e consequentemente de tudo realizar e, simbolizando 

tal poder (que não tem origem nas forças essenciais do homem, mas que o submete), a ele é 

transferido toda e qualquer possibilidade de realização do indivíduo
42

. Esse indivíduo 

coisificado possui apenas uma comunidade fantasiosa, uma totalidade irreal, que é a essência 

da sociedade moderna e sua materialização política, o Estado. 

Keynes, preocupado com o desenvolvimento humano, rejeita a hipótese neoclássica 

da maximização do bem estar social a partir do somatório da busca do interesse individual 

pelos membros da sociedade; ao contrário, o indivíduo construído de acordo com essa visão é 

incompleto e dilacerado. Não tem como aproveitar as potencialidades do capitalismo e da 

modernidade. Não existe indivíduo abstrato e sim indivíduo produzido pela história, tradição, 

família e religião (BELUZZO, 2012). 

Partindo de uma linha humanista, respeitando a singularidade de cada indivíduo, mas 

também coletivista
43

, Unger (1999) afirma que o ED, como interpretação da causa 

democrática, tem como compromisso, através da primeira esperança de um democrata, 

encontrar a área de coincidência entre o progresso prático e as condições de emancipação do 

indivíduo, com especial destaque para as estruturas institucionais de uma sociedade. 

                                                           
42

 O poder do dinheiro e a submissão do homem a ele não se expressam apenas nos quadros do significado 

material do possuir. Expressam-se também na superioridade pessoal e social que é conferida àquele que o possui 

e na inversão que se processa nas qualidades humanas (MARX, 1983). 
43

 Esse meio termo que Unger busca entre o coletivo e o indivíduo está ligado a dois aspectos, que estão na raiz 

de sua teoria: o sincretismo, que marca as suas propostas programáticas, e o objetivo de retomar a agenda 

perdida do liberalismo de Smith, substituído pelo neoliberalismo atual e o socialismo utópico de Proudhon, que 

perdeu seu protagonismo histórico com a ascensão do socialismo científico de Marx.   
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Nesse plano teórico, a emancipação do indivíduo se refere à libertação da prisão de 

arraigados papeis sociais, divisões e hierarquias rígidas, principalmente quando esse status 

quo se sustenta através de vantagens financeiras e educacionais herdadas, moldando assim as 

oportunidades de vida dos indivíduos. Os pressupostos funcionais e deterministas da 

emancipação do indivíduo de liberais e socialistas são rejeitados, pois não são as bases 

necessárias nem tampouco suficientes para a liberdade e prosperidade. 

Para Unger (1999), o progresso prático e a emancipação do indivíduo, através, 

sobretudo, da educação continuada, depende basicamente da capacidade de transformar o 

esforço social em aprendizado coletivo e de agir sobre as lições aprendidas, sem a necessidade 

de submeter-se a rígidas divisões socioeconômicas ou de papeis sociais. Essas restrições 

impedem ou dificultam a descoberta e a invenção coletiva, pois refletem prerrogativas 

herdadas, cerceando o empenho individual
44

. 

Assim, o indivíduo, sob a perspectiva tanto isolada como social, desenvolve suas 

capacidades ao mover-se dentro dessas estruturas institucionais que constrói e ocupa, e 

também ao resistir a elas, superá-las ou revisá-las, tornando-as mais convidativas ao exercício 

do questionamento, buscando uma revisão constante dos limites dos “contextos formadores” 

sociais e culturais. Nas palavras de Unger (1999, p.15-16):  

 

A melhor maneira de elaborar a ideia da afinidade entre progresso técnico e 

emancipação do indivíduo é desenvolver nossa compreensão da estrutura interna de 

cada um desses dois grupos de interesse. No coração de cada um de nós jaz um 

conflito, acentuamos o alcance e a força das capacidades humanas aprofundando 

nossa experiência fundamental de liberdade [...]. Nossa capacidade de amor e 

solidariedade cresce por meio do fortalecimento da nossa habilidade em reconhecer 

e aceitar que as outras pessoas não são nós mesmos [...]. É no amor que aceitamos 

um ao outro de forma mais radical, como seres originais e capazes de transcender 

contextos que somos de fato, em vez de detentores de um lugar no esquema social, 

intérpretes de um roteiro que nunca elaboramos e mal compreendemos. 

 

Dessa forma, para o ED, as condições para a emancipação do indivíduo e do avanço 

econômico são casualmente conectados e estruturalmente análogos, emprestando 

credibilidade e racionalidade para o esforço de construir uma sociedade em que sua estrutura 

institucional propicie constantemente o florescimento desses dois grupos de bens. O ED “quer 

que sejamos menos desiguais e menos desligados uns dos outros, de maneira a nos tornarmos 

maiores, mais atuantes e capacitados” (UNGER, 1999, p.217). 
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 Como já visto anteriormente, esses são os argumentos principais de que o indivíduo deve herdar da sociedade 

e não dos seus pais. A conta de dotação social representa a herança social em detrimento da herança familiar. 
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3 A PROPOSTA DO ELR SOB O PRISMA DO ED 

 

O problema do desemprego involuntário é uma das, senão a maior, doença do 

capitalismo. O seu enfrentamento, a partir das bases teóricas do ED, pressupõe uma ação, no 

campo macroeconômico, que seja experimentalista, produtivista e que vá além da mera 

transferência fiscal de renda de cunho assistencial. 

Da mesma forma que o ED no campo da política, um programa que vise eliminar ou 

mitigar consideravelmente o desemprego involuntário deve representar uma reação no campo 

da teoria econômica ao status quo vigente (o chamado mainstream formado pelos 

economistas do novo consenso
45

) no que concerne à abordagem do problema do desemprego 

involuntário. Esse é o tema deste capítulo, abordar a proposta do Estado atuar 

permanentemente como empregador de última instância (ELR)
46

, como garantidor de 

emprego para quem esteja apto e disposto a trabalhar, objetivando o fim ou diminuição 

significativa do desemprego involuntário, idealizado pelo economista Hyman Minsky, 

explorando os pontos de convergência e compatibilidade com o ED. Pela proposta do ELR, 

todo trabalhador desempregado involuntariamente poderia recorrer ao governo, que lhe 

ofereceria um Emprego Básico do Setor Público (EBSP) e o remuneraria através do Salário 

Básico do Setor Público (SBSP). 

Como se verá logo adiante, Unger (2001) menciona, mas não desenvolve essa ideia, 

que aqui objetiva-se delinear. 

Em Unger e Minsky há a percepção de que o pensamento de Keynes foi mal 

interpretado ou não devidamente assimilado pelo pensamento econômico e pela política, em 

especial no que tange à compreensão das estruturas institucionais que as cercam. 

Para Minsky (2010, p.389), isso se deve ao fato do pensamento de Keynes ter sido 

incorporado como parte da teoria ortodoxa, que acabou desviando-o de sua essência e alcance.  

 

Do mesmo modo como nunca houve uma revolução keynesiana na teoria 

econômica, também jamais ocorreu uma na política. [...] ninguém jamais pensou a 

respeito das implicações políticas de Keynes, e muito menos tentou implementá-las 

[...]. Suas profundas críticas ao capitalismo e suas tentativas de reformular o 
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 Visão novo-keynesiana: vertente hegemônica da teoria econômica ortodoxa que domina a condução da política 

econômica na grande maioria das economias. Essa vertente admite até mesmo outras soluções teóricas para o 

problema do desemprego estrutural (como reduções de mark-ups, substituição da tributação indireta pela direta, 

entre outras de caráter mais heterodoxo). Entretanto, a flexibilização dos direitos trabalhistas é, via de regra, 

considerada a política mais eficaz.   
46

 Como já citado anteriormente, trata-se do Employer of Last Resort, daí a sigla ELR.  
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pensamento econômico de modo que fosse possível lidar com as relações financeiras 

e de investimento se perderam.   
 

Para Unger (2001), há o Keynes da Teoria Geral, mais precisamente os keynesianos 

americanos, aos que Minsky preponderantemente se refere, e o Keynes dos anos 1920 e 1930, 

exímio investigador das relações entre economia monetária e economia real, um dos melhores 

subsídios no campo da teoria econômica para o desenvolvimento de um pensamento mais 

aberto a revisão das estruturas. 

Sua crítica, assim como a de Minsky, se centra na falta de uma compreensão e de um 

questionamento das circunstâncias políticas e institucionais que cercam a economia. 

Referindo-se especificamente aos típicos economistas de esquerda do Brasil que absorveram 

essa leitura ortodoxa da obra de Keynes, Unger (2001, p. 165) afirma: 

 

O keynesianismo em que se formaram esses economistas não é o Keynes dos anos 

20 e 30. É o Keynes da Teoria Geral e, sobretudo, dos keynesianos americanos do 

pós-guerra. Essa espécie de economista keynesiano estuda as relações entre os 

agregados quantitativos da economia, tais como os níveis de poupança, emprego e 

investimento, tomando como dado o quadro institucional dentro do qual esses 

agregados se relacionam. 

 

Assim, o ED de Unger, no que tange ao seu pensamento econômico, tem essa 

influência de Keynes. Ao propor todo um conjunto de inovações instrucionais e econômicas, 

Unger objetiva preencher essa lacuna a respeito das implicações políticas do pensamento 

keynesiano à que Minsky se refere. E conclui (UNGER, 2001, p.234): 

 

Precisamos não só do outro Keynes senão também daquilo que ele e seus 

contemporâneos e herdeiros se mostraram incapazes de criar: um pensamento 

econômico, social e político equipado com a imaginação de alternativas 

institucionais. 

 

Minsky (2010) tenta preencher essa lacuna desenvolvendo seu pensamento através 

da teoria macroeconômica, argumentando que a economia deve se ancorar em uma política 

permanente de pleno emprego através do ELR para continuamente se expandir e obter maior 

estabilidade. Afirma que a preferência por políticas que visem tão somente o crescimento 

econômico através da indução aos investimentos privados tende a piorar a distribuição de 

renda e prejudica a estabilidade econômica. E atenta para o cerne da questão: 

 

O problema político é planejar uma estrutura institucional e medidas que atenuem o 

impulso da inflação, do desemprego, e que diminuam o ritmo das melhorias no 

padrão de vida, sem, contudo aumentar as chances de uma profunda depressão 

(MINSKY, 2010, p.394). 
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O enfrentamento do problema do desemprego foi um dos pontos centrais do 

pensamento de Keynes, e sua superação seu maior objetivo. Ele sempre demonstrou clara 

preocupação com esse tema, tido como um dos problemas cruciais nas economias modernas 

(Keynes apud Wray, 2003, p.13):  

 

[...] Manter um décimo da população na ociosidade por um período indefinido é 

totalmente inverossímil – o tipo de coisa em que nenhum homem poderia acreditar 

se não tivesse a cabeça entulhada de ideias insensatas durante anos e anos. 

 

Para Marx (1983), a dominação do capital sobre o trabalho sempre dependeu da 

existência de um exército industrial de reserva de desempregados com a função de diminuir o 

poder de barganha dos trabalhadores com o pavor do desemprego, da fome e da miséria. 

Serve para condicionar o salário ao nível estritamente necessário para a reprodução da força 

de trabalho, objetivando a maximização de sua exploração através da extração de mais-valia. 

Poulantzas (2000) acrescenta que o governo de um Estado Burguês tem como estratégia 

política a perpetuação dos interesses dos capitalistas para garantir a reprodução da força de 

trabalho e da divisão social do trabalho. 

Kalecki (1987), em um texto escrito em 1943
47

, acompanhando o tom pessimista de 

Marx em relação ao capitalismo, aponta o caráter hegemônico dos interesses dos capitalistas 

nas instâncias decisórias do Estado, o que explica o predomínio de políticas ortodoxas na área 

econômica, pois tais ideias são condizentes com os objetivos dessas elites, não sendo crível a 

hipótese do pleno emprego, ainda que o governo do momento saiba como alcançá-lo. Os 

interesses dominantes permanentemente irão se posicionar contra uma hipotética política que 

vise ao pleno emprego. Essa oposição tem três causas. A primeira diz respeito à natureza da 

intervenção governamental nessa área, pois diminui a dependência do sistema ao estado de 

confiança dos empreendedores e com isso a sua influência política sobre a equipe do governo 

da área econômica. 

A segunda diz respeito ao temor que atividades do governo, como investimentos 

públicos ou subsídios ao consumo, impliquem em concorrência com o setor privado ou, no 

caso de subsídios ao consumo, que implique em um desestímulo ao trabalho e o consequente 

aumento do poder de barganha dos trabalhadores. A terceira diz respeito às mudanças no 

equilíbrio do peso dos interesses: uma política de pleno emprego e sua manutenção tem o 
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 O título original desse trabalho de Kalecki é “Political Aspects of Full Employment”, traduzido para o 

português como “Aspectos Políticos do Pleno Emprego” dentro da coletânea “Crescimento e Ciclo das 

Economias Capitalistas”, organizados por Jorge Miglioli. 



    

70 
 

condão de corroer o poder disciplinar dos empresários, centralizado na prerrogativa que estes 

têm de demitir seus funcionários, que não mais dependeriam dos primeiros para a satisfação 

de suas necessidades básicas. 

Posteriormente, em um texto 1971, no final do apogeu dos “anos dourados do 

capitalismo” e do welfare state, Kalecki (1991) abandona o tom pessimista de Marx e 

reconhece que o capitalismo praticado a partir do pós-guerra havia passado por uma “reforma 

fundamental” e, sob forte pressão dos trabalhadores organizados nos países desenvolvidos, 

tornou possível a eliminação ou pelo menos a expressiva redução do desemprego estrutural 

através do uso das políticas macroeconômicas expansionistas, havendo então condições 

políticas para a possibilidade da manutenção do pleno emprego por longos períodos. 

Ademais, com os avanços dos movimentos de defesa dos trabalhadores e com a 

chegada ao governo de alguns países, a partir do fim dos anos 1990, de grupos e partidos 

políticos de esquerda pela via eleitoral, uma proposta de política de pleno emprego ganhou 

viabilidade política. A proposta do ELR, levada a seu termo teórico, tem o objetivo de reduzir 

significativamente o problema do desemprego involuntário e até mesmo eliminá-lo, sem a 

necessidade da superação revolucionária do modo de produção capitalista, único meio que 

Marx acreditava viável para a resolução desse problema. 

Assim, o objetivo desse capítulo é analisar a proposta do ELR que, no campo da 

teoria macroeconômica, mais se assemelha aos princípios do ED no tocante à imaginação 

institucional, experimentalismo, produtivismo, emancipação do indivíduo. Converge também 

com o ED na proposta de mobilizar os trabalhadores precários, informais e desempregados 

involuntários em frentes de trabalho, defendido por Unger (2001) no contexto da economia 

brasileira
48

. Também o ELR pode ser considerado como um derradeiro esforço de Minsky 

para resgatar a essência do pensamento de Keynes, típico dos pós-keynesianos. 

A vertente teórica pós-keynesiana pode ser vista como uma tentativa de reconstruir a 

teoria econômica à luz de ideias e insights de Keynes. Alguns pós-keynesianos, como Hyman 

Minsky e Randall Wray, têm uma visão tão progressista quanto a de Keynes (1983), que via 

no desemprego um dos maiores problemas do capitalismo liberal. Beluzzo (2012) destaca 

que, no prefácio da edição alemã da Teoria Geral, publicada no auge do sucesso da política 

econômica do Regime Nazista, que utilizava largamente frentes de trabalho como instrumento 
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 Aqui cabe citar a Declaração Universal dos Direitos Humanos que garante o direito ao emprego bem como 

proteção ao desemprego: Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego (Declaração Universal dos Direitos Humanos, Art. 

XXIII, inciso 1). 
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de crescimento econômico e estabilização social, Keynes ressaltou que foi nesse país que as 

suas teorias foram mais adequadamente absorvidas, o que evidentemente não significa que o 

economista inglês tivesse simpatia pela ideologia Nazista, como de fato não tinha. 

Assim, os pós-keynesianos dão maior ênfase em políticas favoráveis ao emprego (o 

ELR) e à distribuição de renda. Ao contrário do ponto de vista dos economistas do 

mainstream ortodoxo não aceitam que a base teórica da falha de mercado para proporcionar o 

pleno emprego seja preços ou salários rígidos. 

Segundo essa corrente do pensamento econômico, o Estado tem poderes para intervir 

e liderar a trajetória da economia devido a diversos fatores, apontados por Carvalho (1992), 

dentro dos quais se destacam o peso do Estado na economia, sua capacidade de criar moeda e 

o seu aparato burocrático-administrativo. As formas instrumentais adequadas para a 

intervenção do Estado na economia, segundo esse autor, seriam a gerência maximizadora em 

termos de eficiência das estruturas existentes e mudanças estruturais cumulativas, como 

reformas institucionais e sociais, planejamento econômico e política conjuntural ativa para 

corrigir tendências deletérias na economia. O pleno emprego é visto como algo que beneficia 

os empregados e os empregadores, pois com a economia aquecida há mais lucros e salários, 

além da possibilidade de se construir uma sociedade capitalista mais justa, humana e com 

menos egoísmo e competição. 

Nesse aspecto, a abordagem dos pós-keynesianos é compatível com a noção de 

“reforma revolucionária” do ED, pois defende a preservação da propriedade privada e a 

tomada de decisões dos indivíduos, ao passo que advoga a substituição da aceitação cega dos 

mercados sem regulação pela direção macroeconômica consciente e preocupada com o bem 

estar social, como aponta Carvalho (1992), o que logicamente enseja a existência de um 

Estado duro e democratizado nos moldes do ED. Outro ponto forte de concordância com o 

ED é a rejeição a herança familiar, que Carvalho (1992) nomina como injustificável, não 

havendo razão para que alguns indivíduos tenham condições privilegiadas somente pela mera 

razão do acaso do nascimento em uma família rica
49

. 

No primeiro item deste capítulo será abordada a problemática do desemprego a partir 

da crise de 1929, passando pelos anos dourados do capitalismo (1946-1966), momento em 

que era visto como uma característica típica de países em desenvolvimento, e o retorno dessa 
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 Outro forte indício de compatibilidade entre os pós-keynesianos e o ED de Unger está no campo político: em 

2002 Unger estava no grupo de intelectuais que elaborou o programa de governo do então candidato a 

presidência da republica Ciro Gomes e tinha como companheiro o economista pós-keynesiano Mauro Benevides 

Filho, Ph.D. pela Vanderbilt University, dos Estados Unidos. Entre as propostas defendidas por ele está o tripé 

tributário do ED: o IVA, o Imposto de Kaldor e o Imposto sobre heranças (Revista Época, entrevista, 

19/08/2002, edição 222). 
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problemática crônica a partir dos anos 1970, bem como sua institucionalização por parte da 

teoria macroeconômica, denominada “novo consenso”. 

No segundo item será abordada a teoria crítica de Minsky acerca dos ciclos 

econômicos do capitalismo, que serve de justificativa para a necessidade da adoção do ELR 

como mecanismo automático anticíclico para a manutenção do direito ao trabalho, bem como 

do nível de emprego, renda e consumo, essencial para a rápida reversão das crises e 

depressões econômicas. 

No terceiro item será exposta a “teoria das finanças funcionais” (TFF), concebida por 

Abba Lerner e adotada por Randal Wray para o desenvolvimento e viabilidade do ELR nas 

economias capitalistas, nas quais o gasto público, supondo soberania monetária, pode ser 

utilizado de forma não inflacionária na implantação do referido programa de empregos. 

No quarto item será analisada a hipotética implantação do ELR na economia 

brasileira a partir dos estudos de Lourenço e Gomes, sob o aspecto do impacto da implantação 

desse programa sobre as finanças públicas, essencial para o contexto de um país em 

desenvolvimento como o Brasil. 

No quinto item serão expostos os detalhes práticos do ELR em relação aos 

trabalhadores, e os benefícios para a sociedade como um todo na implantação do programa. 

Por fim, as considerações finais do capítulo.   

           

3.1 A PROBLEMÁTICA DO DESEMPREGO NAS ECONOMIAS CAPITALISTAS 

           

Neste item será abordado o caráter crônico do desemprego involuntário nas 

economias capitalistas, a suposta superação nos anos dourados do capitalismo (1946-1966), 

bem como o retorno dessa problemática a partir dos anos 1970. 

Até meados dos anos 1930, o pensamento hegemônico neoclássico considerava o 

mercado de trabalho como possuidor das mesmas premissas dos mercados latu sensu, no que 

tange a oferta, demanda e preço de equilíbrio. Enxergava a existência de um suposto 

mecanismo automático de ajuste entre oferta e demanda de trabalho que seria capaz de operar 

no longo prazo. O desemprego involuntário era visto como transitório ou friccional, que 

perduraria apenas enquanto esse mecanismo de ajuste não tivesse atingido o seu termo 

(LOURENÇO; GOMES, 2007). 
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Contudo, veio a crise de 1929, em grande parte explicada pelo excessivo 

aquecimento da economia mundial, em especial da estadunidense
50

, que resultou em níveis 

jamais vistos de desemprego e desencadeou, no campo teórico, o surgimento de uma nova 

teoria econômica, que tem como marco inicial a Teoria Geral de Keynes, em 1936. 

