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Teoria	das	Elites



A	Revolução	Burguesa	no	Brasil
Este	livro,	publicado	em	1974,	em	plena	ditadura	militar,	

foi	pouco	entendido	por	causa	de	seu	hermetismo	teórico-metodológico.	
“Para	o	mal	(academicismo),	para	o	bem	(rigor	científico)”,	demarca	

a	entrada	no	debate	político	brasileiro	da	casta	de	sábios-universitários,	
isto	é,	docentes	de	um	Ensino	Superior	um	pouco	mais	massificado

em	comparação	com	a	elite	formada	outrora	no	exterior.	



Florestan	Fernandes	não	faz	historiografia,	
mas	sim	“Sociologia	histórica	de	longa	duração”

• Não	lhe	importa	a	exposição	minuciosa	dos	eventos,	mas	sim	tornar	
explícito	o	papel	que	certas	configurações	históricas	decisivas assumem:	

1. na	constituição	dos	grandes	grupos	sociais	e	das	relações	entre	eles,	e	
2. na	definição	do	formato	da	sociedade em	seu	conjunto.
• Estudar	a	revolução	burguesa	no	Brasil significa,	para	Florestan,	
reconstruir	com	se	dá	nesta	particular	configuração	histórica um	processo
de	proporções	mundiais	que	é,	simultaneamente,	econômico,	político,	
social,	cultural	e	que	se	estende	até	à	estrutura	da	personalidade	e	
às	formas	de	condutas	individuais.	
• É	um	processo	multidimensional	que	está	em	jogo,	e	que	ocorre	em	
múltiplas	escalas	e	com	diversas	interconexões	entre	seus	componentes.	
• Reconstruir	essas	escalas	de	análise,	nas	suas	diferenças	e	nas	suas	
articulações,	em	cada	fase	do	processo,	é	a	principal	tarefa	da	análise.



ênfase	na	qualificação	burguesa:	trata-se	de	examinar	
a	formação	de	um	“estilo	especial	de	revolução	burguesa”.

• Não	se	trata	nem	de	delinear	os	traços	gerais	da	auto-organização
própria	da	economia	de	mercado	capitalista	
nem	de	realizar	análise	comparativa entre	variedades	de	capitalismo.	
• E	não	é	propriamente	a	expansão	do	capitalismo que	está	em	pauta.	
• A	dimensão	central	da	análise	não	é	econômica,	mas	sim	sociopolítica.	

• Para	entender	melhor	o	título	e	o	tema	do	livro,	o	que	está	em	questão	é	
o	processo	social	pelo	qual	uma	classe	burguesa	se	constitui	no	Brasil	e	
ganha	condições	para	impor-se	não	só	social	e	economicamente,	
mas	também	politicamente,	ao	conjunto	da	sociedade.	



ampliação	do	controle	sobre	toda	a	sociedade:	
“revolução	burguesa”	em	vez	de	“revolução	estamental”

• Abstraindo	as	“impurezas”	dos	processos	históricos	reais,	há	uma	oposição	
intrínseca	entre	os	princípios	de	organização	estamental e	de	classe
no	que	diz	respeito	à	capacidade	política	de	organização	da	sociedade:	

1. ou	prevalece	o	estamento – grupo	da	sociedade	com	poder	judiciário	
próprio	– e	fecha-se	o	caminho	para	a	classe,

2. ou	esta	o	substitui	nas	instâncias	do	Poder.

• No	caso	brasileiro,	não	temos	simplesmente	traços	estamentais
que	acidentalmente	aderem	à	organização	da	classe,	
mas	a	dimensão	estamental é	incorporada	pela	classe	burguesa	
como	traço	estrutural	na	forja	do	processo	histórico	da	sociedade.	



difícil	explicar	o	declínio	da	ordem	estamental
em	favor	da	ordem	burguesa

• A	ordem	senhorial é	minada	mais	por	seus	próprios	processos	internos	de	
mudança ao	longo	do	século	XIX	do	que	pelo	atrito	conflituoso	com	
os	proponentes	da	ordem	social	competitiva ou,	simplesmente,	
da	ordem	burguesa.

• A	“burocratização”	da	ordem	senhorial	refere-se	ao	uso	que	
os	detentores	estamentais de	privilégios	souberam	fazer	do	seu	acesso	
privativo	a	posições	valorizadas para	ocupar	os	novos	cargos	gerados:	
pela	modernização	da	ordem	legal e	
pelas	diferenciações	estruturais	em	curso	na	sociedade.	

• Isso	correspondia	a	uma	espécie	de	abertura	da	ordem	senhorial
para	as	exigências	de	reorganização	econômica.



limites	estruturais	na	sociedade	nacional:
tanto	da	ordem	estamental quanto	da	ordem	burguesa

• O	privilegiamento econômico	das	atividades	práticas	das	camadas	
senhoriais assumiu,	assim,	um	caráter	de	um	“imperativo	histórico”:

1. por	um	lado,	esse	processo	já	indicava	a	perpetuação	de	traços	
estamentais no	interior	da	ordem	competitiva que	se	anunciava,	

2. por	outro	lado,	envolvia	a	absorção	de	componentes	daquelas	camadas	
em	atividades	de	mercado,	cujas	regras,	em	princípio,	seriam	
incompatíveis	com	a	proteção	estamental.	