A partir de então, políticas monetárias e fiscais (PMFs) de incentivo à demanda 

agregada e ao crescimento econômico acelerado como forma de aumentar o nível de emprego 

em períodos de crise foram diagnosticadas como a forma mais eficaz de alcançar esse 

objetivo. Tais políticas foram amplamente utilizadas nos países da América do Norte e 

Europa (MINSKY, 2010). 

O sucesso relativo dessas políticas resultou na fase dourada do capitalismo (1946-

1966), na qual o nível de pleno emprego foi aproximado por muitos países e o desemprego 

estrutural passou a ser visto como uma característica de países em desenvolvimento 

(CACCIAMALI, 1991). 

Com as crises do capitalismo a partir de 1966 e o choque do petróleo de 1973, 

delineou-se então a volta da problemática do desemprego involuntário, que acreditava-se 

superada. Convém elencar as principais razões: 

1. Os choques ocorridos no período, como os de 1973 e 1979; 

2. O processo de reestruturação produtiva ocorrida no período, denominado toyotismo, 

que mudou o método de produção capitalista, tornando-o mais enxuto, eficiente e 

poupador de mão de obra (ANTUNES, 1997); 

3. A mudança da política econômica a nível mundial, do objetivo do pleno emprego para o 

da estabilização da inflação (ARESTIS e SAWYER, 2001); 

4. A redução do processo de ampliação do Welfare State, importante componente gerador 

de emprego nos anos dourados, especialmente na Europa (KOLBERG, 1991); 

5. O esgotamento da trajetória tecnológica associada à difusão para aplicações em 

consumo civil de massa das tecnologias de uso militar desenvolvidas durante a 2ª G.M. 

(ATKINSON, 2004);  

6. A marcada mudança geopolítica estadunidense, da postura de hegemonia do pós-guerra 

para a mais marcadamente imperial a partir do governo Reagan, provocada por sua vez 
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 Para Lipietz (1989), a aceleração dos ganhos de produtividade provocada pela revolução taylorista causou uma 

crise de superprodução, pois não foi encontrada uma contrapartida do lado da demanda, que permitisse dirigi-la 

ao consumo. O resultado foi uma deflação de ativos que derrubou a bolsa de valores de Nova Iorque. 
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pela mudança no establishment estadunidense, com a reentrada no núcleo duro do poder 

do país dos “falcões das finanças” em detrimento dos “new dealers” rooseveltianos 

(FIORI, 2004); 

7. A derrocada das instituições de Bretton Woods e a consequente substituição do regime 

“dólar-ouro” pelo mais instável regime do “dólar flexível” (MEDEIROS E SERRANO, 

1999);  

8. O ressurgimento da instabilidade financeira, no contexto da avalanche de inovações 

financeiras engendradas pelo sistema bancário estadunidense a partir do final dos anos 60, 

impulsionada pelo “choque Volcker” dos juros em 1979 (MINSKY, 2010); 

9. O processo de mundialização do capital
51

 (CHESNAIS, 1994), 

10. Finalmente, a suposta incapacidade do capitalismo de conviver com longos períodos 

de desemprego baixo (KALECKI, 1987). 

 

Na particularidade brasileira, esse movimento de restruturação, elencado no item 2, 

tem como consequência a captura da identidade operária e a inserção subordinada do país aos 

interesses das nações desenvolvidas, servindo apenas de base para a renovação da relação de 

subordinação capital-trabalho por meio da exploração da mão de obra do país, mais em conta 

do que seus similares nos países desenvolvidos (ANTUNES, 1997). 

As consequências no mercado de trabalho são reflexo dessas mudanças no sentido de 

maiores taxas de desemprego, pela incerteza nas relações de trabalho e, devido a um maior 

contingente do exército industrial de reserva, o achatamento salarial (CACCIAMALI, 2000). 

Contudo, a partir de 2003, há um redirecionamento da política econômica e social do 

governo federal do Brasil, que reverteu essa tendência de crescimento da informalidade e 

precarização das condições de trabalho observadas nos anos 1980 e 1990. Entre 2002 e 2011, 

observou-se no país uma queda da taxa de desemprego e da informalidade da economia 

(BARBOSA FILHO; PESSOA, 2011)
52

. 
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 A recente globalização aumentou a pressão das multinacionais sobre os Estados nacionais, em relação ao 

marco regulatório, inclusive em relação aos direitos trabalhistas, no sentido de maior flexibilização. Assim 

definiu Chesnais (1995, p.2): “[...] o capital tudo fez no sentido de romper as amarras das relações sociais, leis e 

regulamentações dentro das quais se achava possível prendê-lo com a ilusão de poder ‘civilizá-lo’. [...] derrubou 

a ilusão, nascidas das conquistas anteriores, de que era possível domá-lo no âmbito dos modos de regulação 

nacionais”. 
52

 Segundo o Ministério da Fazenda (2013), o mercado de trabalho apresentou a reduzida taxa de desemprego de 

4,6%, em dezembro de 2012, a geração de empregos formais atingiu 1,3 milhão de novas vagas e uma melhoria 
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Porém, o desemprego involuntário, ainda que reduzido nos anos recentes, é causador 

de diversos problemas sociais, como a miséria e a fome. No caso do Brasil, que tem a sua 

economia caracterizada por um estilo dualista, no qual um setor produz bens de baixa 

qualidade para uma enorme parcela da população e outro setor, avançado e dinâmico, produz 

bens de alta qualidade para uma parcela pequena, a questão é ainda mais complexa, pois este 

último é pesadamente importador de bens de capital, extremamente danoso para a Balança de 

Pagamentos e, portanto, para o crescimento acelerado do PIB e do nível de emprego 

(FURTADO, 1974; UNGER, 1999). 

O pensamento econômico ortodoxo de autores como Milton Friedman (1968) e 

Edmund Phelps (1967, 1968) enxerga na legislação trabalhista uma das causas do desemprego 

no período pós-1966, defendendo, basicamente, a existência de uma “taxa natural de 

desemprego” para expressar a ideia de que o nível de desemprego em uma sociedade não 

pode ser determinado pela política monetária, uma vez que a taxa de desemprego seria 

resultado somente das forças reais atuantes na economia. 

A ideia básica dos dois era a de que a política econômica não poderia ser usada para 

determinar a taxa de desemprego da economia em longo prazo. 

Incorporando essas ideias, a ortodoxia formada a partir do fim dos anos 1980, 

denominada “novo consenso”, passou defender que, para reduzir o desemprego estrutural, 

seria necessária uma política de flexibilização do mercado de trabalho, um eufemismo para a 

retirada de direitos trabalhistas, pois permitiria um equilíbrio mais rápido e automático deste. 

O argumento baseia-se na hipótese de que, com uma diminuição do preço do 

trabalho oriunda da retirada de direitos trabalhistas, mais empregadores estariam dispostos a 

contratar trabalhadores, com a vantagem adicional, para o lado dos capitalistas, da obtenção 

de um nível menor de direitos e poder de barganha no sentido keynesiano do lado dos 

trabalhadores. Essa retirada de direitos trabalhistas propiciaria a ação mais rápida do 

mecanismo automático de ajuste de longo prazo, que o “novo consenso” acredita ser a forma 

correta de lidar com a questão do desemprego (WRAY, 2012). 

Porém, uma queda de salários teria efeitos sobre o nível de consumo, deprimindo-o. 

O efeito disso é uma queda adicional da demanda agregada, uma vez que o consumo é um de 

seus componentes, pressionando para baixo o PIB e o nível de emprego (KEYNES, 1983). 

                                                                                                                                                                                     
na qualidade dos postos de trabalho com aumento da escolaridade da população ocupada e crescimento do nível 

de formalização. O tempo médio que a pessoa permanecia desempregada passou de 17,8 semanas, em 2003, para 

12,4 semanas, em 2012 e o valor do salário mínimo aumentou 75%, em termos reais, de 2003 a 2012. 
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As vertentes ligadas ao keynesianismo propõem políticas fiscais e monetárias 

expansivas (as PMFs), mas sua administração no longo prazo, no sentido de propiciar 

crescimento econômico sustentável e não inflacionário, é difícil de alcançar, ocasionando 

ocorrência de desemprego involuntário inclusive em períodos de bonança. Entre as 

dificuldades para o correto e continuado manejo de políticas de incentivo à demanda agregada 

estão os oriundos do processo político decisório, como a troca constante de governos e de 

linha ideológica, fato típico das democracias ocidentais (LOURENÇO; GOMES, 2007). 

Para Unger (2001), a desoneração dos encargos sobre a folha de pagamento, 

compensada por tributação indireta do consumo das classes privilegiadas, como propôs 

Kaldor, é salutar para diminuir o desemprego e estimular a produção. 

Quanto aos precários, informais e desempregados involuntários, Unger (2001, p.222) 

afirma: 

 

[...] A quinta medida é um conjunto maciço de projetos públicos em todo o país 

destinados a reconstrução do cenário físico da vida popular-sobretudo saneamento, 

creches, escolas e centros de adestramento-e no engajamento das comunidades 

organizadas nos projetos, através de frentes de trabalho. Trariam emprego, 

treinamento e recuperação dos instrumentos materiais de coesão e autoajuda 

comunitárias. Dariam, sobretudo, esperança aos desesperançados.  

                     
Nesse aspecto, um exemplo de transgressão no campo do pensamento econômico ao 

status quo teórico vigente
53

 vem da teoria crítica de Minsky (2010), que elaborou uma 

alternativa claramente experimentalista institucional ao problema do desemprego e que, 

arguiremos, é coerente com os princípios do ED. 

A ideia central é a de que o enfrentamento do desemprego involuntário passa pelo 

desenvolvimento de instituições por parte do Estado (ou Grande Governo
54

, na terminologia 

minskyana) que criem um estoque permanente regulador de empregos, pois:  
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 O status quo vigente é, com o fim do comunismo em 1989, a flexibilização do mercado de trabalho, defendida 

pelo “novo consenso”, ou as PMFs de incentivo à demanda agregada, como defendem as vertentes keynesianas. 

São as duas vias disponíveis para o enfrentamento do desemprego involuntário, uma lista fechada, o que remete 

a outra lista que Unger (1999) descreve, ao se referir à queda dos regimes socialistas, a existência de apenas dois 

modelos: o neoliberalismo e a social democracia, esta última apenas uma versão mais suave de neoliberalismo 

pela sua defesa de maior nível de transferência fiscal de renda, sem um projeto que seja realmente uma 

alternativa de esquerda democrática. Dessa forma, assim como no campo das políticas de combate ao 

desemprego, o ELR é uma alternativa, o ED ambiciona ser no campo das doutrinas políticas. 
54

 Minsky (2010) considerava imprescindível, para que o Estado tenha condições de minimizar as crises, que seja 

um Estado de Grande Governo. Uma diminuição do nível de investimento privado deve ser compensada por 

déficits do governo, com o objetivo de estabilizar o lucro privado. Assim, este Grande Governo deve ter o 

tamanho suficiente para que as variações no nível de investimento privado possam ser acompanhadas e 

compensadas por um aumento do déficit governamental de modo que os lucros permaneçam estáveis durante 

uma crise ou choque, minimizando seu impacto sobre os níveis de emprego e renda.  
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O problema político é desenvolver uma estratégia para o pleno emprego que não 

leve à instabilidade, inflação e desemprego. O principal instrumento de tal política é 

a criação de uma demanda infinitamente elástica por trabalho a um salário de piso 

ou mínimo que não dependa das expectativas de longo e curto prazo dos negócios. 

Como somente o governo pode separar a oferta de emprego da lucratividade de 

contratar trabalhadores, a demanda infinitamente elástica de trabalho precisa ser 

criada pelo governo (MINSKY, 2010, p. 411). 

            

Assim, pela proposta de Minsky (2010), o Estado criaria um estoque regulador 

permanente de empregos, passando a atuar como empregador de última instância (ELR), 

garantindo o direito ao trabalho para todo cidadão desempregado involuntariamente, que 

receberia um SBSP um pouco inferior ao salário mínimo
55

. 

A premissa básica é o governo absorver os desempregados involuntários, visando a 

uma melhor alocação dos recursos, trocando os gastos com a transferência fiscal de renda, que 

não gera retorno em melhorias para o país, por gastos destinados à geração de postos de 

trabalho e incentivos à produção, que gerariam crescimento e desenvolvimento econômico. 

Para Wray (2012), tal medida geraria um déficit público não maior do que o 

necessário para gerar pleno emprego sem inflação. O tamanho ideal do ELR deve ter uma fina 

sintonia com o necessário para garantir o pleno emprego, desempenhando assim o papel de 

estabilizador fiscal automático que, de acordo com as pretensões do programa, estará sempre 

em sua magnitude ótima de acordo com a Teoria das Finanças Funcionais (TFF), que será 

mais adiante exposta. 

De acordo com essa proposta, o governo implantaria o programa inicialmente em 

escala regional, dando preferência às regiões com menor nível de desenvolvimento 

econômico e social para gradualmente atingir escala nacional, acolhendo milhares de 

trabalhadores. O programa gerará renda e assim aumentará a demanda agregada, que deve 

conduzir ao crescimento dos investimentos no setor privado, expandindo-o. Portanto, 

aumentaria sua demanda por trabalho e dessa forma o setor privado terminaria por recorrer à 

reserva de trabalhadores do governo. No limite do programa não existiriam mais pessoas 

desempregadas de forma involuntária (MINSKY, 2010; WRAY, 2003). 

Ademais, os empregados do ELR estarão mais bem preparados do que se estivessem 

ociosos no mercado, situação que os faz perderem produtividade. Além disso, estarão 

trabalhando em atividades produtivas para o país, como em infraestrutura, conservação, 

limpeza, e como Unger (2001) propõe, podem auxiliar na reconstrução e melhoria de creches 
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 O SBSP deve ser ligeiramente inferior ao salário mínimo vigente para que os trabalhadores, tão logo consigam 

colocação no mercado formal de trabalho ou o ciclo econômico seja revertido, abandonem o EBSP, evitando o 

inchaço indesejado do programa. 
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e escolas. Também podem lhes ser oferecidos cursos educacionais, de qualificação e 

aperfeiçoamento etc. (WRAY, 2003). Para Wray (2012), o ELR, oferecendo a todos que 

precisarem um emprego de pouco menos de um salário mínimo
56

, pode reduzir a pobreza em 

até 66% por família pobre, não sendo possível resolver o problema da pobreza sem um 

programa de emprego, que cabe naturalmente ao Estado promover. 

Essa proposta tem também duas premissas: a primeira é o entendimento de que as 

economias capitalistas são intermitentemente instáveis, como mostra Minsky (2010), e 

cíclicas, alternando momentos de expansão e contração. Nas fases depressivas dos ciclos é 

que o ELR seria mais importante, pois teria efeito anticíclico, embora se defenda que essa 

política seja de caráter permanente. Unger (2001) destaca que o núcleo de trabalhadores 

menos favorecidos no interior da classe laboral, como os pouco qualificados, precários e 

informais, são os que mais sofrem com os ciclos econômicos. Portanto, seriam os principais 

beneficiários do programa ELR, ou frentes de trabalho em sua terminologia, sendo 

extremamente úteis para a reconstrução física do Brasil, ao passo que estimulariam atividade 

econômica em áreas ou regiões degradadas pela miséria. Nas suas palavras (UNGER, 2001, p. 

209):  

 

E lançando, em favor dos trabalhadores pobres e dos desempregados, programa 

maciço de obras públicas, para reconstruir a base física da vida popular no Brasil e 

elevar o nível de atividade e emprego na periferia da nossa vida econômica.  

  

A outra premissa é que o nível correto de déficit público é aquele em que a economia 

se encontra próxima do pleno emprego, entendimento este que ancora-se na Teoria das 

Finanças Funcionais (TFF), criada por Lerner (1951). Esses dois pontos serão analisados nos 

próximos itens. 

           

3.2 O CARÁTER INSTÁVEL DO CAPITALISMO: OS CICLOS, O ELR E O ED. 

 

A premissa de que o desemprego involuntário é causado pelos ciclos que são 

inerentes ao capitalismo endossa o entendimento da indispensabilidade do desenvolvimento 

de instituições que compensem essa tendência característica desse sistema econômico, e que 

proteja os trabalhadores dos efeitos indesejáveis desses ciclos (Minsky, 2010). Esse é o tema 

deste item, bem como as imbricações do ELR com o ED. 

                                                           
56

 No contexto da economia estadunidense. 
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Mesmo em momentos aparentemente estáveis do capitalismo, como a chamada “Era 

Dourada”, entre 1946-1966, havia o perigo da eclosão súbita de uma crise que diminuísse a 

produção, a renda e o emprego, conforme os modelos desenvolvidos por Minsky, nos quais a 

trajetória econômica não obedece a nenhuma simetria ou previsibilidade estatística. Nas 

palavras do autor: 

 

Um sistema financeiro sofisticado, complexo e dinâmico como o nosso gera de 

maneira endógena grandes forças desestabilizadoras, de modo que graves depressões 

sejam uma consequência natural do capitalismo não intervencionista: as finanças 

não podem ser deixadas para os mercados livres (MINSKY, 2010, p. 390). 

 

Minsky (2010) descreveu as causas para a fragilidade financeira de economias 

capitalistas, acometidas por crises financeiras frequentes, demonstrando a não eficiência e não 

tendência ao equilíbrio no tocante aos mercados financeiros e consequentemente também ao 

mercado de trabalho, como na ortodoxia do “novo consenso”. 

Para esses ortodoxos há a premissa dos agentes de mercados financeiros terem 

acesso, para a tomada de decisões, a todas as informações que necessitam para uma exata 

avaliação dos valores de ativos financeiros. Logo, os preços de ativos transacionados em 

mercados financeiros teriam a tendência permanente de refletir de forma eficiente as variáveis 

que determinam os rendimentos gerados por estes ativos, ou seja, a sua precificação se dá de 

forma correta desde que não haja interferências do Estado. Em razão disso, as crises devem 

ser raras ou passageiras (FAMA, 1970). No entanto, as crises do fim dos anos 1990, da 

Nasdaq e da bolha imobiliária americana em 2008 parecem desmentir essa abordagem. 

Minsky (1994, p. 21), com a premissa de um sistema financeiro sofisticado presente 

em uma economia e do caráter endógeno dos ciclos econômicos, estabelece as bases da 

Hipótese da Instabilidade Financeira (HIF). Começa descrevendo um período inicial de 

expansão. Inicialmente, os agentes têm uma postura conservadora, pois financiam 

externamente a aquisição de novos ativos somente se seus fluxos de caixa futuros sejam 

suficientes para cobrir completamente suas obrigações financeiras. Minsky classificou esse 

tipo de agente como hedge. 

Com a continuidade da expansão da economia, esses agentes, na busca incessante 

por mais ganhos, típica da natureza do capitalismo, e também inebriados por otimismo, 

começam a ter atitudes mais ousadas e arriscadas, resguardando-se apenas para quitar o 

serviço de suas dívidas. É o agente especulativo. 
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Porém, não havendo intervenção reguladora estatal, a postura dos agentes torna-se 

ainda mais arriscada, pois passam a refinanciar suas dívidas ainda que seus fluxos de caixa 

não sejam suficientes até mesmo para cobrir o pagamento de juros. É o agente Ponzi, a 

postura financeira em que o devedor adiciona à sua dívida existente o valor de juros vencidos, 

dando um tom caótico aos mercados e gerando, em efeito dominó, insolvência de instituições 

financeiras detentoras dessa postura. É o momento de estouro da crise, cujo exemplo recente é 

a quebra do banco norte-americano Lehman Brothers, em setembro de 2008. 

Esses tipos de comportamento são endógenos e característicos da economia 

capitalista, já que são motivados pela busca dos interesses individuais de cada agente. 

Assim, as crises financeiras, causadas em grande medida pelos agentes Ponzi, 

produzem o aumento do prêmio de liquidez e a redução da eficiência marginal do capital, 

reduzindo então os gastos de investimento privado, o que produz, na ausência de políticas 

contracíclicas pelo Estado ou qualquer outro tipo de injeção de renda exógena, a diminuição 

dos níveis de emprego, produção e renda. Esses comportamentos hedge, especulativo e Ponzi 

são endógenos à economia capitalista, pois sua causa está na permanente ação na defesa e 

ampliação dos interesses dos agentes econômicos, e acontecem mesmo quando a situação é de 

estabilidade. 

Mesmo com a intervenção do governo e modificações pontuais na estrutura 

institucional que cerca o mercado, um novo período estável, porém com baixo nível de 

atividade econômica, se instaura. À medida que tal nível aumenta, os comportamentos hedge, 

especulativo e Ponzi voltam a se manifestar, ocasionando novas crises. 

Como Unger, Minsky critica a falta de imaginação e percepção institucional por 

parte da ortodoxia e defende uma maior intervenção do governo na economia através de 

mudanças institucionais que propiciem coerência e estabilidade ao sistema, que é 

inerentemente instável, pois (MINSKY, 1982, p. 393): 

                                        

                                           Uma teoria econômica séria não pode ser tão abstrata a ponto de ignorar 

características institucionais, especialmente quando processos dependentes do tempo 

geram endogenamente um impulso para a incoerência e a rigidez institucional e as 

intervenções de política restringem o sistema a um arremedo de coerência. 

           

Assim, Minsky refere-se ao “olho institucional” que falta aos economistas ortodoxos, 

como posteriormente Unger (2001) referiu-se ao mainstream. Também os bancos, na 

intermediação e na geração da fragilidade financeira, têm papel importante nessas crises, pois, 

na busca de maiores ganhos, acabam por criar inovações em suas operações financeiras, que 
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acabam por burlar a regulação estatal, assumindo então a função de, endogenamente, 

contribuir para a instabilidade financeira em economias capitalistas. 

O quadro de instabilidade intermitente do capitalismo contemporâneo é agravado, 

segundo Chesnais (1998), pelo surgimento de outros agentes econômicos, como o mercado de 

derivativos, os mercados secundários, para negociar, na forma de títulos padronizados, os 

passivos emitidos em operações de crédito bancário, e o fim da segmentação da atividade 

bancária entre bancos comerciais e de investimentos. 

Dimsky e Pollin (1992, p. 40) concordam com Minsky que o processo de 

instabilização da estrutura financeira é endógeno e sua reversão é exógena no tocante às 

mudanças da política econômica. Porém, Ferri (1992) admite a possibilidade da reversão da 

crise se dar endogenamente, sem intervenção estatal, embora não descarte a importância de 

regulações e estímulos por parte do Estado para sua mais rápida reversão. 

Minsky (2010) sugere então uma descentralização do sistema bancário, no sentido de 

uma maior atomização, como forma de facilitar o crédito aos pequenos e médios agentes, 

fazendo com que, unilateralmente, não tenham como atender as necessidades financeiras de 

uma grande corporação. Também uma maior intervenção do Banco Central no sentido de 

tornar o mercado mais hedge no tocante aos financiamentos é imprescindível para uma maior 

estabilidade dos mercados. 

Assim, a economia capitalista, seja por causas endógenas ou exógenas, tem, como 

em Marx, uma característica cíclica de altos e baixos, sem padrão nem previsibilidade, no 

nível de investimento e de produção. Marx (1983) analisou essa instabilidade pelo lado da 

produção quando abordou as crises do capitalismo e Minsky pelo lado financeiro. Por esses 

dois canais teóricos distintos, o que emerge é um quadro de crônica e estrutural instabilidade 

das economias capitalistas. 

A consequência mais dramática para o trabalhador é “o terror assombroso do 

desemprego” (ORWEL, 1943 apud MINSKY, 2010, p. 395). Nas palavras de Minsky, acerca 

da intermitência frequente, porém imprevisível do capitalismo: 

 

O sistema transita de trajetórias que parecem expansões tranquilas para ciclos 

aparentemente bem comportados e para trajetórias temporais cuja melhor descrição 

é caótica. Ademais, um tipo de comportamento aparecerá e desaparecerá, i.e., ordem 

e tranquilidade darão lugar a caos ou turbulência apenas para serem sucedidos 

novamente por um período em que a ordem reaparece (MINSKY, 1982, p. 378). 

 

Essa constatação conduz à proposição de medidas por parte do Estado (Grande 

Governo) no sentido de regular e fiscalizar a atividade financeira, compensando as inevitáveis 
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inovações nesse campo, bem como a garantia de direitos básicos do cidadão, em especial, ao 

emprego, pois: 

 

[...] o comportamento observado da economia não é o resultado do mecanismo de 

mercado isolado, mas é devido a uma combinação do comportamento do mercado e 

da capacidade das instituições, convenções e intervenções políticas em conter e 

dominar as reações econômicas endógenas que gerariam instabilidade se deixadas a 

si mesmas (FERRI; MINSKY, 1991, p. 4). 

 

Assim, ao contrário de Fama (1970), a livre operação das forças de mercado resulta 

em comportamento incoerente e cíclico deste, e por isso a necessidade de políticas e 

construção de instituições econômicas. Ademais, quanto ao mecanismo de mercado, Minsky 

(2010, p.390) afirma que “Enquanto o mecanismo de mercado é um dispositivo de controle 

para inúmeras decisões sem importância, ele falha nos testes de igualdade, eficiência e 

estabilidade”. 

Tal conclusão abre o espaço, dentro da teoria crítica de Minsky, para a proposta do 

ELR como uma resposta institucional ao problema dos ciclos inerentes ao capitalismo, que 

causam o desemprego por parte do Estado ou Grande Governo. A premissa é que uma 

economia com pleno nível de emprego irá certamente crescer em seu desempenho e melhorar 

sua distribuição de renda, uma vez que a participação dos salários na renda nacional tenderá a 

aumentar. 

Unger (1999) destaca que a transferência fiscal compensatória de renda (como a 

Bolsa Família) no caso de países caracterizados por uma economia dualista como a do Brasil, 

não teria como alcançar a magnitude necessária para sanear o problema da miséria por mera 

insuficiência de capital, ao passo que acabaria por desorganizar a parte adiantada da 

economia. 

A estratégia produtivista de desenvolvimento proposta pelo ED deve começar por 

democratizar as oportunidades de acesso ao ensino de qualidade, ao emprego e à produção, 

pois multiplica os agentes da produção e fortalece a base do consumo. A melhor forma de 

distribuir renda é aumentar o número de assalariados. 

Essa estratégia produtivista deve mobilizar os trabalhadores à margem do mercado 

formal de trabalho, em frentes que melhorem a infraestrutura e a qualidade dos serviços 

públicos, como já mencionado (UNGER, 2001, p.209-222). 

Quanto à necessidade de tornar a economia mais humana e o mercado financeiro 

mais regulado, Minsky e Unger concordam que, para reconstruir os arranjos institucionais que 
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governam a relação entre setor financeiro e produção, é necessário redefinir o caráter da 

economia de mercado que molda suas consequências sociais. 

Assim, o ED e o ELR se compatibilizam, pois: 

1) O ED dá conteúdo ideológico e institucional ao que Minsky considera necessário 

para o sucesso de uma política permanente do tipo ELR, que é o desenvolvimento de novas 

instituições voltadas para a disseminação da educação, da capacidade e do emprego, bem 

como a virtude de resolver disputas políticas dentro do escopo do Estado democrático; 

2) O ELR dá sentido e objetivo macroeconômico à política produtivista que 

caracteriza o ED, no tocante aos trabalhadores da retaguarda da classe laboral desempregados 

involuntariamente, ao propor mobilizar os contingentes à margem do mercado formal de 

trabalho para melhorar e qualificar os serviços e a infraestrutura do Estado, tornando o 

ambiente mais atraente aos investimentos privados. 

Tal política será mais bem implantada se for por um Estado duro e radicalmente 

democratizado, como propõe Unger (1999)
57

, que dialogue com as comunidades envolvidas e 

que tenha força política para a tomada de decisões, inclusive a questão do lócus inicial do 

ELR, tema do capítulo seguinte. 

Aqui se supõe que esse Estado duro e democrático, em sua dimensão econômica, 

deva ser o do Grande Governo
58

 na terminologia de Minsky (2010), outra compatibilidade 

dessas duas teorias, pois só o ente estatal pode manter a democracia e a economia em um 

nível razoável de estabilidade, mas com flexibilidade institucional suficiente para operar 

mudanças democráticas. 

A contribuição do ELR, no sentido de amenizar o impacto dos ciclos e das crises 

econômicas, contribui positivamente para manter a estabilidade política de uma democracia 

de alta energia e com alto engajamento cívico, como advoga o ED, facilitando a “reforma 

revolucionária” e dificultando a ruptura institucional
59

. 
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 Unger (1999, p. 57-58) elogia o ativismo econômico do Estado, o qual nunca esteve ausente na história 

econômica de países desenvolvidos, pois esse desenvolvimento “frequentemente dependeu da existência de um 

Estado duro- um Estado que fosse capaz de formular e implantar políticas com uma medida substancial da 

independência em relação aos interesses das elites empreendedoras [...]. Que a ideia de Estado duro e 

radicalmente democratizado nos atinja quase como um paradoxo apenas mostra o quão inadequado e pobre 

continua sendo nosso repertório herdado de estruturas institucionais”. 
58

 Este deve ter o tamanho suficiente para que as variações no nível de investimento privado possam ser 

acompanhadas e compensadas por um aumento do déficit governamental de modo que os lucros permaneçam 

estáveis durante uma crise ou choque, minimizando seu impacto sobre os níveis de emprego e renda. 
59

 Tal entendimento deriva do fato de que revoluções e rupturas institucionais, do ponto de vista histórico, 

frequentemente foram precedidas de altos níveis de desemprego e miséria, bem como estruturas institucionais 

que dependem de crises ou rupturas para que haja mudanças significativas. Os exemplos mais notáveis são a 

Revolução Francesa, Revolução Russa e a ascensão do Nazismo. Teixeira (2010, p. 48) complementa: “Todas as 

instituições contemporâneas – inclusive as formas institucionais dominantes para a organização da economia de 
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Tal política, do tipo ELR é, portanto, compatível com os princípios de emancipação 

individual do ED. 

 

3.3 A TEORIA DAS FINANÇAS FUNCIONAIS (TFF) E O ED 

 

Neste item será abordado a TFF, bem como a questão da moeda, supondo soberania 

monetária no tocante ao gasto público, indispensável para a viabilidade do ELR e o programa 

do ED. 

A TFF surge com Lerner (1951), em sua crítica às “finanças saudáveis” dos 

ortodoxos que, em linhas gerais, propugnava que a economia está sempre em pleno emprego 

ou que ela tende automaticamente e com a rapidez adequada para o pleno emprego. 

Dessa forma, para que seja possível o aumento dos gastos públicos, é necessário que 

haja redução dos gastos privados de tal forma que os fatores de produção, que seriam 

utilizados na produção de bens e serviços para o setor privado, pudessem ser usados para 

produzir bens e serviços para o setor público. A queda dos gastos privados ocorreria, mesmo 

que os gastos públicos não viessem acompanhados por aumento dos impostos. Caso o 

“financiamento” desse gasto não seja feito por meio de aumento dos impostos, a redução dos 

gastos privados ocorrerá por meio do aumento da taxa de juros ou do “imposto inflacionário”. 

Esse entendimento dogmático a respeito das “finanças saudáveis” e a submissão ao 

padrão ouro nas economias europeias entre 1870-1914 ajudaram a consolidar altos níveis de 

desemprego, geralmente atribuídos a “forças inexoráveis e a trabalhadores preguiçosos” 

(UNGER, 1999, p.136). 

Em oposição a essa abordagem da ortodoxia, a TFF parte do princípio de que o 

ajuste pelo governo do nível de gastos da economia torna possível a manutenção do nível de 

pleno emprego com taxas controladas de inflação. 

Assim, a variável principal da TFF é o gasto agregado. Manipulando o nível de gasto 

agregado, evita-se simultaneamente inflação e desemprego. Para Lerner (1951), as finanças 

do governo têm que ter uma funcionalidade macroeconômica e não meramente objetivar o 

equilíbrio financeiro e contábil. 

Dessa forma, a TFF, base do arcabouço teórico macroeconômico do ELR, também é, 

no que tange à sua rejeição ao determinismo das “finanças saudáveis”, compatível com o ED, 

                                                                                                                                                                                     
mercado, da democracia política e da sociedade civil – constroem uma situação na qual a mudança continua a 

depender da crise. Nas sociedades modernas, as guerras e os colapsos econômicos foram o principal incentivo 

para as grandes transformações”. 
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pois a TFF representa “a consciente adoção pelo governo da responsabilidade de prevenção da 

inflação e do desemprego” (LERNER, 1951, p.136). 

Portanto, é mero fetiche institucional a determinação ortodoxa do tipo “gastar só o 

que arrecada”, quando, em determinados momentos, como os de crise e desemprego, é 

necessária a manutenção de déficits públicos como instrumento contracíclico. 

A TFF desenvolvida por Lerner foi analisada por Keynes, que, em uma carta para 

James Meade, em abril de 1943, escreveu
60

: 

 

Recentemente li um artigo interessante de Lerner (1943) sobre o déficit 

orçamentário, no qual ele mostra que, de fato, isto não significa um aumento infinito 

da dívida nacional, já que no decorrer do tempo os juros sobre a dívida anterior 

tomam o lugar da nova dívida que seria de outra forma requerida. (Ele, é claro, está 

pensando em uma deficiência crônica no poder de compra em vez de em uma que 

seja intermitente.) Seu argumento é impecável. Mas Deus ajude qualquer um que 

tente mostrar isso como possível para o homem comum neste estágio de evolução 

das nossas ideias. 

 

Assim, Lerner (1951) dotou a teoria das finanças públicas de aspectos 

verdadeiramente funcionais. As finanças saudáveis só seriam uma política funcional se 

fossem válidas as premissas ortodoxas, em particular a tendência automática e rápida para o 

pleno emprego. O desemprego crônico, na maioria das economias capitalistas, mesmo em 

tempos de crescimento econômico, desmente esse entendimento. 

Ademais, evolui-se de um sentido meramente contábil para outro de alcance mais 

amplo, de caráter socioeconômico. Esse instrumento de política macroeconômica, que é 

aceito para combater graves crises, deveria ser aceito para todos os momentos econômicos. 

A partir da premissa da TFF, Wray (2007) aponta que, na busca do pleno emprego 

através da manipulação do gasto público agregado e do controle da inflação, deve-se optar 

pelo ELR ao invés dos programas de renda mínima, pois estes podem produzir inflação de 

salários, uma vez que desencadeiam uma sucessão de efeitos que são assim descritos: 

 

1 Nos programas de renda mínima não há contrapartida do oferecimento de postos de 

trabalho;  

2 Isso atua no sentido de desvalorizar o incentivo ao trabalho;  

3 A consequência deletéria será então, a redução da oferta de trabalho
61

. 

                                                           
60

 Retirado de Colander (1984, p. 1574). 
61

 No entanto, o Programa Bolsa Família e o ELR podem ser implantados de forma concomitante, pois “De fato,  

mesmo que exista um programa de garantia de emprego, alguma forma de apoio àquelas pessoas que não podem 

trabalhar ou que simplesmente não trabalham deve ser oferecida” (Wray, 2007, p. 131). 
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Wray reforça seu argumento abordando esses efeitos no tocante à magnitude dos 

valores pagos nos programas de transferência fiscal, como os de renda mínima: 

 

Obviamente, se o valor pago por este programa de renda mínima for muito baixo, 

este efeito será bem pequeno. No entanto, se o valor pago for muito baixo, o efeito 

desejado de se oferecer um meio de sobrevivência digna à população carente 

dificilmente será atingido. Se o programa de renda mínima for grande o suficiente 

para que uma parcela considerável da população possa se manter de forma decente, 

o efeito sobre o mercado de trabalho tenderá a ser muito elevado, e o programa será 

muito possivelmente inflacionário (WRAY, 2007, p. 133). 

          

Unger (1999) atenta para o fato de que, sob premissas deterministas quanto ao rumo 

da história, da política e da economia, o gasto público, quando usado como transferência 

fiscal compensatória de renda (como os programas de renda mínima), serve tão somente como 

a tentativa de “humanizar o inevitável” 
62

, não servindo, portanto, às aspirações reformistas do 

ED. É preciso investir no cidadão e não apenas assisti-lo. 

O entendimento que emerge de Unger e dos autores que defendem a TFF é a noção 

da importância da qualidade do gasto público no sentido de reverter crises e recessões, ao 

passo que, através do ELR, qualifica e emprega, colaborando para a manutenção da paz 

social, o aumento da participação dos salários na renda nacional, bem como do regime 

democrático, indispensável para o avanço do programa do ED. Ademais, para Wray (2003, 

p.174): 

 

(1) um sistema de mercado mais ou menos livre não gera e provavelmente não pode 

gerar o pleno emprego verdadeiro; (2) nenhuma sociedade civilizada e rica pode 

permitir que uma parte de sua população fique sem alimentação adequada, roupa e 

habitação; e (3) nossa sociedade atribui um alto valor ao trabalho como meio, 

através do qual a maioria dos indivíduos poderia obter sua sobrevivência. 

           

Wray (2002), em sua análise em relação à moeda e à TFF, destaca que as PMFs são 

indispensáveis, bem como interdependentes, e devem ter como objetivo a alocação ótima de 

trabalhadores. Nesse sentido, a moeda é considerada a variável principal para a viabilização 

dessa otimização e deve ser entendida como um ativo criado pelo governo para pagamento de 

tributos. Isso implica em dizer que o governo não recolhe tributos para pagar suas despesas, e 

sim emite moeda para comprar bens e serviços. Assim:  

           

Qualquer Estado soberano com capacidade de impor tributos estará apto a emitir 

moeda fiduciária, a definir exogenamente a taxa de juros básica e a financiar seus 
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 Unger (1999, p. 23). 
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gastos na aquisição de bens e serviços mediante a criação de reservas bancárias, não 

sendo necessário que o Estado se endivide antes de gastar (WRAY, 2002, p. 193). 

           

Dessa forma, a moeda em poder dos cidadãos permite ao governo e aos mercados 

fazer circular a renda em serviços, bens, salários e empregos. Os tributos são pagos em moeda 

e o Estado estabelece as condições e normas para a obtenção de moeda. Nesse sentido, o 

governo não necessita de dinheiro dos contribuintes para gastar, mas, ao contrário, são os 

contribuintes que precisam do dinheiro do governo para pagar tributos, que são necessários 

para dar valor ao dinheiro, pois, nas palavras de Lerner (1947, p. 313): 

 

[...] se o Estado estiver disposto a aceitar a moeda proposta como meio de 

pagamento de tributos e outras obrigações, o truque está feito. Todos aqueles que 

têm obrigações com o Estado estarão dispostos a aceitar pedaços de papel com os 

quais podem saldar as obrigações e todas as outras pessoas estarão dispostas a 

aceitar esses pedaços de papel, porque sabem que os pagadores de tributos, etc., irão 

aceita-los, por sua vez. 

           

Para que a emissão de moeda seja não inflacionária
63

, Wray (2003) afirma que o 

dispêndio do governo deve estar em um nível exato ou ótimo. O indicador desse nível seria o 

ELR, pois como o governo detém o monopólio da emissão monetária e esta tem curso forçado 

através de coerção legal. Dessa forma, pode determinar o preço de tudo que quiser comprar, 

valendo-se de que a moeda fiduciária é a única usada pelo público para pagar tributos. 

Esse entendimento tem como premissa que EBSP é a melhor mercadoria para servir 

de estoque regulador devido à natureza do fator trabalho como insumo em todos os processos 

de produção. 

O governo geralmente gasta mais do que arrecada, pois o contribuinte muitas vezes 

retém um estoque pessoal de moeda, sendo comum e necessário algum déficit governamental 

com a consequente emissão de títulos para que o público tenha alternativas de ganhos com 

juros, já que a moeda em si não rende juros. 

Um superávit tem efeito sobre a renda e o balanço, o que significa o perigo da 

deflação, muito mais prejudicial à economia do que a inflação
64

, já que compromete o 

                                                           
63

 Cabe destacar que para Sicsú (2002), dentro da visão pós-keynesiana, a economia quando está abaixo do pleno 

emprego, a inflação é causada pelo lado da oferta. Ao contrário da visão ortodoxa, que geralmente atrela a 

inflação ao excesso de moeda em circulação, para os pós-keynesianos essa emissão de moeda tem muito mais 

um caráter sancionador do que causador de inflação. 
64

 Mas a inflação também tem efeitos nefastos, pois a arrecadação é prejudicada pelas defasagens entre geração e 

pagamento de imposto, o denominado efeito Oliveira-Tanzi, além de estimular a mora, prejudicando o cálculo de 

gastos, elaboração de orçamentos devido à incerteza no tocante a evolução dos preços (CARVALHO, 2005). 

Keynes (1983) atenta para o fato de que a contínua inflação possa fazer com que o governo confisque, de modo 

despercebido, parte importante da riqueza dos cidadãos, empobrecendo a muitos e enriquecendo a poucos. 
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pagamento de dívidas e as expectativas dos capitalistas no sentido keynesiano do termo 

(WRAY, 2003). 

Assim, objetivando pleno emprego, o governo deve ter déficits orçamentários para 

ampliar a renda das famílias e a geração de poupança líquida, o que pode acarretar em 

inflação, pois redução de tributos ou aumento do gasto induz à diminuição do valor da moeda. 