• O	argumento	de	Florestan	é	precisamente	que,	ao	absorver traços	da	
ordem	estamental que	se	propunha	substituir,	a	burguesia	brasileira	
incorporou	timidez que	inibe	a	dimensão	construtiva	da	polarização:	
nasceu	o	capitalismo	de	compadrio!



Questões-chave:
• o	regime	democrático	representativo	burguês	constitui	tendência	estrutural	
da	sociedade	brasileira	tal	como	se	deu	nela	a	revolução	burguesa?	
• ou,	pelo	contrário,	há	uma	afinidade	intrínseca,	ainda	que	só	manifesta	
em	situações	críticas	[como	no	Golpe	Parlamentarista	no	Presidencialismo	
que	ocorreu	em	2016],	entre	a	burguesia	que	aqui	se	formou	e	
o	que	Florestan	denomina	de	regime	autocrático	burguês?

• A	resposta	de	Florestan	a	esta	questão	é	inequívoca,	pois	em	uma	
sociedade	capitalista	dependente	como	é	a	brasileira	verifica-se:	

1. ou	uma	forte	dissociação	pragmática	entre	desenvolvimento	capitalista	e	
democracia;	

2. ou	uma	forte	associação	racional	entre	desenvolvimento	capitalista	e	
autocracia.



Não	houve,	então,	revolução	burguesa	no	Brasil,	
e	muito	menos	haverá?

• O	regime	compatível	com	a	natureza	peculiar	da	revolução	burguesa	
no	Brasil traz	o	timbre	de	uma	classe	dominante	que,	não	obstante	estar	
inscrita	historicamente	em	um	processo	de	transformação	da	sociedade:	

1. não	suporta	a	polarização (e,	portanto,	também	o	conflito	de	classes)	e,	
2. sob	pressão,	recua	para	a	acomodação	econômica	e	social	e	

para	o	despotismo	político.

• Estamos	diante	do	relato	de	uma	experiência	histórica	frustrada?	
• O	que	Florestan	mostra	é	que	esta	é	a	revolução	burguesa	que	teve	
como	se	realizar	na	trajetória	histórica	concreta	da	sociedade	brasileira.	



Regime	autocrático	burguês

• Os	limites	históricos	de	uma	classe	só	podem	ser	
estabelecidos	por	outra	classe.	

• Na	ausência	disso,	o	poder	de	uma	classe na	sua	relação	com	
outras	classes	da	sociedade se	concentra	sem	freios,	
por	mais	diminuto	que	seja	na	sua	relação	com	grupos	econômicos	e	
outras	instâncias	de	poder	externas.	

• Em	suma,	converte-se,	no	interior	da	sociedade,	em	alguma	forma	de	
autocracia:	poder	absoluto	ou	ilimitado	que	possibilita	abuso	de	poder.



revolução	autocrática-burguesia

• O	que	Florestan	nos	diz	é	que,	deixada	a	burguesia,	em	uma	sociedade	
como	a	brasileira,	solta	e	à	sua	sorte,	sua	revolução,	aquela	que	a	leva	a	
conformar	a	sociedade	à	sua	imagem	e	semelhança,	não	tem	como	ser	
democrática,	mas	sempre	estará	sob	o	encanto	da	solução	autocrática.	

• Portanto,	não	houve	revolução	burguesa e	muito	menos	revolução	
democrático-burguesa,	mas	sim	revolução	autocrática-burguesia.	

• Exige-se	outras	forças	históricas	para	se	abrir	esse	circuito	fechado
em	que	se	encerraram	as	frações	de	classe	burguesas.



Os	Donos	do	Poder



cabe	uma	revisão	da	história	social	e	política	do	Brasil à	luz	
do	modo	que,	antigamente,	os	sábios	viam	a	sociedade

• A	sociedade	era	vista	não	a	la credo	liberal	como	um	aglomerado	de	
indivíduos	atomizados,	nem	tampouco	como	as	classes	econômicas	a	la
Marx,	segundo	as	quais	as	pessoas	são	categorizadas	por	propriedades.	
• O	Poder	não	era	visto	como	apropriado	por	partidos	político-ideológicos,	
mas	sim	por	grupos	profissionais	(castas),	cada	um	dos	quais	gerando	seu	
próprio	éthos,	isto	é,	espírito,	caráter,	mentalidade.	
• Isso	permitiria	ver	os	grupos	sociais não	só	como	organismos	que	buscam	o	
interesse	próprio e	a	vantagem	econômica,	mas	também	como	encarnações	
de	ideias	e	estilos	de	vida,	que	com	frequência	procuram	impor	aos	outros.	
• É	possível	conceber	“uma	nova	história	do	Poder	no	Brasil”	através	do	
jogo	de	alianças,	ascensão	e	queda	de	coalizões	governamentais	
entre	representantes	dessas	castas	principais.	