O desemprego surge na medida em que o governo não gasta ou não emite moeda em 

quantidade suficiente, piorando as expectativas, causando a diminuição dos investimentos e a 

geração de empregos, como nos primeiros anos após a crise de 1929 (MINSKY, 2010). 

A evidência histórica captada por Lesbaupin (2004) endossa esse entendimento. Este 

autor analisou um período, 1945-1975, em que os gastos públicos aumentaram em alguns 

países (Alemanha, Inglaterra, França, Espanha e Itália). Nesse caso, o emprego esteve sempre 

elevado, com taxa de desemprego abaixo de 3%. No período subsequente (1975-1997), que 

teve baixo gasto público, as taxas de desemprego triplicaram. 

Essa constatação de Lesbaupin remete a Possas (1987, p.15), que afirma: 

 

A dimensão histórica tem ascendência sobre a teórica porque fixa em última 

instância o âmbito e as precondições de validade da própria teoria, mas também 

porque estabelece a cada passo os contornos estruturais e institucionais que o tempo 

teórico deve subsumir. 

 

Dessa forma, não só pela via teórica pode-se afirmar a importância do gasto público 

em relação ao nível de emprego, como também pela via histórica, que para Possas tem 

ascendência sobre a teoria. 

No mesmo sentido, Minsky (2010) afirma que a economia estadunidense recuperou-

se mais rápido da crise de 1973 do que da crise de 1929, pois houve uma pronta resposta do 

Estado em promover políticas macroeconômicas anticíclicas, aumentando o gasto público. 

Para Wray (2003), o objetivo deve ser um nível de déficit público que faça com que a 

economia utilize ao máximo seus recursos produtivos, mitigando o desemprego, pois deixada 

ao seu livre curso a poupança privada é insuficiente para tal. Gasto público é feito para que o 

setor privado consiga acesso à moeda fiduciária para pagamento de tributos, e não é 

financiado nem pela dívida pública nem pelos impostos, e sim por emissão de moeda, 

devendo então ser utilizado para gerar emprego com um mínimo de inflação possível. 

Dessa forma, o volume de gastos públicos terá um volume ótimo quando gerar pleno 

emprego com um nível de inflação irrisório. Essa é a ideia central da versão da TFF de Wray. 
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No que diz respeito à horizontalidade ou verticalidade da moeda, Wray (2003, p.134) afirma 

que:  

 

[...] pagamentos de tributos (que desoneram as exigibilidades) drenam moeda 

financeira, o que pode ser retratado como um movimento vertical do setor privado 

para o governo [...]. A diferença líquida entre estes dois fluxos verticais (dispêndio 

deficitário) leva a acumulação de reservas de moeda fiduciária (dinheiro nas mãos 

do público e amis as reservas bancárias). O governo também pode oferecer 

verticalmente a troca de títulos que rendem juros por caixa e reservas que não 

rendem juros [...].  

 

Em alguns aspectos, então, moeda é como qualquer outra mercadoria com ambas as 

seções, horizontal e vertical. 

A proposta de política de emprego do tipo ELR apoiada na TFF opõe-se ao 

pensamento do “novo consenso”, que, além da defesa das “finanças saudáveis”, considera que 

é necessário existir uma taxa natural de desemprego para manter a inflação estável, caso 

contrário, desencadear-se-á um processo de aumento cumulativo da inflação. 

Essa é a taxa “natural” de desemprego, denominada NAIRU (Non Accelerating 

Inflation Rate of Unemployment), ou taxa de desemprego não aceleradora da inflação, 

conforme a ortodoxia do “novo consenso”. Se a taxa de desemprego ficar abaixo da NAIRU, 

será gerado um processo inflacionário crescente; se ficar acima implicará em desinflação 

(redução da taxa de inflação) cada vez maior. 

É a própria institucionalização do desemprego como item necessário de combate à 

inflação, um fetiche institucional na terminologia de Unger (1999). Os economistas do “novo 

consenso” defendem a ideia de que uma taxa de desemprego abaixo da taxa natural 

aumentaria a inflação em relação à esperada, e vice-versa. Os desempregados funcionariam 

como uma ameaça permanente aos trabalhadores, pois poderiam substituí-los em algumas 

atividades. No mesmo sentido Eisner (2003, p. 92) afirma, a respeito da NAIRU: 

 

A NAIRU profetiza um futuro de desastre real. Não é sequer possível evitar esse 

desastre retornando para a antiga NAIRU, para a taxa natural de desemprego, 

qualquer que ela seja. Voltar para o nível anterior deixa, simplesmente, a inflação 

mais alta na economia. A forma de reduzir a inflação então, como Milton Friedman 

e outros nos dizem, é sofrer desemprego no futuro. (...) Este é um dogma que tem 

minado teorias econômicas significativas e paralisado a política econômica. 

           

Uma taxa natural de desemprego deveria ser suficientemente necessária para reduzir 

o poder de barganha dos trabalhadores o bastante para que o salário real oriundo do processo 
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de formação de preços fosse por eles aceito, o que evitaria a ocorrência de uma inflação do 

tipo preços-salários, essa é a base da NAIRU. 

Assim, para o “novo consenso”, a taxa de desemprego não pode ser inferior a essa 

taxa natural sem que cause inflação crescente, sendo infelizmente essencial para a estabilidade 

dos preços. 

Parte desse desemprego é involuntário, como admite o “novo consenso”
65

, expondo 

assim a pobreza e a incapacidade de imaginação institucional dessa vertente ortodoxa e a 

necessidade de experimentalismo institucional no trato político dessa questão. Evidentemente, 

a manutenção dessa taxa natural de desemprego solapa o que o Unger (1999) considera a mais 

eficiente forma de redistribuição fiscal de renda: os salários, que, segundo o programa do ED, 

devem ter a sua participação gradualmente aumentada na renda nacional. 

Nesse aspecto, o ELR colabora com tal ideal do ED, evitando que a participação dos 

salários na renda nacional despenque nos momentos depressivos dos ciclos econômicos, o que 

geraria concentração de renda. Ademais, a sua implantação gradual agregaria, através do 

SBSP, parcela significativa dos trabalhadores precários ou informais
66

, contribuindo também 

nesse aspecto para o aumento da participação dos salários na renda nacional. 

           

3.4 O ELR NO BRASIL: IMPACTOS E BENEFÍCIOS  

           

Entre os principais argumentos em relação a prováveis empecilhos para a adoção do 

ELR no Brasil está a questão da dívida pública no tocante ao perigo desta aumentar de forma 

explosiva, deteriorando as finanças públicas, devido ao aumento no gasto público que a 

implantação do programa requer. 

Ao contrário da economia estadunidense, para onde o ELR foi inicialmente pensado 

por Minsky, o Brasil não tem a sua moeda aceita como crédito. Não dispõe, via moeda, do 

privilégio dos Estados Unidos, ainda que nos últimos anos diminuído, de ter a reserva de 

valor mundial, fazendo-se relevante a análise da questão do impacto do ELR nas finanças 

públicas ser importante na discussão acerca da implantação do programa no Brasil. 

No longo prazo, para o “novo consenso”, o aumento dos gastos públicos financiado 

por emissão de títulos é completamente compensado pela redução do investimento privado 

(efeito crowding out). Isso se daria devido a uma elevação da taxa de juros real, causada pelo 
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 Lourenço e Gomes (2007, p.9).  
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 Já que parcela também significativa pode preferir sua permanência na precariedade ou na informalidade 

devido percepção de maiores ganhos em suas atividades do que o SBSP, além de fatores não econômicos. 
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aumento da demanda por moeda pelo motivo transação. No longo prazo, a demanda agregada 

não sofreria os efeitos de variações no gasto governamental, nem o produto, que seria 

determinado apenas pelo equilíbrio no mercado de trabalho (BLANCHARD, 2004). 

Porém, para Oreiro e Pereima Neto (2006), se o multiplicador dos gastos do governo 

for suficientemente grande, uma política fiscal expansiva (como proporção do estoque de 

capital) irá resultar numa redução do endividamento público (como proporção do estoque de 

capital) no equilíbrio de longo prazo. Assim, haverá um aumento do grau de utilização da 

capacidade produtiva e da taxa de acumulação de capital. 

Ademais, a geração de infraestrutura conduz ao aumento da produtividade do capital 

privado. O gasto público é um componente da demanda agregada, pois seu aumento acaba 

também aumentando o investimento privado através do crescimento da demanda por bens e 

serviços desse setor, bem como a disponibilidade de recursos devido aos efeitos positivos 

sobre o PIB e a poupança agregada, caracterizando o efeito crowding in. Portanto, os efeitos 

de longo prazo de uma expansão fiscal superam os efeitos de curto prazo. 

Havendo uma pressão sobre a taxa de juros, causada pelo aumento nos gastos 

públicos, esta poderia ser neutralizada por uma política monetária expansiva, o que 

estimularia o investimento privado. Sendo assim, o aumento dos gastos públicos aumentaria 

em alguma medida a demanda agregada e, portanto, o nível de arrecadação tributária, 

diminuindo a dívida pública (WRAY, 2003). Ademais, cabe destacar que, no tocante ao 

aumento do gasto público causado pela implantação do ELR, isso seria compensado pela 

diminuição dos gastos em outros programas sociais de cunho assistencialista, tais como Bolsa 

Família e seguro desemprego de forma direta, e de outros gastos, como em segurança e saúde, 

de forma indireta, constituindo-se o ELR em um estabilizador fiscal automático mais eficiente 

do que os da atual estrutura institucional. Os trabalhadores do ELR gerariam tributos para o 

Estado, pois produziriam bens e serviços que poderiam ser comercializados e, portanto, 

tributados. O aumento da produtividade média dos trabalhadores, ou ainda a não diminuição 

de sua produtividade pelo motivo ociosidade, devido aos cursos de capacitação profissional 

do programa, ampliariam esses efeitos benéficos (WRAY, 2003). 

Porém, para o “novo consenso”, mesmo que a relação déficit público/PIB se 

mantenha estável, a razão dívida pública/PIB ainda pode explodir. Essa hipótese deriva da 

possibilidade das taxas de juros reais se manterem cronicamente maiores do que a taxa de 

crescimento do PIB real, pois esta funcionaria como elemento de majoração do pagamento de 

juros sobre a dívida pública, aumentando o déficit governamental e novamente a taxa real de 

juros, criando um processo circular do tipo círculo vicioso. 
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Havendo financiamento do déficit pela via monetária, o perigo da hiperinflação se 

faria presente. Aí está o ponto crucial dessa diferença de visão entre os pós-keynesianos e os 

ortodoxos do “novo consenso”: para os primeiros esse perigo não existe pelo fato de que 

aumento repetido de gastos também leva ao crescimento real do PIB (WRAY, 2003). 

Lourenço e Gomes (2007) reforçam esse entendimento ao expor uma versão 

simplificada da equação que determina a razão dívida pública/PIB. Como pode ser observado 

abaixo
67

, se a taxa real de juros for menor que a taxa de crescimento do PIB real, poderá haver 

déficit primário sem que este desestabilize a razão dívida pública/PIB:  

 

                                                   (1) 

Onde: 

 Razão dívida pública/PIB;  

 Razão dívida pública/PIB no período anterior;  

  Taxa real de juros;  

  Taxa de crescimento do PIB real;  

 Déficit primário como proporção do PIB.           

 

Assim, mesmo que o ELR aumente o déficit público operacional, os efeitos 

compensatórios do programa mitigariam o seu impacto sobre as finanças públicas. Além 

disso, os déficits não seriam indefinidamente mantidos, pois: 

          

[...] quando a dívida nacional cresceu tanto que as pessoas se sentem tão ricas que 

gastam o suficiente para prover o pleno emprego, não existe mais a necessidade de 

incorrer em déficits. As finanças funcionais então prescrevem o balanceamento do 

orçamento e a dívida nacional para de crescer. Alcançou um nível de equilíbrio que 

é o seu limite natural (LERNER, 1951, p. 275). 

           

A discussão acerca da viabilidade do ELR prossegue com Lessa (2003), alegando 

que as condições cambiais do Brasil seriam seria uma variável importante, pois têm influência 

direta sobre a taxa de inflação.  Como Minsky (2010) afirma, uma economia em expansão de 

emprego irá certamente crescer, o que, pelo efeito transbordamento (aumento das 

importações) e, no caso do Brasil, com seu crescimento restrito à balança de pagamentos, 
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 Vide Blanchard (2004, p. 558). Hipóteses simplificadoras utilizadas na obtenção da fórmula: a) existência de 

um déficit público contínuo inteiramente financiado por dívida interna não indexada pela taxa de câmbio nem 

pela taxa de juros; b) e a única fonte de variação da dívida pública é o déficit fiscal. A análise construída em 

torno dessa fórmula, portanto, deve ser entendida como ainda preliminar, na medida em que no caso da 

economia brasileira essas hipóteses foram continuamente violadas.  
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como descrito por Furtado (1974), poderia causar dificuldades. A solução apontada por 

Gomes e Lourenço (2007) é uma desvalorização cambial que equilibre o Saldo de Transações 

Correntes ao nível do PIB potencial. 

A desvalorização cambial poderia causar choque inflacionário, mas ainda assim a 

tendência seria dispersão com o passar do tempo devido ao atual cenário de pouca indexação 

da economia. 

O tamanho do desequilíbrio externo que a desvalorização cambial visasse mitigar é 

que seria o determinante da duração e da intensidade desse choque inflacionário, que não se 

transformaria em um processo inflacionário. 

Para evitar que a desvalorização real da taxa de câmbio cause uma redução do salário 

real, esse ajuste do setor externo poderia ser realizado através de aumento das tarifas 

alfandegárias sobre os bens de luxo, mas não sobre os bens de consumo básicos, como 

defendido por Furtado (1974) e Unger (1999). 

Qualquer política destinada a aumentar o produto enfrentará as mesmas restrições no 

setor externo, não sendo exclusividade do ELR.  

Ademais, Minsky (2010) e Wray (2003) defendem que o ELR seja custeado via 

monetária e não pela emissão de títulos da dívida. Para Lerner (1951, p. 8), um aumento no 

montante de moeda não tem necessariamente relação direta com inflação; esse aumento não é 

importante, a menos que crie um aumento de gastos por parte de algum agente; um aumento 

nos gastos é necessário para aumentar o emprego na economia. 

Lourenço e Gomes (2007) complementam que, como o SBSP seria rígido em termos 

nominais, funcionando como uma âncora de preços, isso impediria que, uma vez ocorrendo 

uma redução da taxa de juros e esta provocando uma depreciação pontual das taxas de câmbio 

nominal e real, bem como um aumento também pontual da demanda agregada, isso não 

causaria um processo inflacionário. 

Dessa forma, de acordo com abordagem pós-keynesiana de Hyman Minsky e a do 

ED, a implantação do ELR no Brasil tem viabilidade econômica e depende da vontade 

política dos governantes, pois “os únicos empecilhos são políticos” (WRAY, 2007, p. 130).                   

  

3.5 O ELR E A EMANCIPAÇÃO DO INDIVÍDUO 

          

Neste quinto item serão expostos os detalhes práticos do ELR em relação aos 

trabalhadores, os benefícios para a sociedade e seu papel como instrumento de emancipação 

do indivíduo, meta essencial do ED. 
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O experimentalismo institucional defendido pelo ED como principal instrumento da 

“reforma evolucionária” é uma interpretação da causa democrática, que visa, entre outras 

coisas, ao encontro da área em comum entre as condições do progresso econômico com as 

exigências da emancipação do indivíduo, entendida como  

 

a libertação dos indivíduos da prisão de arraigados papéis sociais, divisões e 

hierarquias, principalmente quando esse aparato social extrai forças de vantagens 

herdadas, moldando as oportunidades de vida dos indivíduos (UNGER, 1999, p. 13). 

 

Dessa forma, deve-se, na busca de uma política transformadora, minimizar as 

barreiras que impedem o aprendizado coletivo, e para isso é necessário “[...] combinar o 

fortalecimento da capacidade e segurança individuais com oportunidades mais amplas para 

testar novas variantes de associação com outras pessoas [...]” (UNGER, 1999, p.14). 

O martírio do desemprego involuntário é uma barreira poderosa à emancipação do 

indivíduo: “Não podemos ser livres quando estamos fracos” (UNGER, 1999, p.15). 

O desemprego involuntário tem o efeito de diminuir a capacidade produtiva do 

trabalhador, ao passo que o marginaliza perante a sociedade. A proposta do ELR vem ao 

encontro dessas ambições emancipatórias do ED, pois, além de ser claramente produtivista 

em relação à transferência fiscal de renda, tem o condão de colaborar para a inserção social do 

indivíduo, requisito para sua emancipação. E não precisa de nenhuma ruptura do quadro 

institucional e da democracia, a qual do seu aprofundamento extrai força, motivação e 

engajamento. 

Aos trabalhadores do ELR devem ser oferecidos cursos de qualificação profissional, 

que certamente vão contribuir para que se transformem em agentes econômicos eficazes e 

mantenham seus níveis de produtividade ou mesmo o aumentem. 

A manutenção ou aumento da produtividade dos trabalhadores do ELR tem como 

corolário positivo evitar que eventuais perdas de produtividade decorrentes da inatividade 

contribuam para aumentar custos de recontratação desses trabalhadores pelo setor privado e, 

portanto, a diminuição da capacidade produtiva da economia. 

As atividades desenvolvidas pelos trabalhadores do programa ELR deveriam ser 

aquelas que não são executadas pelo setor privado, a fim de evitar a geração de um processo 

de concorrência (WRAY, 2003). Muitos desses serviços, principalmente aqueles relacionados 

à restauração ou construção de infraestrutura, poderiam reduzir os custos logísticos, 

incentivando a iniciativa privada. 
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Dadas as dimensões continentais do Brasil, o programa implicaria uma implantação 

gradativa que, como arguiremos no próximo capítulo, deverá ter um viés regional como forma 

de minimizar as disparidades socioeconômicas entre as regiões mais e menos desenvolvidas 

do Brasil. 

Quando o programa estiver nacionalmente implantado, deverá cobrir uma grande 

pluralidade de ocupações, de acordo com as necessidades sui generis das diferentes regiões e 

setores da economia, oportunizando emprego e renda para todos que estiverem aptos e 

dispostos a trabalhar. Esse programa pode ser mais bem executado se estiver conectado a 

planos de desenvolvimento regional (LOURENÇO; GOMES, 2007; WRAY, 2012). É esse 

aspecto que a possibilidade da implantação do ELR na região Nordeste do Brasil, dentro do 

plano desenvolvimento regional elaborado por Unger (2009) sob os princípios do ED, ganha 

força, pois nessa região os efeitos potencialmente benéficos desses programas seriam 

aumentados, dado o alto grau de desemprego e desqualificação da mão de obra quando 

comparados aos das regiões Sul e Sudeste do Brasil. 

Os empregados poderiam atuar na restauração e construção de infraestrutura pública; 

na expansão ou criação de serviços públicos como reciclagem e reflorestamento; como 

acompanhantes de idosos, doentes e deficientes; assistentes de classe de escola pública; 

inspetores de segurança; servidores de limpeza; supervisores de obras de restauração de casas 

de pessoas de baixa renda, etc. (WRAY, 2012; MINSKY, 2010). Ademais, como se verá 

adiante, o ELR pode funcionar como instrumento complementar no combate ao êxodo rural 

nas regiões periféricas e também em programas sociais de inclusão e recuperação de 

indivíduos para o trabalho nos grandes centros urbanos. 

Reduziria significativamente a precariedade tanto da remuneração quanto das 

condições de trabalho da economia, pois os empregadores seriam pressionados, através da 

concorrência com o ELR, a manter os salários com uma margem sobre o SBSP e estariam 

pressionados a oferecer condições dignas de trabalho. 

Assim, o programa de fato fixaria um salário mínimo e condições mínimas de 

trabalho de maneira muito mais eficiente que o aparato normatizador e fiscalizatório estatal. A 

própria legislação do salário mínimo se tornaria obsoleta (MINSKY, 2010). 

O ELR contribuiria para estabilizar a inflação e eliminar o desemprego involuntário, 

de forma concomitante. O SBSP seria fixado em termos nominais, então haveria uma maior 

estabilidade de preços, pois ajudaria a tornar quase rígidos os salários dos trabalhadores 

convencionais. Isso aconteceria devido aos trabalhadores do ELR serem substitutos em 

potencial para os trabalhadores não-ELR (LOURENÇO; GOMES, 2007). 
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Havendo aumento da demanda agregada, a produtividade média dos trabalhadores do 

ELR cairia, pois os trabalhadores mais produtivos tenderiam a ser contratados pelos setores 

privado. Assim, quanto maior a demanda agregada, menor a produtividade média dos 

trabalhadores do ELR e vice-versa
68

. (WRAY, 2012). 

Portanto, o ELR funcionaria como um sistema de estabilização de preços e do nível 

de emprego, em contraposição ao exército de reserva de desempregados que existe atualmente 

e que se propõe a cumprir a mesma função, porém com muito mais ganhos para a sociedade e 

para os indivíduos beneficiados pelo programa. 

Por fim, o ELR, além de dar ao cidadão a dignidade de possuir uma ocupação, 

satisfazendo um direito reconhecido pela ONU, forneceria ao mercado trabalhadores com 

contínua ou estável qualificação, satisfazendo uma das metas do ED
69

 em relação à 

emancipação do indivíduo: tornar o cidadão um agente econômico eficaz, evitando o que 

Wray (2012) qualifica como “desemprego de longo prazo”, que acaba por transformar o 

trabalhador em “desempregado estrutural”, completamente à margem da economia formal. 

Ademais, o programa poderia ajudar a combater outros efeitos deletérios do 

desemprego, como isolamento social, aumento do numero de suicídios, do racismo, dos 

divórcios, da violência e do alcoolismo (WRAY, 2012). 

Ao conciliar esse benefício com o progresso prático
70

 ao qual o ELR contribui, se 

satisfaz a primeira esperança de um democrata, que é “encontrar a área de coincidência entre 

as condições do progresso prático e as exigências da emancipação do indivíduo” (UNGER, 

1999, p. 13), o que demonstra, também nesse aspecto, a compatibilidade teórica do ELR com 

o ED. 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No primeiro item deste capítulo foi abordada a questão do ressurgimento do 

desemprego involuntário nas economias capitalistas a partir de meados dos anos 70 e a 

maneira insuficiente como principais vertentes da teoria econômica abordam seu 

equacionamento: ou é inevitável e só superável com o fim do modo de produção capitalista, 

ou só é possível ser combatido via estímulo contínuo à demanda agregada ou o desemprego 

                                                           
68

 Isso se deve ao fato do setor privado contratar trabalhadores em ordem decrescente de produtividade 
69

 A capacitação e a educação continuada são obrigações do Estado para com o indivíduo Essa é a herança social, 

ou seja, o indivíduo herda da sociedade os instrumentos para emancipar-se, enfraquecendo assim a rigidez e a 

hierarquia de classes, desconectando o seu destino ao lugar e a família em que nasceu (Unger, 1999). 
70

 Para Unger (1999, p.13), o progresso prático inclui, além do crescimento econômico, a inovação tecnológica 

ou médica oriundas de descobertas científicas. 
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involuntário é necessário para que não acelere a inflação e seu enfrentamento deve consistir 

na diminuição do preço do trabalho, para então aumentar a demanda por este, via diminuição 

ou extinção dos direitos trabalhistas. 

No segundo item foi abordada a questão dos ciclos das economias capitalistas na 

visão de Minsky, autor que destaca que o capitalismo é intermitentemente instável e que 

crises surgem de forma abrupta e imprevisível, gerando, na ausência de uma política 

governamental anticíclica, depressão econômica e desemprego. Tal conclusão serve de 

argumento para a implantação do ELR. 

No terceiro item foi abordada a questão da viabilidade econômica do ELR na visão 

de Wray e sua versão da TFF (originária de Abba Lerner). O volume de gastos públicos seria 

ótimo quando gerasse pleno emprego sem inflação, e essa sintonia fina pode ser obtida com a 

implantação do ELR. O rompimento com a tese das “finanças saudáveis” ou “saneadas” 

corrobora com o enfrentamento dos pressupostos deterministas e ortodoxos que as sustentam, 

pois colaboraram com os grandes índices de desemprego no final do século XIX e início do 

XX, como Unger (1999) salienta. 

No quarto item foi abordada a questão dos possíveis empecilhos à implantação do 

ELR no Brasil no tocante à relação à dívida pública/PIB, e concluiu-se que o comportamento 

explosivo ou não dessa relação continuaria a depender da relação entre taxa de juros real e 

taxa de crescimento do PIB real. A variável chave, no tocante à viabilidade do programa, 

passa a ser então política e institucional. 

No quinto item foram abordados todos os benefícios que os trabalhadores teriam com 

a adoção do ELR, como a manutenção ou aumento de sua produtividade bem como a maior 

estabilidade econômica e social frente aos inevitáveis ciclos econômicos do modo de 

produção capitalista. Assim, ocorreria uma importante colaboração para um dos objetivos 

principais do ED: a emancipação do indivíduo no que tange a torná-lo um agente econômico 

eficaz, contribuindo para o progresso prático e satisfazendo a primeira esperança de um 

democrata nos termos do ED. 

Assim, o ELR significa o enfrentamento ao problema do desemprego involuntário, 

cuja teoria econômica em geral produziu um “fetiche institucional”, pois se a crítica que 

Unger faz ao “fetichismo estrutural” ataca por um lado o destino que as instituições 

atribuíram à sociedade, a crítica do “fetichismo institucional” ataca este destino por outra 

direção. Para Unger (1999, p. 28), “fetichismo institucional” é a identificação imaginada de 

dispositivos institucionais com a ideia de que formam um conjunto único e indivisível. 
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Assim, as principais vertentes econômicas (marxista, keynesiana e ortodoxa) 

produziram a ideia fetichizada de que o desemprego involuntário é inevitável nas economias 

capitalistas e, no tocante aos ortodoxos, é também indispensável para não acelerar a inflação. 

Dessa forma, uma espécie de camisa de força institucional e dogmática foi criada em torno do 

desemprego involuntário. 

O ELR, na esfera das políticas públicas contra o desemprego, assim como o ED, na 

esfera das teorias sociais, representa uma reação a esses “contextos formadores”, pois Unger 

não concorda com a maioria dos outros teóricos sociais e filósofos políticos liberais em 

identificar as instituições como entidades neutras entre os ideais conflitantes da associação 

humana, o que corrobora com Minsky acerca de que o desemprego só é superável mediante a 

construção de instituições, e que para ser implantado no Brasil não há impedimentos técnicos 

ou financeiros, os únicos empecilhos são políticos. 

Unger complementa ao dizer “Não é só o conteúdo das estruturas (econômicas, 

políticas e sociais) que está aberto a mudanças; é a sua própria natureza” (UNGER, 1999, p. 

28). 

Assim, ED e ELR constituem-se em desafios à lista fechada de doutrinas políticas e 

às vertentes de pensamento econômico disponível atualmente para orientar o desenvolvimento 

econômico e social do Brasil e do mundo.    
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4 O ED E O ELR NA REGIÃO NORDESTE 

 

Neste capítulo será exposta a proposta da implantação do ELR na região Nordeste 

(NE) do Brasil, bem como a conveniência desta estar imbricada a uma política nacional de 

desenvolvimento regional, como a apresentada por Unger (2009), sobretudo no que tange à 

educação e qualificação profissional. O objetivo é analisar a sub-hipótese desse capítulo, que 

é avaliar a compatibilidade teórica do ELR em um hipotético acoplamento ao plano de 

desenvolvimento para o NE, elaborado por Unger durante sua gestão na Secretaria de 

Assuntos Estratégicos da Presidência da República que, evidentemente, teve como inspiração 

norteadora o ED. 

A possibilidade da implantação de um plano de desenvolvimento regional e de 

empregos para o NE remete à questão das disparidades sociais e econômicas das regiões 

brasileiras, dentre as quais se destaca histórica e negativamente o NE. 

 Nessa região habita quase 30% da população do Brasil
71

. Um sinuoso processo 

histórico e institucional determinou esse “contexto formador”, ainda vigente. Até meados do 

século XX, o núcleo da estrutura econômica nordestina havia permanecido basicamente a 

mesma durante cerca de trezentos anos, fortemente alicerçado à produção de açúcar, 

responsável pelo baixo dinamismo econômico e pela reprodução histórica das suas elites 

políticas e econômicas (D. ARAÚJO, 2008). Ao contrário da região mais ao sul do Brasil, 

cujo auge da produção, relacionada à cultura do café, se deu quando o Brasil já era 

independente de Portugal, o auge da economia açucareira nordestina se deu na fase do Brasil-

colônia, com alta evasão de divisas para a Metrópole e poucos benefícios para o povo da 

região, colaborando para o atraso de seu desenvolvimento econômico.  

            Chon (1976) destaca que a região só começou a ser alvo das atenções do Estado 

brasileiro quando se tornou, em meados dos anos 50, um problema político-social, com a 

ascensão de movimentos de trabalhadores rurais, as Ligas Camponesas, e de líderes de 

esquerda, em especial Francisco Julião, líder das Ligas, e o político pernambucano Miguel 

Arraes, eleito governador do seu estado no início dos anos 1960. A formação do Grupo de 

Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), em 1957, o qual deu origem à 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) dois anos depois, no governo 

do presidente Juscelino Kubitschek, sob a chefia de Celso Furtado, pretendia dar uma resposta 

a essas questões.  
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 Unger (2009) 
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            Araújo (2000), em sua análise do relativo fracasso da industrialização induzida pelo 

Estado através do GTDN, a partir de 1957, e levada a cabo pela SUDENE
72

, destaca que os 

resultados não foram os esperados. O GTDN visava a criar uma classe industrial oriunda da 

região através da indução autônoma com base nas riquezas minerais da mesma, onde 

poderiam ser criadas várias indústrias, entre elas a química, aproveitando o potencial já 

existente (D. ARAÚJO, 2008). 

            Porém, Araújo (2000) destaca que a industrialização do Nordeste teria duas 

características fundamentais: a dependência em relação ao Sudeste no que se refere aos 

recursos que financiam esse processo e ao mercado ao qual a produção se destina; e a 

complementaridade no tocante ao fornecimento de matéria prima e à compra de maquinário
73

. 

Teria reproduzido assim, em escala regional, a dependência do Brasil dos países 

desenvolvidos do Atlântico Norte. 

A industrialização pouco modernizou as estruturas produtivas da região NE e, 

embora tenha integrado sua economia aos polos de desenvolvimento do país, os problemas 

seculares da região, como a miséria, o desemprego e os péssimos indicadores sociais, não 

foram solucionados. Para Cano (2008) e Myrdal (1968), esses problemas estão relacionados 

com o atraso tecnológico, o grau de avanço e a modernidade das relações de produção, 

contrastando com a baixa qualificação da mão de obra e da educação formal da região, a 

estrutura fundiária e a distribuição de renda. 

Atualmente, o cenário da região é de uma economia fortemente integrada com as 

outras regiões do país. No entanto, persistem relevantes problemas de disparidades 

socioeconômicas, ainda que tenham surgido alguns espaços de forte dinamismo econômico, 

como o desenvolvimento de polos. Como exemplo, há o polo de bens intermediários químicos 

no Nordeste oriental, têxteis no Ceará e Rio Grande do Norte, o polo de Camaçari na Bahia, o 

de turismo nas áreas litorâneas, entre outros (BRANDÃO, 2007). 

Para Araújo (1999), se verifica forte disparidade socioeconômica do NE em relação 

às regiões abastadas do país, bem como forte disparidade interna, gerando vários espaços 
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 Para D. Araújo (2008), o golpe de 1964 interrompeu o curso histórico de realização da utopia de Celso 

Furtado, idealizador maior da SUDENE, pois o regime autoritário que se instaurou no país descaracterizou o seu 

plano. Mas a SUDENE persiste como realidade a ser retomada, redimensionada no atual momento histórico do 

país, constituindo um dos desafios de grande monta no processo de construção de um projeto político de Nação. 

Nas primeiras linhas do seu plano para o desenvolvimento do NE, Unger (2009) menciona a necessidade da 

retomada dessa visão de Furtado. 
73

 No entanto, houve um movimento de desconcentração espacial da produção industrial nacional, pois entre 

1970 e 1990, o Sudeste reduziu de 81% para 69% seu peso na indústria do país, enquanto o Nordeste o aumentou 

de 5,7% para 8,4%. Mas pouco alterou sua situação fundiária, bem como a distribuição de renda (ARAUJO, 

1999). Segundo a PNAD (2012) o índice de Gini, que mede a desigualdade na distribuição de renda, no Nordeste 

era de 0,5424 enquanto que o índice nacional foi 0,5277. 
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econômicos, com grau variado de desenvolvimento e dinamismo. No mesmo sentido, Unger 

(2009, p.13) destaca que: 

   

O Nordeste é formado por quatro grandes regiões: o litoral (zona da mata), o 

semiárido, o cerrado (mais proeminente no oeste da Bahia e no sul do Piauí) e a pré-

Amazônia. É no cerrado que ocorre hoje o crescimento vertiginoso. Entretanto, é no 

semiárido que vive a metade, ou mais, dos nordestinos. Nosso semiárido é o único 

densamente povoado do mundo. Há uma imensa tentação de abandonar o semiárido 

ao pobrismo e, em geral, a um conjunto de ações, físicas e sociais, que lhe 

atenuariam os sofrimentos sem modificar- lhe, radicalmente, a situação. Seria erro 

calamitoso. 

 

Ademais, e contribuindo para a disparidade regional e sub-regional, a abertura 

comercial a partir dos anos 1990 e o contínuo ajustamento de muitas empresas, que utilizam 

de forma progressiva meios de produção mais econômicos e produtivos, gerou uma maior 

fragmentação do espaço econômico nacional. Isso se deve ao fato que as regiões inserem-se 

de forma diferenciada na globalização quando não acompanhados por uma política niveladora 

de Estado. A consequência disso é o agravamento das disparidades regionais e subregionais 

(PACHECO, 2004). 

Também contribui para esse quadro a falta de uma infraestrutura adequada no 

período 1991-2011, como aponta D. Araújo (2011). As políticas públicas desse período não 

foram capazes de distribuir melhor o capital no espaço e induziram o processo de 

reconcentração espacial. O capital concentrou-se nas diminutas subregiões do NE que 

dispõem de infraestrutura adequada, descompassando o desenvolvimento sub-regional. Além 

disso, Cano (2008) destaca que a industrialização, atingida nas décadas anteriores aos anos 

1990, reverteu-se em decorrência de políticas industriais insuficientes para o setor e da 

concomitância de altas taxas juros, baixo nível de investimento, câmbio sobrevalorizado e a 

desmedida abertura comercial. 

Assim, justifica-se a necessidade de uma política nacional de desenvolvimento 

regional para o NE, como defendem Araújo (1999), Cano (1998), Brandão (2007) e Unger 

(2009), entre outros. As disparidades econômicas do NE em relação ao mercado de trabalho, 

inclusive em relação à suas taxas de desemprego maiores em relação às regiões mais ricas do 

país
74

, parecem apontar para a necessidade de uma política de empregos do tipo ELR, já que, 

como Lourenço e Gomes (2007, p.17) e Wray (2012) destacam, o ELR pode vir acoplado a 

planos de desenvolvimento regional.  
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 De acordo com dados da PNAD-Contínua, no primeiro trimestre de 213 a taxa de desocupação das pessoas 

com 14 anos ou mais era de 10% na região NE, enquanto na região Sudeste esse índice foi de 7,2% e de 4,3% na 

região Sul. 
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Dessa forma, o presente capítulo se divide em três itens. No primeiro item será 

exposto o Plano de Desenvolvimento para a região NE elaborado por Unger, e suas 

imbricações com o ED. No segundo, será abordada a proposta de tropicalização do ELR, 

destacando a situação do mercado de trabalho no NE, bem como possíveis impactos benéficos 

da adoção do programa, em especial na dissuasão do êxodo rural e na redução do desemprego 

nas zonas urbanas densamente povoadas. No terceiro item será avaliada a sub-hipótese de 

compatibilidade entre a implantação do ELR na região NE e o referido plano de 

desenvolvimento regional formulado por Unger  

 

4.1 O PLANO DO ED PARA A REGIÃO NE 

 

No início da exposição de objetivos de seu plano
75

, Unger esclarece o seu objetivo 

geral, que é uma expressão programática de sua teoria social, o ED:  

 
Um ideário que defina o desenvolvimento do Nordeste como expressão regional de 

causa nacional: a construção de um modelo de desenvolvimento que transforme a 

ampliação de oportunidades para aprender, trabalhar e produzir no motor do 

crescimento e que, com isso, ancore o social na maneira de organizar o econômico; 

afirme a primazia dos interesses do trabalho e da produção; seja, ao mesmo tempo, 

sustentável e includente; converta desvantagens aparentes em vantagens reais; 

mobilize os recursos, sobretudo humanos, sociais e culturais do Nordeste (UNGER, 

2009, p. 8). 

     

Retomando a ideia do GTDN de criar um modelo de desenvolvimento econômico 

baseado no capital humano e natural da região, Unger (2009) destaca, dentro das premissas do 

ED, a necessidade de fomentar as pequenas e médias empresas urbanas e rurais. Esse 

argumento é reforçado pelo que Unger denomina “a grande força humana da região”. São os 

empreendedores emergentes, entendidos como a segunda classe média, oriunda do núcleo da 

pobreza. São os “batalhadores”, pessoas que, mesmo sem formação e qualificação adequadas, 

conseguiram, mediante um alto grau de superação pessoal, se autoerguer. Neles é que Unger 

assevera encontrar o grande potencial humano da região e do país.  

Esses “batalhadores”, mesmo nessas condições adversas, seriam capazes de produzir 

inventividade tecnológica popular. É a eles que o Estado, em um primeiro momento, deve 

instrumentalizar crédito, qualificação e acompanhamento. 

Como em Democracia Realizada, Unger (2009) atenta para a importância de uma 

colaboração efetiva entre União, Estados federados e Municípios, o chamado federalismo 

                                                           
75

 Trata-se de “O desenvolvimento do Nordeste como projeto nacional” que Unger elaborou quando ocupou a 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República em 2009 
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cooperativo. Também ressalta a necessidade de uma mudança de visão em relação à região 

NE: ela deveria ser, antes de um problema, uma vanguarda potencial de uma estratégia de 

desenvolvimento para o Brasil. Seu plano é alicerçado em quatro premissas: a primeira é de 

que “não há solução para o Brasil sem solução para o NE” (UNGER, 2009, p.11). Destaca 

também a força da identidade regional, o capital social e a originalidade da região como 

potenciais meios de solução dos problemas, não só do NE, como também do Brasil. 

A segunda premissa é a falta de um plano de desenvolvimento para a região NE, 

desde o GTDN de Celso Furtado. A região borbulharia empreendedorismo, ao passo que 

possuiria intensa vida cultural e pensadores de primeira grandeza. Essa ausência de projetos 

seria preenchida, de maneira errônea, com a busca de incentivos fiscais, vistos como fins e 

não meios de desenvolver a região. Também as obras de infraestrutura preencheriam essa 

lacuna de projeto, pois apesar de importantes, têm seu potencial desenvolvimentista atrofiado 

pela falta deste, já que “serão sempre menos importantes do que mudanças nas estruturas, nas 

instituições e nas capacitações das pessoas” (Unger, 2009, p. 12). 

Duas ilusões completariam esse preenchimento equivocado da falta de um projeto 

para a região NE: a primeira é o “pobrismo”, relacionado à sub-região do semiárido, ao 

confiar em ações empreendedoras artesanais, vistas como capazes de gerar um pouco de renda 

para a população mais necessitada, mas não de dar esperanças de um desenvolvimento 

sustentável e includente. A segunda ilusão é o “são paulismo”, o equívoco de pensar na 

industrialização da região NE a partir de São Paulo (SP)
76

. Para o autor, o desafio é 

industrializar a região nos moldes do “pós-fordismo” sem ter que passar pelo “fordismo”, sem 

ser uma versão tardia do Centro-Sul. 

A terceira premissa norteadora é que “assim como não há solução para o Brasil sem 

solução para o NE, não há solução para o NE sem solução para o semiárido” (Unger, 2009, p. 

13). Destaca assim que a base profunda do potencial que existe nessa sub-região estaria na 

rede de vínculo associativo, lastreada por uma marcante identidade coletiva. Assim, para a 

implantação de uma reforma do sistema produtivo que, nos moldes do ED, privilegia a 

concorrência e a cooperação, a região NE teria uma vocação natural para a construção desse 

regime social baseado na autonomia. 
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 Essa forma de abordagem do desenvolvimento regional, calcado no exemplo de SP, também é criticada por 

Cano, que a qualifica como mito (1998, p.23): “O mito de tomar como paradigma do desenvolvimento” as 

regiões industrializadas como SP, e advogar para as regiões mais pobres do país, uma política de industrialização 

como meio de eliminar o atraso, as disparidades, o desemprego e o subemprego”. Assim, a região NE precisa 

encontrar o seu próprio caminho de desenvolvimento. 



    

104 
 

A quarta premissa norteadora do plano é que “o Projeto Nordeste deve começar por 

instrumentalizar as duas grandes forças construtivas manifestas na realidade nordestina hoje” 

(Unger, 2009, p. 13). A primeira dessas forças seria composta pelas pequenas e médias 

empresas que, dirigidas pelos “batalhadores”, seria a expressão de um empreendedorismo 

emergente e criativo, porém com pouco acesso a crédito, tecnologia, mercados nacionais e 

internacionais. É aí que o Estado deveria agir, proporcionando o acesso, não só ao crédito, 

como também a práticas avançadas de cooperação e concorrência. Como exemplo dessa 

inventividade típica da região, Unger (2009, p. 14) exemplifica:  

 

(...) em Caruaru e Toritama, no interior de Pernambuco, veem-se todas as etapas do 

capitalismo europeu, do século dezessete ao século vinte, coexistirem no mesmo 

lugar. Estão presentes num complexo de confecções que sobrevivem longe dos 

grandes mercados consumidores e de matéria-prima. E que toma a forma não só de 

empresas médias, mas também de mais de dez mil empreendimentos caseiros – os 

chamados fabricos – que trabalham em regime de terceirização para aquelas 

empresas médias. 