releitura	do	livro	de	Raimundo	Faoro:	
Os	Donos	do	Poder

• Segundo	Faoro,	o	patrimonialismo de	origem	portuguesa	determinou,	
além	de	uma	ordem	econômica	peculiar,	relações	específicas	entre	
Homem	e	Poder.
• Atrelou-se	a	uma	ordem	burocrática	que	superpunha	o	soberano ao	
cidadão em	relação	semelhante	à	existente	entre	o	chefe e	o	funcionário.	
• O	rei	(ou	qualquer	mandatário	republicano)	se	enxerga	como	o	primeiro	
comerciante do	Reino	(ou	República)	assim	como	o	senhor	das	terras.	
• Daí	o	“eterno”	espírito	de	privatização,	no	trato	da	coisa	pública,	
ainda	existente	no	País.	
• O	“troca-troca”	através	de	nomeações	para	ocupar	cargos	é	
o	escambo	político.



do	capitalismo	comercial	ao	capitalismo	de	Estado
• Gerindo	o	comércio	e	as	terras	como	coisas	próprias,	o	soberano	teria	
lançado	as	bases	para	a	emergência	futura	do	capitalismo	de	Estado.

• O	argumento era	que	a	coroa	tinha	de	ser	gerida	como	empresa	econômica	
voltada	para	as	conquistas	marítimas.	

• Apoiado	na	burguesia	comercial,	o	monarca	consegue,	
apoiado	na	estrutura	patrimonial,	erguer	seu	domínio	
acima	da	classe	que	havia	patrocinado	a	monarquia.	

• Ao	lado	da	nobreza,	essa	burguesia	se	tornou	o	fator	do	poder,	situando-se	
dentro	do	Estado;	acima	de	uma	e	de	outra,	pairavam	o	Rei e	a	Monarquia.



Estamentos	versus	Classes	Sociais

• O	grupo	de	comando	não	era,	para	Faoro,	uma	classe,	mas	um	estamento,	
isto	é,	um	grupo	de	indivíduos	com	análoga	função	social	ou	
com	influência	em	determinado	campo	de	atividade.	

• A	etimologia	da	palavra	‘estamento’ encontra-se	no	espanhol	do	século	
XVII,	na	coroa	de	Aragão,	quando	cada	um	dos	estados	concorria	às	Cortes	
e	participavam	delas,	eram	eles	os	clérigos,	os	nobres,	os	cavaleiros	e	
as	universidades.	

• Refere-se	também	a	cada	um	dos	corpos	co-legisladores,	estabelecidos	
pelo	estatuto	real,	que	eram	o	dos	próceres e	o	dos	procuradores do	reino.



diferença	entre	classe e	estamento	e casta

• O	estamento,	portanto,	se	relaciona	com	as	quatro	castas	principais,	
estratificadas	de	acordo	com	espírito,	caráter,	mentalidade,	valores:

1. os	sábios/sacerdotes;
2. os	governantes/guerreiros;
3. os	mercadores/financistas;
4. os	camponeses/trabalhadores.

• A	diferença	entre	classe e	estamento reside	no	fato	de	a	primeira	ser	
determinada economicamente,	enquanto	o	segundo	é,	antes	de	tudo,	uma	
camada	social,	ou	seja,	“os	estamentos	governam,	as	classes	negociam”.	
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mercantil:	
comerciante

industrial:	
sábio-tecnocrata

inspirada:	
sábio-pregador

familiar:	aristocrata	
dinástico

busca	de	fama:	
guerreiro

cívica:	trabalhador



Origens das castas, valores e ocupações
Castas	(e 	origens) Valores Ocupações Castas	(e 	origens) Valores Ocupações
Comerciantes Competitividade Grandes Comerciantes Competitividade Pequenas

brandos Empreendedorismo empregadores firmes Empreendedorismo empresas

(empresários	e Internacionalismo Profissionais (comerciantes Disciplina Empresas

financistas) Tolerância liberais	 e/ou	pequenos Regras sob	pressão

Liberalismo	cultural autônomos burgueses) Autoridade da	concorrência

Profissionais Especialização Assistentes Profissionais Especialização Administradores

que	lidam Educação sociais que	lidam Educação Técnicos

com	pessoas Autonomia Professores com	sistemas
e	comunicações Autoexpressão Profissionais	 e	técnicas
(sábios-criativos) Liberalismo	cultural da	mídia (sábios-tecnocratas)

Escritores Governantes Paternalismo Cargos	de

Artistas (aristocratas Diferença liderança

Trabalhadores Ceticismo	quanto	ao Trabalhadores	 ou	proprietários Respeito

(trabalhadores livre-mercado em	produção	de rurais)
tradicionais) Igualdade bens	e	serviços Guerreiros Fama Exércitos

econômica (militares,	 Glória Esportes

Artesãos Habilidade Trabalhador policiais, Coragem

(artífices) Criatividade especializado e	atletas) Honra

Ex.:	Era	Social-Desenvolvimentista:	solidariedade,	coletivo, Ex.:	Era	Neoliberal:	competitividade,	individualismo,

regulação,	igualitarismo	social	=>	aliança	entre	castas	de livre-mercado,	meritocracia,	eficácia,	eficiência	=>	

trabalhadores	e	sábios	com	neocorporativismo aliança	entre	castas	dos	comerciantes	e	guerreiros