 

A segunda grande força construtiva dessa economia seria a inventividade tecnológica 

popular, muito além da precária formação dos agentes que as idealizam e realizam. Unger 

(2009, p.14) exemplifica com o observado em Picos, no interior do Piauí: 

                                       

                                       Em Picos, no sudeste do Piauí, por exemplo, vê-se uma apicultura servida por 

máquinas comparáveis ao que existe de melhor na apicultura do mundo, mas 

inteiramente concebidas, desenhadas e fabricadas por gente com formação 

secundária. Dar braços, asas e olhos a essas duas forças construtivas seria iniciar 

uma revolução, ao mesmo tempo produtivista e democratizante. Seria mostrar como 

conseguir, no Nordeste, o que mais quer a Nação: um dínamo de crescimento 

includente. 

            

Baseado nessas quatro premissas, o autor acrescenta que a consumação a contento 

deste plano só pode se dar em um NE fisicamente unificado e com infraestrutura adequada, 

pois “A união física, possibilitada pelas obras físicas, estabelece o palco para a obra 

institucional revolucionária” (Unger, 2009, p. 22).            Assim, a integração das bacias 

hidrográficas da região, a construção de ferrovias, o pleno acesso rodoviário a todos os 

municípios e a construção de mais portos e aeroportos são vistos como necessários.  

            A seguir, são elencadas sumariamente e comentadas as onze propostas de Unger para 

a região. 

1) Criação de uma Agência de Empreendedorismo: trata-se de uma adaptação regional do 

programa do ED de criar redes de cooperação e concorrência entre pequenos e médios 

empreendimentos, em forma de arranjos produtivos locais (APLs). Os agentes envolvidos 
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deveriam realizar mutirões para que alcancem economias de escala. Entre o governo e as 

empresas, a relação deveria ser de coordenação com os atributos do pluralismo e 

descentralização, inclusiva e experimentalista. Caberia à Agência proporcionar às pequenas e 

médias empresas acesso ao crédito, tecnologia, práticas organizacionais avançadas e a 

mercados nacionais e estrangeiros. Ela deveria atuar a partir de três pilares institucionais: para 

proporcionar o crédito, instituições financeiras públicas, como o Banco do Brasil (BB), a 

Caixa Econômica Federal (CEF), o Banco do Nordeste (BNB) e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para proporcionar tecnologia, as 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e análogos. E para dar acesso à capacitação de 

mão de obra e aconselhamento gerencial, o Sistema “S”
77

, escolas profissionalizantes, 

sindicatos e associações setoriais. Ela deveria intermediar a relação entre as empresas e o 

Estado, oferecer uma classificação de risco dos negócios e organizar um modelo de 

governança para os APLs. 

2) Criação de instrumentos institucionais que impediriam a prevalência da lógica do enclave 

quando da implantação de projetos industriais de porte, organizando para este fim 

empreendimentos médios e pequenos, acoplados com as grandes indústrias,  evitando assim o 

fenômeno da dependência e da complementaridade ocorrido com a SUDENE. Unger (2009, 

p.33) destaca que “diversificar a produção e desconcentrar as oportunidades são tarefas 

inseparáveis”. Deveriam ser desenvolvidas cadeias transversais de produtos e serviços que 

circulem incluídos e adequados à atividade motriz da sub-região, visando o mercado nacional 

e global
78

. Dessa forma, Unger parece querer objetivar, em vez da produção essencialmente 
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 O Sistema S é formado por: SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAC - Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Comércio, SESC - Serviço Social do Comércio, SESCOOP - Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo, SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SESI - Serviço 

Social da Indústria, SEST - Serviço Social de Transporte, SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (PORTAL DE NOTÍCIAS, 

AGÊNCIA DO SENADO FEDERAL, 2013).  
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 “A instituição responsável pela criação e pelo fortalecimento desses vínculos de negócios entre a grande 

empresa e as pequenas e médias terá diversas atribuições. Terá personalidade e tarefa distintas das da Agência de 

Empreendedorismo. E pode estar diretamente vinculada à SUDENE– Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste –, cujas responsabilidades de coordenação ajudará a cumprir. Entre elas, destacam-se: i) planejar e 

implementar planos de negócios para investimento específico em setores auxiliares à atividade principal; ii) 

mobilizar pequenas e médias empresas, indicadas ou não pelas grandes empresas compradoras ou fornecedoras; 

iii) desenvolver programa de redes de cooperação para os estados do Nordeste capaz de captar a oferta locacional 

da região para fortalecer as pequenas e médias empresas por meio do associativismo. Constitui-se, dessa forma, 

ambiente estimulador ao empreendedorismo, capaz de fornecer suporte técnico e gerencial à formação, 

consolidação e desenvolvimento das redes de pequenas e médias empresas; iv) realizar gerenciamento, avaliação 

e monitoramento do programa; v) fazer divulgação de melhores práticas concernentes a vínculos de negócios; vi) 

oferecer contribuição técnica para melhor interação entre as instituições em nível local e nacional; vii) promover 

viabilidade e apoio a projetos piloto em diferentes estados; viii) organizar seminários e fóruns para a troca de 

experiências entre projetos e programas existentes; ix) oferecer apoio a instituições e a empresas quanto ao 
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voltada para o mercado interno, produzir também para a exportação, através de estímulo à 

inventividade por meio da concorrência cooperativa, integração com as grandes indústrias e o 

apoio gerencial-creditício-tecnológico. 

3) Potencializar as Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs) para que estimulem a 

exportação, não só por meio de subsídios fiscais, mas, principalmente, calcadas nas propostas 

anteriores. As ZPEs devem possuir uma personalidade jurídica semelhante à Superintendência 

da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA, devendo promover o desenvolvimento sustentável 

das vocações nordestinas, investindo e atraindo investimentos. Deve também fortalecer os 

investimentos na formação de capital intelectual, ciência, tecnologia e inovação. Deve buscar 

o superávit da balança comercial nos diferentes ramos que atuar e promover a propagação do 

modelo das ZPEs para o interior da região. Outra atribuição seria a elaboração de um 

planejamento de longo prazo para coordenar os investimentos para a ZPE e a promoção da 

“marca” dos produtos e serviços da região no exterior. 

4) Melhoramento da irrigação para a agricultura. A condução da água não é vista como o 

cerne do problema, e sim as estruturas institucionais que regulam o fornecimento e a 

assistência dos meios físicos que possibilitam a operação do perímetro irrigado. Os problemas 

no modelo atual de irrigação estariam relacionados à infraestrutura de escoamento da 

produção, baixa capacitação dos agentes e emancipação destes, desperdício da água e baixa 

integração (enclave) com grandes empresas agrícolas. Propõe diversas alterações, visando a 

um choque de gestão nos atuais perímetros, Parceria Público Privada (PPP) para os novos, 

que garantam 25% do espaço para pequenos agricultores e alterações no formato jurídico no 

que tange à ocupação da terra e à construção de infraestrutura. Estímulos novos do governo só 

deveriam ocorrer com o cumprimento dos compromissos e objetivos acordados.  

5) Elevar a agricultura de sequeiro para além da agricultura de subsistência e transformá-la 

em lavoura tecnificada. A articulação institucional para este fim deveria envolver a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Instituições Financeiras, ATER 

(Assistência Técnica e Extensão Rural) e Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

As Cédulas de Produto Rural (CPR) são o centro dessa proposta, pois é o meio institucional 

através do qual a CONAB se relaciona com os produtores, oferecendo informação, crédito, 

insumos e o pacote tecnológico associado a um determinado produto. O produtor deveria se 

comprometer à certas metas de produção através da emissão, por parte da CONAB, do CPR. 

A CONAB recolheria a safra no local da produção, liberando o produtor da necessidade de 

                                                                                                                                                                                     
desenvolvimento de metodologias adequadas; e x) zelar por sustentabilidade socioambiental nas empresas no 

âmbito dos projetos (UNGER, 2009, p.34) 
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economias de escala e libertando-o da dupla desvantagem de lidar com fornecedores e 

compradores, quase sempre detentores de maior poder de mercado. 

6) Transformar o ensino médio, considerado o ponto fraco do ensino no Brasil. Pretende uma 

mudança pedagógica, retirando o enciclopedismo e a “decoreba”. Deveria utilizar a 

informação selecionada de forma a aprofundar a capacitação analítica. Assim, objetivaria a 

integração com o ensino técnico, que deveria abandonar o ensino de ofícios rígidos, típicos do 

“fordismo”, para priorizar as capacidades genéricas e flexíveis, visando fornecer o cidadão e o 

profissional adequado para a mudança social e produtiva que defende. O foco seria a busca 

pela emancipação e o empoderamento do indivíduo, possibilitando ao mesmo o 

desenvolvimento de sua “capacidade negativa” e a superação da realidade em que se encontra, 

pois “Cria condições para a garantia do direito à educação e ao trabalho qualificado” (Unger, 

2009, p. 42).  

7) Aproveitar a Internet para alavancar o ensino a distância. Professores renomados dos 

grandes centros urbanos deveriam dar aulas por videoconferência, com conteúdo didático 

adaptado à região do estudante, que seria assessorado para a realização de tarefas e 

esclarecimento de dúvidas por professores da região.  

8) Desencadear um choque de ciência e tecnologia na região, ancorado nas universidades, que 

deveriam, em parceria com o governo e os agentes econômicos, identificar, adaptar, 

desenvolver e transferir tecnologias, em especial às pequenas e médias empresas.
79

 

9) Formação de um quadro de gestores sociais, capazes de identificar, com a colaboração dos 

assistentes sociais, os “batalhadores” e direcioná-los a cursos de capacitação profissional ou 

empresarial, objetivando resgatá-los da informalidade e direcioná-los ao mercado de trabalho. 

10) Identificação e resgate de municípios do isolamento físico por meio de pleno acesso 

rodoviário, como já mencionado. 

11) Mudança do papel institucional da SUDENE, que deveria ser democratizada e despida de 

tecnocratismo, ao invés  de agir de modo pontual e desconectado, apenas no atendimento de 

interesses imediatistas de políticos. Deveria coordenar as iniciativas do plano de forma 

horizontal, no que tange ao Governo Federal, ministérios, bancos e outras instituições e, no 

eixo vertical, a coordenação entre as instâncias da federação (União, Estados e Municípios) 
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 Para Unger (2009, p.47) essa proposta é essencial para a transição do pré fordismo para o pós fordismo: “Tal 

programa deve ter como focos prioritários: i) arranjos produtivos e/ou redes de cooperação; ii) projetos de 

conexão ou vínculo a montante e a jusante de grandes empreendimentos; iii) projetos de capacitação e extensão 

universitária tecnológica; e iv) programas de construção de pólos de alta tecnologia. Em todas as quatro 

vertentes, a tarefa mais importante é associar transferência de tecnologias ao domínio das práticas e dos 

conhecimentos necessários para manejá-las. E, com isso, começar a dar conteúdo prático à ideia de uma travessia 

direta do pré-fordismo ao pós-fordismo industrial.” 
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envolvidas no plano. A proposta é baseada no programa do ED, que visa a um federalismo 

cooperativo e associativo entre esses três níveis da administração pública, coordenados pela 

União. Desse modo, com diminuição do poder local, a região ganharia capacidade de 

desenvolvimento em forma de unidade, não acirrando a competição entre as sub-regiões. 

 

4.2 O ELR NA REGIÃO NE 

 

Antes de se iniciar a discussão acerca da possibilidade de se implantar o ELR no NE, 

é imperioso destacar que a ideia da atuação do Estado como empregador direto para combater 

o desemprego, através da formação de frentes de trabalho, já foi adotada em outras épocas, 

mas sem o objetivo macroeconômico e ideológico que caracteriza o arcabouço teórico da 

proposta. 

Cohn (1976) destaca as chamadas obras de emergência no NE, um tipo incipiente de 

política do tipo ELR, que ocorria em períodos de seca e empregava trabalhadores rurais 

desempregados, até meados dos anos 1960. Terminada a seca, o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas (DNOCS) restituía ao proprietário das terras onde eram feitas tais 

obras, como açudes, seus trabalhadores. Não havia uma política de treinamento e capacitação 

dessas pessoas, o que não impediu o grande inchaço das cidades, para onde a migração foi 

intensa, sobretudo para o centro-sul e capitais da Região NE. 

Lourenço e Gomes (2007) aditam que essas frentes de trabalho de emergência, 

montadas durante as secas no Nordeste, eram mal administradas, temporárias e limitadas. A 

existência de mão de obra em demasia nos órgãos públicos, principalmente em épocas de 

calamidades públicas, é uma forma distorcida de geração de emprego direto pelo Estado que 

não se confunde com o ELR, tanto no aspecto teórico como no aspecto ideológico. 

No fim dos anos 1980, Jaguaribe (1989) elaborou um plano de empregos que mais se 

assemelha ao ELR. O projeto pretendia conduzir a economia ao pleno emprego e realizar uma 

política de valorização do trabalho. Tal proposta estava inserida em um plano mais amplo, 

que visava a acabar com a miséria no Brasil. Era o plano “Brasil 2000”. 

Lourenço e Gomes (2007) destacam que tal política de pleno emprego, assim como a 

proposta do ELR, pretendia oferecer garantia de trabalho através da criação de um organismo 

institucional denominado “Serviço Nacional”, para todos trabalhadores desempregados da 

População Economicamente Ativa (PEA) que estivessem aptos e dispostos para trabalhar pelo 

salário mínimo vigente. Na fase experimental do programa, os trabalhadores do “Serviço 

Nacional” prestariam serviços a empreiteiras, empresas prestadoras de serviços ao governo e 
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empresas privadas como um todo, cabendo ao Estado o pagamento de seus salários até que 

fossem contratados em definitivo. Os que não fossem contratados prestariam serviços em 

assentamentos da reforma agrária ou em obras de infraestrutura vinculados diretamente ao 

“Serviço Nacional”. 

Visando diminuir os custos do programa, este contaria com jovens em idade do 

serviço militar para prestar serviço na área operacional do “Serviço Nacional”, que também 

teria o apoio de outros órgãos e empresas públicas do país. O salário real pago aos 

trabalhadores do programa seria elevado gradualmente, impossibilitando, na prática, a 

contratação destes pelo setor privado a um nível inferior do salário pago pelo programa, 

visando, como o ELR de Minsky e Wray, à redistribuição de renda em favor dos 

trabalhadores (LOURENÇO; GOMES, 2007). 

Hodiernamente, a possibilidade de implantar o ELR na região NE passa por uma 

reconfiguração do papel institucional do Estado, que deve deixar de ser um grande 

transferidor de renda para pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza através de políticas 

sociais, como Programa Bolsa Família, para se transformar num grande gerador de empregos, 

transformando-se, no desenrolar desse processo, em um expressivo garantidor e formador de 

mão de obra qualificada para o mercado de trabalho conectado ao perfil de demanda deste, 

pois, como já mencionado, o ELR deverá priorizar a qualificação de trabalhadores. Tais 

trabalhadores deveriam ser maiores de idade, para que as famílias não prefiram colocá-los no 

ELR em detrimento da escola. No caso específico da região NE, uma eventual implantação do 

ELR causará um aumento do gasto público e este deve operar, em si mesmo, como elemento 

redutor das desigualdades regionais e pessoais. O programa deveria dar maior ênfase à 

qualificação de mão de obra, pois em tal aspecto o NE tem forte desvantagem em relação às 

regiões mais abastadas do país
80

. 

Para Lourenço e Gomes (2007), a qualificação dos trabalhadores através dos cursos 

que devem ser oportunizados pelo ELR poderá ser diversificada caso a implantação do 

programa seja acompanhada de um plano de desenvolvimento voltado à instalação de setores 

até então inexistentes na economia nacional ou regional. Assim, objetiva-se a formação de um 

estoque regulador de empregos com trabalhadores qualificados e aptos para trabalhar nessas 

novas áreas econômicas, impedindo ou pelo menos reduzindo a formação de gargalos devido 

ao uso de mão de obra não especializada. 
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 Esse aspecto será ressaltado no próximo item a partir de dados do IBGE e da PNAD. 
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A questão do possível processo migratório que o programa ELR poderia gerar caso 

seja implantado em zonas densamente povoadas poderia ser compensada pela sua adoção em 

pequenas e médias cidades. Esse não seria o único critério para adoção gradativa do ELR, 

pois como Lourenço e Gomes (2007, p.16) destacam, em relação à possibilidade do ELR vir 

acoplado a planos de desenvolvimento regionais: 

 

                                           (...) dentro do contexto de planos de desenvolvimento regionais acoplados, poderia 

aproveitar-se a oportunidade para fazer com que o processo migratório se invertesse, 

isto é, que o fluxo de emigrantes se dê das grandes cidades para as médias e 

pequenas. Evidentemente, a densidade populacional não deveria ser o único critério 

de seleção para se implantar o programa em uma cidade. Fatores como taxa de 

desemprego, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), índice de concentração de 

renda (Gini), renda per capita, etc., também deveriam fazer parte desses critérios. 

            

                 

Assim, desnuda-se no interior do arcabouço teórico do ELR a possibilidade deste vir 

acoplado a um plano de desenvolvimento regional, podendo contribuir para estabilizar o 

processo migratório, estabilizar o nível de desemprego involuntário e prover o mercado de 

trabalho local com mão de obra qualificada. Diferentemente de Wray (2003), para Lourenço e 

Gomes (2007, p.17) os trabalhadores do ELR deveriam prestar serviços ao governo federal, 

pois como Behring e Boschetti (2007) destacam, há todo um processo histórico e institucional 

do Brasil que aponta para uma dificuldade crônica na fiscalização e no monitoramento da 

execução das políticas públicas pela sociedade quando tais são executadas pelos governos 

locais. 

No contexto histórico de grande influencia das oligarquias típicas da realidade 

nordestina, o argumento a favor da centralização no governo federal em uma eventual 

implantação do ELR no NE se reforça, também para evitar que se repitam os erros cometidos 

nas frentes de trabalho de emergência adotadas até meados dos anos 1960 que Cohn (1976) e 

Lourenço e Gomes (2007) destacam, pois estas eram gerenciadas pelas forças políticas locais. 

 

 

4.3 É A IMPLANTAÇÃO TROPICALIZADA DO ELR COMPATÍVEL COM O PLANO 

NORDESTE? 

 

O presente item pretende trabalhar a sub-hipótese de que há compatibilidade / 

complementaridade entre a proposta de tropicalização do ELR que consta no item anterior e o 

Plano NE de Unger discutido no primeiro item desse capítulo. Com essa finalidade, são 

tecidos comentários em torno dos elementos que parecem comuns aos referidos programas, 



    

111 
 

bem como são elencados os temas que envolvem incompatibilidades ou tensões, visando 

averiguar tal compatibilidade. 

Em relação ao meio rural, como visto no item 1 do presente capítulo, Unger (2009) 

propõe, com uma atuação coordenada entre o governo federal e os estados, uma política 

agrícola que seria uma versão rural do seu programa industrial. 

Unger intenciona energizar o meio social do semiárido. Isso implica, em um primeiro 

momento, dar prioridade aos chamados “batalhadores”. Assim, almeja-se “construir classe 

média rural forte, como vanguarda de uma massa de lavradores pobres que virá atrás dela” 

(UNGER, 2009, p. 17). Esses lavradores pobres seriam, portanto, o alvo principal do ELR no 

meio rural, que além de empregá-los e dissuadi-los do êxodo, pode melhor qualificá-los, 

possibilitando a criação do capital humano necessário para alicerçar a transformação 

endógena da economia rural nordestina que Unger propõe com o Plano Nordeste. Este parece 

ser um segundo ponto de possível compatibilidade entre esse plano e o ELR. 

É muito importante destacar que, ao contrário de em A Segunda Via
81

, no qual em 

duas oportunidades
 
se defende a formação de frentes de trabalho como forma de combater o 

desemprego e melhorar a infraestrutura de creches, escolas e hospitais, o Plano Nordeste não 

menciona tais frentes. Tal omissão parece constituir elemento fundamental para julgar se, e 

em que medida, a sub-hipótese deste item se sustenta. Passemos portanto a tratá-la com maior 

destaque, tendo em vista que a maior contemporaneidade do Plano NE exige tratá-lo como a 

visão mais recente e, portanto, avançada da visão de Unger.  