4.111	mil	(15%)
Renda: R$ 148	mil
Riqueza:	R$ 504	mil

Comerciantes	

2,289	mil	(9%)
Renda:	R$	50	mil
Riqueza:	226	mil

Sábios-Pregadores

838	mil	(3,2%)
Renda:	R$ 80	mil
Riqueza: 188	mil

Guerreiros

6.495	mil	(25%)
Renda:	R$	44	mil
Riqueza:	R$	81	mil

Trabalhadores

983	mil	(4%)
Renda:	R$	148	mil
Riqueza:	R$	440	mil

Sábios-Tecnocratas

2.951	mil	(11%)
Renda:	76	mil

Riqueza:	R$	272	mil
Sábios-Universitários

Renda e Riqueza Per Capita 
das Castas Brasileiras

Fonte:	DIRPF	2014-13	– Obs.:	entre	26,5	milhões	de	declarantes,	8,8	milhões	são	inválidos	e	
outras	ocupações	não	especificadas	(33,3%)	– (Outras	Castas	- Trabalhadores)	=	11,2	milhões

Ex.:	se	a	sociedade	brasileira	fosse	igualitária	
na	distribuição	de	renda	entre	as	castas,	
o	rendimento	de	cada	declarante	seria	

R$	6.483,48	/	mês	(~	10	SM	2013)	
=>	”classe	média	alta”.
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13.665	
Procuradores	
R$	1.185	mil

9.340	
Titulares	de	
Cartório	
R$	1.135	

mil

20.330	
Poder	

Judiciário	
R$	1.132	

mil

5.893	
Atletas	R$	
816	mil

2.655	
Diplomata	
R$	794	
mil

318.203	
Médicos	
R$	676	
mil

6.166	
Operadores	
BV	R$	672	

mil

358.203	
Fazendeiros	
R$ 658	mil

4.759	
Atores	e	
Diretores	
R$	633	mil

2.793.325	
Empresários	
R$ 622	mil

Ranking das 10 >
Riquezas 

Per Capita 
por Ocupação
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9.340	
Titulares	

de	Cartório	
R$	983	mil

13.665	
Procuradores	
R$	313	mil

20.330	
Poder	

Judiciário	
R$	300	
mil

5.423	
BCB/CVM	
R$	206	
mil

68.160	
SRF	

R$	205	
mil

27.178	
AGU	
R$	204	
mil

12.056	
Pilotos	
R$	175	
mil

318.203	
Médicos	
R$	170	
mil

5.893	
Atletas	
R$	149	
mil

2.655	
Diplomatas	
R$	127	mil

44.768	
Poder	

Legislativo	
R$ 127	mil

Ranking dos 10 >
Rendimentos 

Anuais  
Per Capita 

por Ocupação



Os	Donos	do	Poder:	Estamentos
• Estamento	político:	aquele	em	que	os	membros	têm	consciência	de	
pertencer	a	um	mesmo	grupo – qualificado	para	o	exercício	do	poder	–
e	que	se	caracteriza	pelo	desejo	de	prestígio	e	honra	social.	

• O	estamento é típico	das	sociedades	em	que	a	economia	não	é	totalmente	
dominada	pelo	mercado,	como	a	feudal e,	no	caso	luso-brasileiro,	a	patrimonial.	
• Contudo,	encontra-se,	também,	de	forma	residual,	nas	sociedades	capitalistas.	
• Representa	um	freio	conservador no	sentido	que	é	voltado	para	si	mesmo	e	está	
preocupado	em	assegurar	as	bases	do	poder	com	alianças	de	outra(s)	casta(s).	

• Tese:	o estamento	propicia	ao	Estado	nacional	a	organização	política	capaz	de	
empreender,	seja	a	aventura	ultramarina,	seja	a	industrialização,	
que	nunca	poderiam	ter	sido	obra	exclusiva	de	particulares.



Estado	Patrimonialista	de	Estamento
• A	exploração	sistemática	de	cargos	– lá,	na	Terrinha,	como	cá,	no	Terrão,	
“os	cargos	são	para	os	homens	certos	e	não	os	homens	são	certos	
para	os	cargos” – caracteriza	o	Estado	patrimonial	de	estamento.	

• Na	Índia,	como	em	qualquer	colônia,	a	nomenclatura era	considerada	como	
fonte	de	extração	inesgotável para	os	ávidos	funcionários	e/ou	prepostos.	

• A	nobreza ou	a	classe	burguesa	ociosa contemporânea,	
qualquer	uma	delas	busca	a	ostentação	propiciada	pela	
economia	dirigida	pelo	estamento.	

• A	corrupção grassa	e	o	cargo confere	aparente	nobreza



Conquista	da	propriedade	fundiária:	
riqueza	da	sociedade	rural

• Onde	predomina	a	casta	de	comerciantes,	estabelece-se	um	aparelho	
administrativo	que	organiza	a	economia	para	proveito	do	mandatário.

• Logo	após	a	conquista	do	território	dos	nativos	pré-colombianos,	
quando	nada	(exceto	o	pau-brasil)	apresentava-se	de	comerciável	à	vista	
dos	mercadores	portugueses,	o	Brasil	despontou	como	escoadouro	para	
miseráveis	da	metrópole.	