A questão fundamental a ser elaborada é a razão dessa ausência. Infelizmente, o texto 

mais recente não guarda nenhuma menção a tal abandono, nem a suas possíveis razões. A 

possibilidade de uso de esquemas similares ao ELR é simplesmente omitida. Tampouco foi 

possível encontrar, em outras obras recentes do autor, qualquer menção favorável ou contrária 

a esquemas de emprego similares ao ELR. Assim sendo, só nos resta especular sobre as 

razões desse abandono. 

É possível especular que isto deriva do fato de Unger ter escrito os artigos que 

compõe o referido livro nos anos de 1998 e 1999, no calor das crises asiática e russa. De 

acordo com o IBGE, a taxa nacional de desemprego total em 1999 foi de 12% contra 8,1% em 

2009, ano da criação do Plano. A redução da prioridade do tema desemprego na agenda 

política do país e da região (então passando por um surto particularmente forte de crescimento 

e redução do desemprego) poderia então ser um fator explicativo dessa omissão.  Talvez tenha 
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pesado em prol da omissão a questão política, pois propor esquemas de emprego à la ELR 

para NE poderia ter efeito deletério na capacidade de persuasão do Plano, ao suscitar 

discussões sobre suas similitudes com as velhas frentes de trabalho adotadas sem sucesso até 

meados dos anos 1960 na região. Em um contexto de redução significa do desemprego, é 

plausível especular que o ônus político acima referido tenha pesado mais do que o benefício 

da manutenção da proposta. Essa especulação, ao sugerir uma razão para a omissão de 

esquemas de emprego do plano NE, opera no sentido de aumentar o peso do argumento em 

prol da sub-hipótese, na medida em que supõe que tal omissão seja meramente decorrente de 

uma questão de custo-benefício político de manutenção da proposta no documento, e não de 

mudança na crença do autor em sua real necessidade ou conveniência.  

Contudo, o mesmo fenômeno pode ser interpretado de forma diferente, que pode 

evidenciar que no pensamento de Unger (e ao contrário de Lourenço e Gomes) tais propostas 

de geração de emprego só devem ser utilizadas no NE em momentos de desemprego 

particularmente agudo. A aceitação dessa interpretação, pelo contrário, ampliaria o peso do 

argumento desfavorável à sub-hipótese, na medida em que implica que para Unger tais 

esquemas de emprego deveriam ter caráter temporário, relacionado ao combate ao 

desemprego cíclico, ao contrário do previsto na proposta de tropicalização do ELR, que 

evidencia a necessidade de tratamento do desemprego estrutural
82

.  

Contudo, os aspectos supracitados não permitem uma conclusão segura acerca da 

razão da não inclusão desses esquemas de trabalho no Plano. 

Porém, dentro da nona proposta do Plano, na qual se defende a criação do corpo de 

gestores sociais e a atribuição destes de identificar os trabalhadores do núcleo duro da pobreza 

que já iniciaram, por meios próprios, a sua emancipação econômica e social (os 

“batalhadores”), Unger (2009) ressalta que os trabalhadores que não iniciaram o seu 

soerguimento vem de famílias desestruturadas pela miséria. É o que Wray (2012) nomina 

como “desempregados estruturais”. Esse contingente não está inserido no mercado de 

trabalho por que não está adequado à sua estrutura e necessidade. A limitação não se dá pelo 

tamanho desse mercado, e sim pelo desencontro, causado pela falta de qualificação e perda da 

produtividade causada por longos períodos de desemprego, entre o perfil da demanda e da 
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 Alguma possível evidência nesse sentido pode ser invocada a partir de Unger (2009, p.9): “Para ser formulado 

como linha de frente de uma estratégia de desenvolvimento nacional, o Projeto Nordeste precisa ser construído 

como projeto de Estado, não apenas como plano do governo do momento”. A ausência da proposta de emprego 

poderia então sugerir que ela é interpretada como um aspecto mais conjuntural, na esfera da política de governo, 

e não de Estado. 
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oferta de trabalho. Nesse aspecto, o emprego pode ser o primeiro passo para o resgate social 

desse trabalhador. Unger (2009, p.49) complementa que esses trabalhadores: 

 

Estão no desemprego ou no semiemprego. Para eles, é preciso, primeiro, trabalhar 

para assumir algumas das tarefas que as famílias quebradas não conseguem cumprir. 

Só depois de atendidos nos constrangimentos avassaladores é que os mais pobres se 

tornam de fato mais suscetíveis de aproveitar as iniciativas de capacitação. 

 

Assim, embora não mencione os esquemas de trabalho similares ao ELR, Unger 

parece deixar a porta aberta para o acoplamento ao seu plano de um programa de empregos do 

tipo ELR. 

Dessa forma, os quesitos abordados no tocante ao mercado de trabalho da região e a 

questão do semiárido nordestino apontam para uma compatibilidade parcial entre o Plano 

Nordeste de Unger e o ELR de Minsky, quando transposto para o NE, pelas três razões 

abaixo. 

A primeira razão diz respeito ao caráter qualificador profissional, estabilizador 

político-social e emancipador pessoal do ELR, essencial para o sucesso do Plano Nordeste, 

pois este é ancorado principalmente no potencial humano da região. Este visa libertar o NE 

das forças concentradoras de renda, das quais o salário é o principal antagonista. Para Unger 

(2001, p.221) “a política social redistribuidora de renda mais importante é o salário”. Assim, 

garantir emprego e qualificar os trabalhadores é essencial para aumentar a massa salarial e, 

portanto a distribuição de renda, sobretudo no semiárido, pois do contrário: 

 

                                           Confinaria o Nordeste ao papel de ‘exército de reserva’: manancial quase inesgotável 

de trabalhadores pobres, a exercer efeito deprimente sobre a situação do trabalho e 

sobre as organizações da sociedade nas regiões onde se concentrariam as atividades 

econômicas mais produtivas (UNGER, 2009, p.13) 

             

Para Unger (2009, p.13) o potencial humano do semiárido nordestino tem como base 

o acúmulo de capital social, que é “uma rede densa de vínculos associativos, por sua vez 

baseados em identidade coletiva forte. Foi e é o semiárido sociedade de homens e mulheres 

livres, embora pobres”. Assim, o NE poderia ser o cenário adequado para a adoção de um 

regime social que combine cooperação e autonomia entre pessoas livres e capacitadas. 

A segunda razão diz respeito ao mercado de trabalho do NE e a desigualdade na 

distribuição de renda, que têm se mantido superior em relação ao Brasil mesmo após uma 

década de programas sociais voltados majoritariamente para a região. O objetivo do Plano 

Nordeste é tornar a região um paradigma do desenvolvimento nacional, com base no 
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experimentalismo, e com isso diminuir a discrepância com as regiões mais abastadas do país. 

Nesse aspecto, o mercado de trabalho do NE, principalmente no que concerne a taxa de 

desocupação e de instrução, é um reflexo do baixo desenvolvimento econômico da região. 

Pochmann e Moretto (2004, p.13) destacam que certos grupos da população têm mais 

dificuldades de inserção trabalhista, ou seja, entende-se que é necessário existirem ações 

institucionais e operacionais com a finalidade de dinamizar o mercado de trabalho. Para que 

esse nivelamento ocorra, além de um plano que transforme a economia da região sob o prisma 

do ED, seria necessário um ataque direto ao desemprego e a desqualificação, que é o que se 

propõe o ELR. Seria a justificativa para a concomitância do Plano com o ELR pelo menos em 

seu estágio inicial, a ser adotado pelo governo do momento. 

Portanto, tendo em vista essa questão histórica, estrutural e conjuntural, a 

implantação do ELR na Região NE deveria dar maior ênfase à qualificação da mão de obra 

como propõe Lourenço e Gomes (2007). Os trabalhadores do programa deveriam ser 

treinados e capacitados para atenderem às transformações da demanda do mercado de 

trabalho da região que o Plano Nordeste de Unger visa, através da instalação de setores até 

então inexistentes na economia da região, tendo como base humana empreendedores 

emergentes locais. Nesse aspecto seria fundamental a atuação dos gestores sociais, que 

através do mapeamento dos “batalhadores” e dos que ainda não conseguiram iniciar o seu 

auto resgate, possíveis alvos preferenciais do ELR, se encarregariam de formar: 

 

                                            (...) rede de desenvolvimento e mobilização social para mapeamento de 

oportunidades econômicas (vocações). Essa rede lutará pela inclusão social, 

considerados os diferentes graus de vulnerabilidade e exclusão (UNGER, 2009, 

p.50) 

 

O objetivo dessas redes seria o de instrumentalizar as duas forças construtivas 

presentes na realidade da região que são a inventividade tecnológica popular e o 

empreendedorismo emergente como já mencionado. 

A terceira razão está ligada ao semiárido nordestino. Além de todos os previstos 

efeitos positivos do ELR em relação à dissuasão do êxodo rural e do melhoramento da 

qualidade do capital humano no meio rural, essencial ao Plano, há ainda a autonomia que 

esses indivíduos passariam a desfrutar em relação às elites “plutocráticas” da região, pois não 

mais dependeriam de favores ou benesses temporárias em troca de votos nas eleições para sua 

subsistência, como historicamente ocorre, quebrando um importante vínculo de dominação 

política. Devido a isso, é importante que o ELR e o Plano Nordeste sejam coordenados a 
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partir do governo federal, ente institucional suficientemente distante dos interesses 

imediatistas e continuístas dessas elites. Evidentemente, essa dominação política já foi 

diminuída com o advento do Programa Bolsa Família pelo Governo Federal, mas 

possivelmente seria ainda mais atenuada com a implantação do ELR, pois enquanto o 

primeiro garante subsistência mínima, o segundo poderia garantir emprego, qualificação e 

provável posterior inserção, em termos melhores para o trabalhador, no mercado de trabalho. 

No entanto, resta ainda um importante aspecto de incompatibilidade entre o ELR e o 

Plano Nordeste que ainda não foram tratados. O primeiro aspecto de incompatibilidade é a 

posição dúbia e mesmo inconsistente de Unger quanto ao dilema teórico que separa a lei de 

Say e o Princípio da Demanda Efetiva (PDE) pois o programa ELR só faz sentido dentro de 

um arcabouço teórico que tenha por premissa o entendimento de que o PDE é o princípio 

adequado para a gestão macroeconômica, conforme Carvalho (1992) destaca. Poder-se-ia em 

princípio imaginar que trata-se apenas de uma confusão decorrente da incompreensão da 

problemática teórica envolvida por Unger que, afinal, não é economista. Isso nos levaria a 

reduzir a importância da aceitação da lei de Say em Unger, em prol da sub-hipótese de 

compatibilidade. Essa idéia pode ser reforçada pela rejeição de Unger (1999, p.50 e p.69) da 

posição da ortodoxia em relação à “tese da convergência” e das “finanças saudáveis”, e sua 

adesão implícita à TFF. Ademais, Unger (1999, p.57) se aproxima dos pós-keynesianos ao 

defender que o desenvolvimento econômico deve ser liderado e coordenado pelo Estado, que 

deve ser capaz de “formular e implantar politicas com uma medida substancial de 

independência em relação aos interesses das elites empreendedoras” e é com base nesse 

entendimento que foi formulado o Plano Nordeste, ao contrário do laissez-faire comumente 

defendido pela ortodoxia econômica.  

Contudo, também é possível perceber um fato interessante no Plano NE: a omissão 

dos esquemas de trabalho similares ao ELR fez com que todos os pontos do plano dissessem 

respeito ao lado da oferta da economia, paradoxalmente em linha com a lei de Say. A ação do 

Estado no campo da política creditícia, educacional, de defesa da concorrência e mesmo de 

mudança estrutural na região podem também ser interpretados como não estando radicalmente 

distantes de uma perspectiva liberal bem pragmática. Sob tal prisma, a impressão de 

inconsistência na escolha lei de Say x PDE se desfaria e a omissão dos esquemas de trabalho à 

la ELR se justificaria, desnudando uma maior incompatibilidade entre ambas as propostas.  

Assim, devido à existência de aspectos convergentes e divergentes entre o Plano e a 

tropicalização do ELR aqui analisados, e à ausência de razões mais categóricas que possam 

explicar a omissão de esquemas de emprego similares ao ELR no Plano NE, conclui-se que 
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não foi possível confirmar nem rejeitar integralmente a sub-hipótese desse trabalho, que 

objetivava analisar a compatibilidade do ED com o ELR quando se projeta a implantação 

conjunta desses dois programas para a região NE.  
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5 CONCLUSÕES 

 

Esta dissertação procurou demonstrar os aspectos para uma análise da 

compatibilidade teórica entre a teoria social do Experimentalismo Democrático de Roberto 

Mangabeira Unger e o programa de garantia de empregos ELR (Employer of Last Resort), 

baseada na teoria crítica de Hyman Minsky a partir das ideias de Keynes. Foram expostas as 

bases do arcabouço teórico de ambas as teorias, transgressoras do mainstream das ciências 

sociais e do pensamento econômico atual respectivamente, destacando os pontos de 

convergência e divergência. 

No segundo capítulo, foram expostas as linhas gerais do corpo teórico que forma o 

ED de Mangabeira Unger em sentido amplo. Suas bases filosóficas, em síntese, advogam o 

direito de a humanidade ter as rédeas de seu destino sem estar presa a um passado e a 

instituições formuladas para atenderem as demandas de outra época e circunstâncias. Repudia 

o determinismo presente na teoria social clássica e ciências sociais positivas contemporâneas. 

A partir desses pressupostos, foi apresentado o núcleo conceitual do ED. Foi enfatizada a 

importância da capacidade de compreender e transcender “contextos formadores”, finitos em 

relação às pessoas e não o contrário, bem como a importância do aprofundamento da 

democracia, da construção de um novo modelo de desenvolvimento econômico, mais humano 

e produtivo, coordenado por um Estado duro e radicalmente democratizado. Abordou-se 

também a crítica aos fetiches que cegam a imaginação institucional. 

Defende que novas alianças sociais sejam formadas para dar base política ao projeto 

do ED. Rejeita que tais alianças devam opor capital e trabalho, e aponta a possibilidade de 

caminhos includentes na construção destas. Aponta também para a necessidade de uma 

tomada de consciência por parte dos intelectuais orgânicos dos partidos progressistas em 

torno do projeto do ED, no sentido de uma união com uma base de apoio mais ampla, sendo a 

construção dessa base o objetivo imediato após a aliança política. Afirma que os capitalismos 

liberal e social democrata se tornaram ideologias gêmeas, apenas diferenciando-se no grau de 

transferência fiscal de renda que se deve conceder aos excluídos da retaguarda da economia, 

não tendo projeto para resgatá-los dessa condição por tomarem como dados a estrutura 

institucional vigente. Por fim, foi apresentado o programa do ED para a economia, política, 

educação e trabalho. No campo trabalhista, além de desonerações sobre a folha salarial em 

favor de um imposto do tipo IVA e nova estrutura institucional de organização sindical, 

propõem medidas para qualificar e capacitar trabalhadores desempregados, mencionando 
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inclusive a formação de frentes de trabalho, abrindo espaço para a análise da compatibilidade 

do ED com o programa ELR.  

No terceiro capítulo foi exposto o programa do ELR idealizado por Hyman Minsky, 

sendo exploradas, ao longo do texto, suas compatibilidades com o ED. Inicialmente, foi 

enfatizado que Unger e Minsky concordam que, em algum momento, a essência do 

pensamento de Keynes se perdeu. Nesse aspecto, Unger distancia-se dos pós-keynesianos ao 

não considerar o tema controvertido na ciência econômica que opõe a lei de Say e o PDE 

devidamente esclarecido, ao contrário dos “keynesianos fundamentalistas”, que consideram o 

PDE verdadeiramente científico para a gerência macroeconômica. Foi apresentada a retomada 

do problema do desemprego involuntário nas economias capitalistas a partir do fim dos anos 

1960, e a incapacidade das principais vertentes econômicas abordarem adequadamente a 

questão. Nesse aspecto, é importante salientar que Minsky propõe ancorar a economia no 

pleno emprego garantido pelo Estado através do ELR, pois a ênfase no estímulo fiscal ou 

monetário no investimento privado tende a gerar ineficiências. Com essa âncora empregatícia, 

acredita-se que a economia irá certamente crescer e terá um desempenho mais estável e 

eficiente. Será também mais humana e produtivista, como ambiciona o ED. 

Foi abordada a questão dos ciclos econômicos na visão de Minsky, cujos momentos 

depressivos prejudicam principalmente a massa de trabalhadores pouco qualificados, como 

destaca Unger. O dogma das “finanças saudáveis” que Unger menciona foi abordado na visão 

de Abba Lerner e Randal Wray, que corroboram essa opinião. Estes, em oposição às “finanças 

saudáveis” da economia ortodoxa, desenvolveram a TFF, que dá suporte à viabilidade da 

aplicabilidade do ELR. Segundo a TFF, não há como um Estado soberano do ponto de vista 

monetário ficar insolvente. Assim, o Estado pode incorrer em déficits se tiver o interesse 

político de garantir o emprego aos seus cidadãos. Concluiu-se que o ELR pode contribuir 

para a progressiva elevação da autoestima dos indivíduos ao torná-los mais qualificados, 

produtivos, independentes e, portanto, emancipados. Para que esse objetivo do ED seja 

plenamente alcançado, o engajamento e a participação política das comunidades nas decisões 

locais devem ser estimulados, para que a energização da economia caminhe junto com a 

energização da política. 

No quarto capítulo foi analisada a possibilidade da implantação do ELR na região 

NE acoplado ao Plano Nordeste de Unger, para abordar a compatibilidade desses dois 

programas quando se comtempla a hipótese de concomitância entre os mesmos. Devido a um 

sinuoso processo histórico, o NE tem índices inferiores em relação às regiões mais bastadas 

do país no tocante ao desenvolvimento social e nível de emprego, o que resultaria na 
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necessidade de um plano de desenvolvimento, como advogam estudiosos da região, bem 

como um plano de qualificação e garantia de emprego. Foi exposto um sumário das propostas 

do Plano Nordeste, que são um detalhamento do plano do ED. Alguns temas, como a reforma 

tributária e a mudança do sistema eleitoral, não são abordados no plano, que versa 

essencialmente sobre economia e educação. Dessa forma, o Plano Nordeste é uma versão 

reduzida e regionalizada do ED. 

Na área trabalhista, o plano propõe investimentos em capacitação, preferencialmente 

de trabalhadores oriundos do núcleo da pobreza que já iniciaram sua emancipação individual 

(os “batalhadores”), e reconhece que os demais precisam primeiramente trabalhar para depois 

serem alvos desses cursos, mas silencia quanto à formação de frentes de trabalho, embora 

admita implicitamente sua pertinência. Em seguida, foi abordada a possibilidade de 

tropicalização do ELR e seus possíveis efeitos benéficos na região NE em relação à 

diminuição do desemprego, onde tal problema se manifesta de forma mais acentuada do que 

nas regiões mais desenvolvidas do país e, nas áreas rurais, na dissuasão do êxodo rural, 

sobretudo nas áreas mais carentes, em especial a sub-região do semiárido. Tais aspectos 

positivos de uma implantação conjunta do Plano Nordeste-ELR são reforçados com a 

colaboração no mesmo sentido para a emancipação do indivíduo do semiárido em relação às 

elites “plutocráticas” da região, quebrando um secular elo de dominação política, objetivo 

maior da teoria do ED, bem como um fator de estabilização social e esperança para os 

habitantes dessa região. Ademais, o ELR poderia contribuir para a formação do perfil de mão 

de obra que a economia experimentalista proposta pelo Plano Nordeste irá demandar em uma 

hipotética implantação. No entanto devido à existência de aspectos convergentes e 

divergentes entre o Plano e a tropicalização do ELR e o fato de todos os pontos do plano 

dizerem respeito ao lado da oferta da economia, paradoxalmente em linha com a lei de Say e à 

ausência de razões mais categóricas que possam explicar a não inclusão de esquemas de 

emprego similares ao ELR no Plano NE, não foi possível confirmar nem rejeitar 

integralmente a sub-hipótese desse trabalho.  