• A	possibilidade	ilusória	de	conquista	da	propriedade	rural	constituiu	
o	ramo	popular	da	corrente	imigratória	colonizadora.



colonização	do	território	denominado	Brasil

• A	colonização	do	território	denominado	Brasil foi	obra	do	Estado,	
tendo	nítido	cunho	de	capitalismo	comercial	politicamente	orientado:

1. na	conquista,	o	elemento	político foi	representado	pelo	rei,	
defensor	e	garantia	do	empreendimento;	

2. o	comercial foi	personificado	pelo	contratador,	armador	das	naus,	
vinculado	aos	financiadores	europeus;	

3. o	territorial se	concretizou	na	feitoria:	entreposto	comercial,	geralmente	
guarnecido	por	fortificações,	em	que,	no	início	da	colonização	portuguesa,
se	negociavam	e	armazenavam	as	mercadorias	que	deviam	seguir	para	a	
metrópole.	

• Empreendimento	real,	a	colonização	foi	confiada	aos	apaniguados,	isto	é,	
aqueles	que	eram	favoritos,	protegidos,	afilhados,	seguidores	de	ideia,	pessoa,	
partido,	etc.



Não	haveria	“terra	jamais	pisada	pelo	ser	humano”	
sem	dono!

• As	castas que	cercavam	o	trono,	representante	maior	da	casta	dos	
governantes,	garantiriam	a	preservação	dos	vínculos	públicos com	
a	conquista:	

1. a	casta	dos	burocratas e	a	casta	dos	guerreiros,	assim	como	
2. a	casta	dos	sábios (letrados)	e	sacerdotes.	

• A	Santa	Madre	Igreja,	naturalmente	(sic),	não	poderia	estar	ausente	da	
submissão	compulsória	dos	ateus	nativos para	
a	(con)sagração	da	conquista	da	riqueza.	

• Rei	e	esse	estamento	burocrático	criariam	as	vilas antes	das	povoações,	
criando	a	realidade	com	a	lei	e	o	regulamento.	



Risco	dos	representantes	da	casta	de	mercadores	
negociarem	as	terras,	quebrando	o	monopólio	real!

• As	ameaças	à	posse	e	à	integridade	da	colônia	levaram	a	Coroa	portuguesa	
a	criar	um	sistema	de	delegação	de	autoridade para	agentes	locais:	

1. proporcionando-lhes	vantagens	em	troca	de	encargos;	
2. preservando	os	monopólios	e	o	sistema	de	tributos.

• Nessa	época,	mais	do	que	os	ataques	dos	nativos	e	piratas,	era	
“a	privatização	dos	donatários	e	colonos”	que	assustava	a	metrópole.	
• Para	manter	o	empreendimento	colonial,	era	necessário	conceder	poder	
ao	estamento	burocrático,	fixando	agentes	do	soberano	e	
limitando	as	aspirações	autonomistas	dos	potentados –
comerciantes	poderosos,	influentes	e/ou	ricos.	



Caudilhos	coloniais
• Um	desvio	dos	privilégios	comerciais	e	tributários	da	Coroa seria	
provocado	pela	privatização	do	latifúndio.	
• Face	ao	fracasso	do	modelo	das	capitanias	hereditárias,	correspondeu	à	
necessidade	de	reconstrução	do	Estado	absolutista	português.	

• Após	a	primeira	investida	do	Estado	no	sentido	de	conquistar	o	sertão,	a	
iniciativa	foi	dada	a	particulares,	contudo,	eles	exerciam	funções	públicas.	

• Os	caudilhos	coloniais foram	membros	da	casta	dos	guerreiros,	
mais	do	que	da	casta	dos	burocratas.	
• Enquanto	foram	úteis	à	Coroa,	a	rebeldia deles	foi	tolerada.	



Serviço	militar: como	profissão	e	atividade	permanente	
não	enobrecia,	sendo	refúgio	de	pobres	e	desvalidos
• O	processo	de	cerceamento	à	autonomia	dos	caudilhos	e	dos	municípios
se	tornou	irreversível	com	o	aparelho	administrativo	e	fiscalista	
que	se	montou	para	o	controle	real	da	extração	do	ouro	das	Minas	Gerais.

• Para	o	funcionamento	do	aparelho	administrativo,	judiciário	e	fazendário,	
a	paz	interna	e	a	defesa	era	essencial	a	casta	dos	guerreiros
(através	das	Forças	Armadas)	que	se	tornou,	assim,	
o	elemento	integrador	do	colono	à	ordem	metropolitana:	

1. fazendo	do	particular	o	agente	real;	
2. aportuguesando	a	colônia;	
3. afidalgando	os	colonos;	
4. embranquecendo	os	mestiços.

• Entretanto,	isso	só	beneficou as	patentes	superiores.	



Não	é	a	diferença	de	posse	de	bens	que	
determina	a	situação	dos	membros	das	castas
• Na	casta	de	comerciantes-financistas encontravam-se	os	que	visavam	
os	ganhos	de	capital	advindos	do	comércio	de	imóveis,	escravos,	naus,	
valores	e	créditos,	estes	propiciando	juros.	

• Na	casta	dos	proprietários de	capital	imobilizado,	encontram-se	
os	recebedores	de	rendas	provenientes	dos	arrendatários.

• Entre	os	párias,	cabe	misturar	os	escravos	com	os	trabalhadores	pobres	e	
os	devedores?	