A hipótese da existência de compatibilidade teórica entre essas duas teorias 

verificou-se parcialmente. A mais significativa incompatibilidade teórica encontrada está na 

inconsistência do pensamento de Unger em relação ao PDE, pois o programa ELR só faz 

sentido se precedido do entendimento de que o PDE é o único princípio admissível 

cientificamente para embasar a política econômica. Essa dubiedade e sincretismo são 

característicos na obra de Unger, pois ao mesmo tempo em que ataca o as “finanças 

saudáveis” adotando implicitamente a TFF que só faz sentido pressupondo-se o PDE, há 
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também no arcabouço teórico do ED o objetivo de explorar alternativas institucionais que 

conectem a poupança a produção, cujo nexo casual adotado é explicitamente compatível com 

a lei de Say. Ademais, o contexto de crise sob qual Unger defendeu as frentes de trabalho 

parece indicar que para o ED tal política só seria necessária nas fases ruins dos ciclos 

econômicos, ao contrário de Minsky que defende sua adoção de forma permanente. A favor 

da compatibilidade entre esses dois programas estão que o ELR dá conteúdo macroeconômico 

às frentes de trabalho propostas pelo ED em favor dos desempregados, informais e precários, 

enquanto o ED, em sua proposta de mudança deliberada e democrática da história, é um 

ambiente institucional e ideológico adequado para políticas que resultem em mudanças tão 

significativas como a diminuição ou até mesmo a eliminação do desemprego involuntário, 

item que faz sentido na “reforma revolucionária” de Unger e compatível com a direção 

macroeconômica consciente e essencialmente reformista da economia defendida por pós-

keynesianos como Minsky e Wray. Essa compatibilidade também se deve ao fato desses dois 

programas serem de linhagem não ortodoxa e desafiadores do status quo do pensamento 

político e econômico. Minsky aprofunda esse viés institucional ao propor uma quase heresia 

dentro do pensamento econômico: desinstitucionalizar o desemprego ou institucionalizar o 

pleno emprego. Ao propor isso, adota o conceito de Unger de “reforma revolucionária”, ao 

ambicionar a substituição de toda uma estrutura de ideias institucionais formadoras a respeito 

do problema do desemprego, ao passo que supera um “fetiche institucional”. Isso é típico da 

prática de uma política transformadora da estrutura institucional que Unger defende, além de 

contribuir para o avanço dentro da área de coincidência entre progresso prático e emancipação 

do indivíduo. 

O ELR reforça o argumento do ED a respeito da limitação e impossibilidade 

transformadora das atuais políticas de mera transferência fiscal de renda, incapazes de 

proporcionar uma real mudança social, especialmente no que tange a hierarquia de classes e 

uma maior estabilidade econômica geral. Minsky contribui com um programa que prevê a 

garantia de emprego por parte do Estado, enquanto Unger busca, na substituição da herança 

familiar pela herança social, um ataque mais direto ao dualismo social, que é característico do 

Brasil. Essa desaprovação do ED à herança familiar e a doutrina das “finanças saudáveis” 

também é forte entre os pós-keynesianos. Assim, nesses dois autores, assim como em Keynes, 

há um profundo idealismo e desejo de construir uma sociedade e uma economia de mercado 

mais humana e justa, aberta a revisões, ao experimentalismo institucional e livre do 

desemprego involuntário. 
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A aplicação do ELR e do ED no Brasil em geral, e no NE inicialmente, vai depender 

de como esses programas serão assimilados em um mundo acadêmico atualmente tão 

deslumbrado com os programas de renda mínima. Só uma chancela articulada por parte da 

intelectualidade brasileira em geral, e nordestina em especial, pode fazer esses dois programas 

transbordarem para a esfera da política, acendendo o fio do pavio da prática constante de 

revisão e imaginação institucional, possibilitando cortar laços com o passado enquanto molda 

um caminho para o futuro. 

 

            

 

            



    

122 
 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

  

ANDRADE, Joana. E. J. O revisionismo de Eduard Bernstein e a negação da dialética. 

2006, 263f Dissertação (Mestrado em Ciências Humanas). Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas-Universidade de São Paulo, São Paulo.  

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho? Ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 4ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 1997. 

 

ARAÚJO, D. O Descompasso Sub-regional nordestino: o caminho oposto à integração 

econômica. Grupo de estudos e pesquisas em espaço, trabalho, inovação e sustentabilidade. 

Departamento de Economia. Natal: UFRN, 2011.  

 

___________. Notas sobre a formação do complexo nordestino e as transformações da 

economia regional: revisitando Furtado e o desenvolvimento regional. Leituras de Economia 

Política, Campinas, v. 13, p. 53-78, jan./jul., 2008. 

 

ARAÚJO, Tania B. Industrialização do Nordeste: intenções e resultados.  Comunicação 

apresentada no Seminário Internacional sobre Disparidade Regional. FÓRUM NORDESTE, 

Recife, 1981. 

 

________. Por Uma Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Revista Econômica do 

Nordeste, Fortaleza, v. 30, n. 2, p. 144-161, abr./jun., 1999. 

 

________. Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2000. 

 

ARESTIS, P. Sawyer M. The euro: evolution and prospects. Cheltenham: Edward Elgar 

Publishing, 2001. 

 

ATKINSON, A. B. Income Tax and Top Incomes over the Twentieth Century. Hacienda 

Pública Española / Revista de Economía Pública, 2004 

 

BARBOSA FILHO, F. e PESSÔA, S.. Uma Análise da Redução da Taxa de Desemprego. 

Rede de Economia Aplicada, Working Paper 28, 2011. 

 

BEHRING, Elaine Rossetti e BOSCHETTI, Ivanete. Política Social: fundamentos e  

história. 3. ed.- São Paulo: Cortez, 2007. 

 

BELUZZO, L. G. As Teorias Econômicas de Keynes - Análise do Professor Luíz 

Belluzzo.avi. São Paulo, TV Cultura. Publicado em 13/09/2012. Disponível em < 

http://www.youtube.com/watch?v=1pJduyhZgRU> Acesso em: 14 nov. 2013. 

 

BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2004. 

  

BRANDÃO, Carlos. Território e desenvolvimento:as múltiplas escalas entre o local e o 

global.Campinas. São Paulo: Editora da Unicamp, 2007. 

 



    

123 
 

BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: por uma teoria geral da política. Tradução 

Marco Aurelio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 

 

CACCIAMALI, Maria Cristina. In: CAMARGO, J. M.; GIAMBAGI, F. (Orgs.) As 

economias informal e submersa: conceito e distribuição de renda. Rio de Janeiro: Ed. Paz e 

Terra, 1991. 

 

_____________. Globalização e processo de informalidade. São Paulo: UNICAMP, 2000. 

 

CANO, Wilson. Desequilíbrios regionais e concentração industrial no Brasil 1930-70 / 

1970-1995. Campinas: UNICAMP IE, 1998. 

 

_____________. Desconcentração produtiva regional do Brasil 1970-2005. 3. ed., Revista e 

ampliada, São Paulo: Editora UNESP, 2008 

 

CARVALHO, F. J.C. Mr Keynes and the post Keynesians. Aldershot: Edward Elgar, 1992 

 

___________. Alta inflação e Hiperinflação: Uma Visão Pós-Keynesiana. Revista de 

Economia Política, v. 10, n. 4 (40), out./dez., 2005. 

 

CEPAL. Empleo rural no agricola y pobreza en América Latina: tendências recientes. 

Documento de discusión. Santiago, Chile, 2000. 

 

CHESNAIS, François. La mondialisation du capital. Paris: Syros, 1994. 

 

__________. A globalização e o curso do capitalismo de fim-de-século. Economia e 

Sociedade – Revista do Instituto de Economia da Unicamp, Campinas, n. 5, p 1-30, 

Dezembro de 1995. 

 

__________. A mundialização financeira: gênese, custos e riscos. São Paulo: Xamã, 1998. 

 

COLANDER, David. Was Keynes a keynesian or a lernerian? Journal of Economic 

Literature, v.22, n.4, p.1572-5, dez, 1984. 

 

CONCEIÇÃO, Otávio A. Instituições, crescimento e mudança na ótica institucionalista. 

2002. 228f. Tese (Doutorado em Economia) –  Porto Alegre. Programa de Pós-Graduação em 

Economia da Faculdade de Ciências Econômicas, Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul, Porto Alegre. 2002.  

 

CUI, Z. Apêndice. In: UNGER, R. M. Democracia Realizada: a alternativa progressista. São 

Paulo, Boitempo Editorial, 1999.  

 

___. Prefácio. In: UNGER, R. M. Política: os Textos Centrais. São Paulo, Boitempo 

Editorial, 2001. 

 

DYMSKI, G.; POLLIN, R. Hyman Minsky as a Hedgehog: the Power of the Wall Street 

Paradigm. In: Fazzari, S.; Papadimitriou, D. (Orgs.). Financial Conditions and 

Macroeconomic Performance: Essays in Honor of Hyman P. Minsky. Londres: M.E. Sharpe, 

1992. 

 



    

124 
 

DIEESE. Anuário do sistema público de emprego, trabalho e renda. Disponível em: 

<http://www.dieese.org.br/ped/pedmet.xml>. Acesso em: 16 jan. 2011. 

 

EISNER, Robert. The Nairu and fiscal and monetary policy for now and our future: some 

comments. In: NELL, E.; SMITH, M.; FORSTATER, M. Reinventing functional finance. 

Cheltenham: Edward Elgar, p. 91-116, 2003. 

 

ESTADÃO, Jornal. Com o 1º salário, dependente quer comprar “vestido e uma pedra das 

boas”. Edição de 24/01/2014. Disponível em 

<http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,com-o-1-salario-dependente-quer-comprar-

vestido-e-uma-pedra-das-boas,1122475,0.htm>. Acesso em: 25 jan. 2014.  

 

FAMA, Eugene F. Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. Journal 

of finance: 383-417, 1970. 

 

FERRI, P. From Business Cycles to the Economics of Instability. In: Fazzari, S.; 

Papadimitriou, D. (orgs.). Financial Conditions and Macroeconomic Performance: Essays 

in Honor of Hyman P. Minsky. Londres: M. E. Sharpe, 1992. 

 

FILHO, MAUO B. O economista de Ciro. Revista Época, n.222. 19/08/2002. Entrevista a 

Cátia Luz. 

 

FIORI, José Luís. O Poder Global dos Estados Unidos: formação, expansão e limites. In: 

_____. O Poder Americano. Ed. Vozes, Rio De Janeiro 2004. 

 

FRIEDMAN, Milton. The role of monetary policy. American Economic Review, v. 58, n. 1, 

p. 1-17, 1968. 

 

FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento Econômico. Rio de Janeiro: Editora Paz e 

Terra, 1974.  
 

GODOY, A. Democracia radical & experimentalismo institucional: comentários ao 

sumário de teses progressistas de Roberto Mangabeira Unger. São Paulo: Minha Editora,  

2007. 

 

GODOY, A. O movimento Critical Legal Studies e Duncan Kennedy: notas sobre a 

rebeldia acadêmica no direito norte-americano.2007a. Repositorio da Universidade 

Catolica de Brasilia. Pós-Graduação. PPG - Revistas e artigos científicos. Disponível em 

<http://repositorio.ucb.br/jspui/handle/10869/851> Acesso em 4 de Ago. 2014 
 

GTDN. Uma política de desenvolvimento para o Nordeste. 2. ed. Recife: SUDENE, 1967. 
 

IBGE. Indicadores sociais: 2012. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. 

Acesso em: 14 fev. 2013. 
 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Comunicado nº 129 - 

Presença do Estado no Brasil: federação, suas unidades e municipalidades. Disponível 

em:http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/120110_comunicadoipea

129_apresentacao.pdf.. Acesso em: 23 out. 2012. 

 

JAGUARIBE, Hélio et al. Brasil: reforma ou caos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989 



    

125 
 

 

KALECKI, Michal. Political Aspects of Full Employment. Political Quarterly, n. 4, 1943. 

In: Traduzido para o português em “Os Aspectos Políticos do Pleno Emprego”. In 

MIGLIOLI, Jorge (org.). Crescimento e Ciclo das Economias Capitalistas. São Paulo, 2. 

ed. Hucitec, 1987. 

 

KALECKI, Michal e KOWALIK, Tadeusz. “Observations on the ‘Crucial Reform’”. In: 

Política e Economia, no. ?, 1971. Republicado em Collected Works of Michal Kalecki, vol. II. 

Oxford: Clarendon Press, 1991 

 

KEYNES, J. M. The General Theory of Employment, Interest and Money. Nova York: 

Harcourt, Brace, 1937. Tradução para o português: A Teoria Geral do Emprego, do Juro e 

da Moeda. São Paulo, Atlas, 1983. 

 

KOLBERG, J. A. The Gender Dimension of the Welfare State. International Journal of  

Sociology 21: 119-148, 1991. 

 

LABINI, Paolo. S. Oligopólio e Progresso Técnico. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 

 

LERNER, Abba. Money as a creature of the state. The American Economic Review, v.37, 

n.2, p. 312-7, mai. 1947. 

 

________. Economics of employment. NY: McGraw-Hill, 1951. 

 

LESBAUPIN, Ivo. A questão do trabalho nos tempos atuais, dez. 2004. (Esse texto é um 

desenvolvimento do item “O desemprego”, In: LESBAUPIN; MINEIRO. O desmonte da 

nação em dados. Petrópolis: Vozes, 2002, p.77-83). 

 

LESSA, Carlos. In: WRAY, Randall L. Trabalho e moeda hoje: a chave para o pleno 

emprego e a estabilidade dos preços. Rio de Janeiro: UFRJ / Contraponto Editora, 2003. 

 

LOURENÇO, André; GOMES, Zoraide. O Estado como empregador de última instância: 

Uma proposta de pleno emprego, estabilidade e condições dignas de trabalho para o Brasil. 

DEPEC, UFRN, 2007. 

 

LOURENÇO, André L. C. O pensamento de Hyman Minsky: Alterações de percurso e 

atualidade. UNICAMP, 2004. 

 

LIPIETZ, Alain. Audácia: uma alternativa para o século XXI. São Paulo, ed. Nobel: 1991.  

 

MANTEGA, G. A Economia Política Brasileira. 3. ed. São Paulo: Editora Vozes, 1985. 

 

MINISTÉRIO DA FAZENDA. Economia Brasileira em Pespectiva.18 Edição, março  

2013. Disponível em: <http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/publicacoes/economia-

brasileira-em perspectiva/economia-brasileira-em-perspectiva>. Acesso em: 24 out. 2013. 

 

MARX, Karl; BORCHARDT, Julian. O capital – edição resumida. Trad. Ronaldo Alves 

Schmidt. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983.  

 



    

126 
 

MEDEIROS, C., SERRANO, F. Padrões monetários internacionais e crescimento. In: FIORI, 

J.  Estados e moedas.  Rio de Janeiro: Vozes, 1999. 

 

MINSKY, H. Debt Deflation Processes in Today’s Institutional Environment. In: Banca 

Nazionale del Lavoro Quarterly Review. No. 143, dez. 1982 

 

______.John Maynard Keynes. Nova York: Columbia University Press, 1975. 

 

______. Integração financeira e política monetária. In: Economia e Sociedade, n. 3, dez. 

1994 

 

______. Estabilizando Uma Economia Instável. São Paulo: Novo Século, 2010.  

 

MYRDAL, G. Teoria Econômica e Regiões Subdesenvolvidas. Rio de Janeiro: SAGA, 

Segunda Edição, 1968. 

 

______. Aspectos Políticos da Teoria Econômica (os Economistas). São Paulo: Editora 

Nova Cultura, 1989. 

 

NOBRE, Marcos. O Marxismo da Teoria Crítica. São Paulo, TV Cultura. Gravado em 

17/11/2003. Disponível em < http://www.youtube.com/watch?v=MpaC7UeRuiE>. Acesso 

em: 24 dez. 2013. 

 

______. Esquerda, direita e outras vias - Marcos Nobre e Luiz Felipe Pondé. São Paulo, 

TV Folha de São Paulo, entrevista a Otavio Frias Filho. Gravado em 9/05/2011. Disponível 

em < http://www.youtube.com/watch?v=stLjL4TJI1M> Acesso em: 12 out 2013. 

 

NOGUEIRA, Octaviano C. Introdução a Filosofia Política. Brasília: Edições Unilegis de 

Ciência Política, 2010. 

 

OREIRO, José L.; PEREIMA NETO, João B.. Política fiscal, crescimento e distribuição de 

renda e regimes de endividamento público: uma abordagem pós-keynesiana. DEPEC-

UFPR, jan. 2006. 

 

PACHECO, C. A. A questão regional brasileira pós 1980: A fragmentação da nação, 

Campinas:IE/UNICAMP, 1998. 

 

PEREIRA, Bresser, L. C. Estado, sociedade civil e legitimidade democrática. 1995. Lua 

Nova - Revista de Cultura e Política, no. 34. Disponível em: 

<http://www.bresserpereira.org.br/view.asp?cod=338>. Acesso em 7 Ago. 2014. 

 

PHELPS, Edmund S. Phillips curves, expectations of inflation and optimal 

unemployment over time. Econômica, v. 34, n. 135, p. 254-281, 1967. 

 

______. Money-Wage dynamics and labor-market equilibrium. Journal of Political 

Economy, v. 76, n. 4, p. 678-711, 1968. 

 

POCHMANN, Marcio, MORETTO, Amilton. A retomada do emprego numa economia em 

marcha lenta: implicações para as políticas públicas de mercado de trabalho. Trabalho 



    

127 
 

apresentado no XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais, ABEP, realizado em 

Caxambu (MG), 20-24 de setembro de 2004. 

 

POULANTZAS, Nicos. O Estado, o poder, o socialismo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2000. 

 

PORTAL DE NOTÍCIAS DA AGÊNCIA SENADO FEDERAL. O sistema S. Disponível em 

<http://www12.senado.gov.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s>. Acesso em 5 Mar 

2014. 

 

FILHO, Mauo B. O economista de Ciro. Revista Época, n.222. 19/08/2002. Entrevista a 

Cátia Luz. 

 

SEN, A. Mercados, justiça e liberdade. São Paulo, Revista Veja, n. 2267. 02/05/2012. 

Entrevista a Giuliano Guandalini. 

 

SCHUMPETER, Joseph. A Teoria do Desenvolvimento Econômico. São Paulo: Nova 

Cultural, 1988. 

 

SCHUMACHER, E.T. O negócio é ser pequeno. São Paulo: Círculo do Livro, 1973. 

 

SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, Socialismo e Democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 

1983.   

 

SICSÚ, João. Políticas Não-Monetárias de Controle da Inflação: Uma Proposta Pós-

Keynesiana. Revista Análise Econômica, ano 21, n. 39, 2002. 

 

TAVARES, M.C. Da substituição de importações ao capitalismo financeiro. Rio de 

Janeiro: Zahar, 1972. 

 

TEIXEIRA, Carlos S. A. Esquerda Experimentalista: Análise da Teoria Política de Unger, 

2009, 162f Tese (Doutorado em Ciência Política) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas-Universidade de São Paulo, São Paulo. 
 

________. Experimentalismo e Democracia em Unger. São Paulo, Lua Nova, n.80, 2010. 

 

________. Uma filosofia política para a transformação. Revista Estudos Políticos, n. 3, 

Núcleo de Estudos em Teoria Política – UFRJ, Rio de Janeiro, 2011. 

 

TEIXEIRA, Carlos S.; CHAVES, Vitor. Transformação estrutural e direito constitucional. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 257, p. 91-109, maio/ago. 2011.  

 

TROTSKY, L. A Revolução Traída. São Paulo: Global Editora, 1980. 

 

UNGER, Mangabeira. A democracia realizada: a alternativa progressista. Rio de Janeiro: 

Boitempo, 1999. 

 

_____. A Segunda Via: Presente e Futuro do Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2001. 

 

_____. O ponto de partida. Folha de São Paulo, p.26, A2, 21 de Set. de 2004. 

 



    

128 
 

_____. Social Theory: Its Task and its Situation. NewYork: Verso, 2004. 

 

_____. O que a Esquerda deve propor  Rio de Janeiro. Civilização Brasileira, 2008. 

 

_____. O desenvolvimento do Nordeste como projeto nacional. Secretaria de Assuntos 

Estratégicos da Presidência da República. Distrito Federal: 2009. 

 

_____. Ministro Mangabeira Unger: aproveitar a crise para refazer o mercado. Jornal do 

Brasil on line, 17 jan. 2009. Disponível em: 

<http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2009/01/17/ministro-mangabeira-unger-

aproveitar-a-crise-para-refazer-o-mercado/>.Acessado em 24 Out 2012. 

 

_____. Roda Viva - Roberto Mangabeira Unger. São Paulo, TV Cultura, 16 set. 2012. 

Entrevista ao programa Roda Viva. Disponível em: 

<http://www.youtube.com/watch?v=xthmSc7-xq4>. Acesso em: 12 abr. 2013. 

 

_____. Alternativa Nacional (5/10): Trabalho e Capital. Roberto Mangabeira Unger. 

Enviado em Jul/2011. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=zIiARvqbtKs>. 

Acesso em: 25 out. 2013.    

 

WRAY, L. Randal. Senhoriagem ou Soberania? Economia e Sociedade, v.11, n.2, p.193-

211, jul/dez, 2002. 

 

____. Trabalho e Moeda Hoje: a chave para o pleno emprego e a estabilidade dos preços. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ/ Contraponto Editorial, 2003. 

 

____. Entrevista. Oikos Revista de Economia Heterodoxa, n. 8, ano VI, p. 125-142. Rio de 

Janeiro: IE-UFRJ, 2007. 

 

____. The Return of Full Employment Policy: L. Randall Wray. Publicado em 4/12/2012. 

Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=sXY8mZKfXUY> Acesso em: 5 jan. 

2014.  

 

 

 