• Não,	apenas	os	primeiros	seriam	considerados	“impuros”,	
pois	lidavam	com	trabalhos	“sujos”	que	os	demais	não	enfrentavam.



Estratificação	social	com	base	em	castas
• A	casta	de	comerciantes “encontra	seu	caráter	nas	probabilidades	de	
valorização	de	bens	e	serviços	no	mercado”,	abrangendo	todos	os	
negociantes:	armadores,	fazendeiros,	industriais,	banqueiros	e	financistas.	
• Mas	se	alargaria	demasiadamente	para	aceitar	o	éthos dos	profissionais	
liberais, que	ficam	melhor	acomodados	na	casta	dos	sábios.	
• A	distinção	da	“classe	média”	corresponde	à	faixa	de	renda	intermediária,	
mas	não	acomoda	a	cultura	de	grupos	de	expressão	própria,	
seja	a	pequena	burguesia	decadente,	
seja	os	ocupados	em	profissão	regulamentada	em	mobilidade	ascendente.	
• Também	é	exclusiva	a	casta	dos	trabalhadores	qualificados,	
semiqualificados	e	braçais,	pois	abrange	os	libertos,	mas	não	os	escravos:	
em	termos	contemporâneos,	os	formais,	mas	não	os	informais,	
respectivamente,	os	sindicalizados e	os	não-organizados.



Capitalismo	Comercial	de	Estado
• Grande	parte	das	análises	tradicionais	sobre	o	Brasil	colonial	se	fixaram	na	
dicotomia	senhor-escravo,	relacionando-se	apenas	com	a	questão	da	propriedade	
ou	não,	deixando	de	lado	talvez	o	determinante	na	colonização:

1. o	comércio	e	
2. a	casta	por	ele	suscitada,	vinculada	ao estamento	do	Estado.	

• Na	época	colonial,	o	comerciante era	a	principal	figura	da	vida	portuguesa.	
• Dele	vinha	o	elo	da	Coroa	com	o	senhor	de	engenho,	proprietário	de	escravos.	
• Estes	“párias	negros”	não	tinham	nenhuma	possibilidade	de	ascensão	social.	

• As	castas	compunham	entre	si,	em	um	jogo	oscilatório	de	alianças,	
o	estamento	governamental	que	preservava	a	soberania	nacional e	
jamais	se	confundiu	com	a	soberania	popular.



Raymundo	Faoro	dá	um	salto	epistemológico
• desde	o	período	colonial	brasileiro,	comandado	por	um	Estado	absolutista,	
originando	a	corrupção	e	a	burocracia	no	país,	
• até	o	capitalismo	politicamente	orientado,	conceito	de	inspiração	weberiana.	

• Argumento	gaúcho: a	Revolução	de	30	rompeu	com	a	“sampaulização”	do	País.	
• Inaugurou-se	uma	nova	fase com	o	rompimento	do	dogma	liberal	e	
a	intervenção	estatal	no	domínio	econômico.	
• A	Primeira	República	“liberal”	teria	sido,	então,	
um	breve	interregno	de	quatro	décadas.

• A	partir	da	Revolução	de	1930,	a	política	social iniciou-se,	com	a	intervenção	
governamental	nessa	área	sendo	comparada	à	do	Estado	na	economia:	
como	o	protecionismo	econômico,	o	proletariado – aquele	que	só	dispõe	
de	sua	prole	– necessitava	de	dispositivos	tutelares para	apaziguá-lo.	



Paternalismo	e/ou	Populismo
• Para	sustentar	o	paternalismo,	valor	mantido	pela	casta	dos	aristocratas	
rurais ao	assumir	cargos	de	liderança,	dentro	da	ordem	e	visando	o	
progresso	nacional,	lema	positivista	também	adotado	por	Vargas,	o	Poder	
não	poderia	ser	transferido	à	aliança	das	castas	dos	sábios-tecnocratas	e	
dos	trabalhadores	organizados,	como	já	ocorria	na	socialdemocracia	sueca.	

• Uma	verdadeira	socialdemocracia	brasileira veio	ocorrer	apenas	70	anos	
após,	em	2003,	sob	a	égide	do	Partido	dos	Trabalhadores.

• Antes	da	emergência	do	sindicalismo	combativo,	contribuindo	para	
o	final	da	ditadura	militar,	com	Vargas	se	iniciou	a	sedução	dos	sindicalistas	
“pelegos”, posteriormente	denominado	de	“sindicalismo	de	resultados”.	
• Durante	o	populismo,	os	párias (trabalhadores informais)	
serviram	apenas	comomassa	de	manobra.



Evolução	do	estamento	aristocrático	para	burocrático
• O	Estado teria	passado	a	comandar	a	economia por	meio	de	uma	nova	
camada,	mais	burocrática	do	que	aristocrática,	mas,	como	no	passado,	
estamental e	árbitro	das	classes.	

• Nesse	sentido,	a	primeira	norma	seria	a	disciplina	social	e	jurídica	do	
proletariado.	

• Era	o	regresso	de	um	patrimonialismo que	ficara	afastado	nos	interregnos	
de	1889	a	1930	e	de	1934	a	1937.	Será?	A	quem	serviu	as	políticas	de	
valorização	do	café	que	o	Banco	do	Brasil	e	o	Banco	do	Estado	de	São	Paulo	
(futuro	“Banespa”)	executaram	nesses	períodos?



Compatibilidade	entre	capitalismo	moderno	e	quadro	tradicional:	
compreensão	do	fenômeno	histórico	português-brasileiro

• O	patrimonialismo também	evoluiu,	passando	de	pessoal	para	estatal,	
amoldando-se	às	transformações,	adequando-se	às	mudanças.	

• A	casta	dos	sábios-tecnocratas,	técnicos	e	administradores,	cujos	valores	
são	a	educação	e	a	especialização,	são	profissionais	que	lidam	com	
os	interesses	dominantes	para a	reprodução	do	sistema	capitalista
mesmo	que,	em	certas	situações	de	crise,	esses	se	diferenciem	de	
interesses	particulares	de	alguns	capitalistas.	

• Se	os	tecnocratas substituíram,	nos	cargos	de	liderança,	
o	paternalismo	típico	dos	aristocratas	ou	proprietários	rurais,	
não	deixaram	de	providenciar	a	“queima	do	excedente	do	capital	
(na	época,	o	café)”,	após	a	crise	de	1929,	para	revalorizá-lo.



“mito-fundador”	da	Nação	brasileira
• A	ideia	de	que	o	chefe	de	Estado	se	dirigia	aos	párias,	cujo	analfabetismo
na	época	os	impedia	de	compor	o	eleitorado,	como	um	“pai	do	povo,	
não	como	mito	carismático,	nem	como	herói,	nem	como	governo	
constitucional”,	mas	como	“bom	príncipe” – D.	João	I,	D.	Pedro	II,	Getúlio,	
Lula	–,	que	pode	vir	a	empreender	uma	política	ativa	de	bem-estar	social	
a	fim	de	assegurar	a	adesão	das	massas,	parece	ser	
um	“mito-fundador”	da	Nação	brasileira.	

• Dentro	desse	mito,	a	soberania	popular	teria	só	existido	na	forma	de	farsa,	
não	como	conquistas	concretas	e	estáveis tais	como:

1. a	constituição	de	um	Estado	brasileiro,	
2. a	extinção	da	escravidão,	
3. a	legislação	trabalhista,	
4. as	liberdades	democráticas.



Outro	mito,	“o	Estado,	por	sua	vez,	manteve-se	
independente	da	Nação”.	Onde?	Desde	quando?!	
• Já	é	tempo	de	rever	também	o	mito-fundador	da	“modernização-conservadora”,	
segundo	o	qual	“a	passagem	de	um	tipo	de	modernização	para	outro	se	vinculou	
ao	Exército,	cuja	atividade	política	adquiriu	substância	com	a	República”.	
• Ora,	por	que,	durante	a	Regência,	o	território	nacional	não	se	fragmentou
tal	como	ocorreu	na	América	espanhola?	
• Durante	a	Monarquia, o	Exército	já	cumpria	sua	função	constitucional	precípua	
em	defesa	do	território	brasileiro.
• As	castas	dos	guerreiros,	comerciantes	e	sacerdotes sempre	estiveram	
representadas	no	Estado	para	a	constituição	política da	Nação	brasileira.	
• Ausentes	do	Bloco	do	Poder,	até	2003,	a	casta	dos	trabalhadores	organizados	e	
os	párias	desorganizados,	em	última	instância,	foram	os	verdadeiros	
responsáveis	pela	construção	econômica com	o	suor	de	seus	trabalhos.



máquina	estatal	portuguesa casta	:	aqui-e-ontem?!
• Hoje,	em	pleno	século	XXI,	visto	a	história	a	partir	da	atual	(e	transitória)	
“linha-de-chegada”,	não	será	um	mito-fundador o	diagnóstico	de	que	
“a	máquina	estatal	permaneceu	portuguesa,	hipocritamente	casta,	
duramente	administrativa,	aristocraticamente	superior”?
• Os	juristas,	como	Raimundo	Faoro,	por	mais	brilhantes	e	progressistas	
que	sejam	ou	tenham	sido,	se	dobram	à	retórica,	mesmo	que	
os	fatos	permitam	outra	análise.	
• Curiosamente,	adjetivar	a	máquina	estatal	como	“casta”
remete	ao	adjetivo	casto,	cuja	etimologia	vem	do	latim	castus,a,um
no	sentido	de	”puro,	íntegro,	virtuoso,	irrepreensível,	casto”.	
• É	fazer	humor	negro	dizer	que	“a	máquina	portuguesa”	guarda	castidade,	
ou	seja,	se	abstém	de	prazeres	sexuais,	abstendo-se	de	vida	sexual	ilegítima	
ou	promíscua,	quando	o	território	brasileiro	foi	povoado	à	base	do	estupro	
e	consequente	miscigenação.



Estado	promíscuo	entre	a	coisa	pública	e	a	privatização

• O	Estado aqui	nunca	foi	puro,	cândido,	inocente,	sem	mistura	ou	mescla,	
recatado,	pudico.	

• No	Brasil,	o	Poder	ainda	não	foi	atingido	ou	tocado	por	pessoas	
consideradas	impuras	apenas	no	que	se	refere	aos	párias.	

• Aqui,	o	Poder	dominante	busca	demonstrar	que	está	
à	distância	de	impurezas	apenas	para	aparentar	ser	isento,	intacto.	

• Mas	isso	é	só	a	aparência,	pois,	em	sua	essência,	sempre	foi	
dominado	por	alianças	dinâmicas	entre	castas	com	exclusão	dos	párias.



Getúlio	e	o	Positivismo



Doutrina	positivista:	fachada	ideológica para	legitimar	
o	autoritarismo	que	caracterizava	o	caudilhismo	gaúcho
• Júlio	de	Castilhos,	caudilho	gaúcho,	se	assumia	como	tal	– um	positivista –,	
tanto	que	em	seus	escritos	pregava	a	tese	de	que	a	sociedade	precisava	ser	
regida	pelas	mesmas	leis	e	métodos	da	Matemática	e	da	Biologia.	

• Defendia,	em	função	das	ideias	positivistas,	a	necessidade	de	uma	
“ditadura	científica”,	na	qual	o	poder	deveria	decorrer	do	saber	e	
não	do	voto,	ou	seja,	seria	um	”governo	dos	melhores”,	i.é,	eles	próprios.	

• Inspirado	no	positivismo,	Castilhos	advogava	a	instalação	de	
um	governo	forte,	um	“Executivo	hipertrofiado”,	que	se	auto	investisse	
da	“tarefa	suprema”	de	modernizar	a	sociedade,	regenerar	o	Estado	e	
educar	os	cidadãos	para	a	vida	em	comum.	



Getúlio:	discípulo	de	Auguste	Comte
• O	menino	Getúlio cresceu	em	uma	casa	em	que	o	sistema	parlamentar	
defendido	pelos	liberais era	tido	como	um	“sistema	pra	lamentar”...

• Depois	de	uma	série	de	instabilidades	políticas	e	de	articulações	de	bastidores,	
Júlio	de	Castilhos	e	seu	minoritário	PRR assumiram	oficialmente	o	governo	do	
Rio	Grande	do	Sul	em	julho	de	1891,	sob	as	graças	do	primeiro	presidente	da	
história	do	país,	o	marechal	Deodoro.	

• Logo	tratou	de	pôr	seu	ideário	em	ação,	lastreado	por	uma	Constituição	estadual	
que	ele,	Castilhos,	havia	escrito	praticamente	sozinho e	que	foi	aprovada,	
por	unanimidade,	em	uma	assembleia	constituinte	dócil	e	
que	se	reuniu	por	apenas	duas	semanas.	

• Pela	Constituição	castilhista,	o	Legislativo funcionava	por	minguados	
dois	meses	a	cada	ano	e	tinha	a	competência	limitada	à	aprovação	do	
orçamento,	cabendo	ao	Executivo	estadual	a	prerrogativa	de	governar	por	
decreto.	



46



Retórica	positivista:	política era	descrita	como	um	“charco	lodoso”,	
onde	apenas	chafurdavam	as	ambições	e	veleidades	pessoais

• Em	nome	da	continuidade	administrativa,	o	presidente	do	Estado	
podia	se	reeleger	quantas	vezes	fosse	de	seu	desejo,	desde	que	obtivesse	
três	quartos	da	votação	total— o	que	não	era	difícil	de	se	conseguir	com	
a	pressão	do	voto	a	descoberto,	em	reforço	às	normas	de	conduta	dos	
positivistas,	que	preconizavam	a	necessidade	de	os	cidadãos	
“viverem	às	claras”,	em	oposição	ao	princípio	do	sufrágio	secreto.

• No	positivismo	seletivo	de	Júlio	de	Castilhos,	a	plena	liberdade	de	
expressão,	defendida	por	Comte	e	também	prevista	na	Constituição	
estadual,	foi	solenemente	ignorada,	assim	como	no	futuro	Getúlio	
abandonou	a	postura	laica preconizada	pelo	positivismo	para	o	Estadista.	
• A	imprensa	oposicionista era	alvo	de	constantes	perseguições,	
sendo	frequente	o	empastelamento	de	jornais	adversários	ao	governo.	



discurso	da	austeridade	e	da	excelência	moral

• O	discurso	da	austeridade	e	da	excelência	moral embalava	uma	doutrina	
partidária	que	tinha	na	eficiência	técnica	e	na	eficácia	administrativa	
a	sua	pedra	de	toque:	os	que	detinham	o	Poder	sempre	se	intitulavam	
“governo	dos	melhores”...	

• Qualquer	questionamento	à	administração	pública	ou	mesmo	a	mais	leve	
crítica	à	ausência	da	representação	parlamentar	eram	considerados,	
portanto,	um	retrocesso,	ou	seja,	um	retorno	ao	pântano	mesquinho	da	
política.



elite	da	pecuária	e	negociantes	tradicionais	da	fronteira	
versus	novas	classes	mercantis	e	financeiras	do	litoral

• Além	de	extinguir	a	regalia	alfandegária	dos	inimigos,	os	republicanos	
puseram	em	prática	uma	política	de	repressão	ao	contrabando	na	
fronteira,	o	que	novamente	afrontou	os liberais defensores	da	ampla	
liberalização	do	comércio	com	os	países	do	Prata.

• À	ação,	seguiu-se	a	correspondente	reação:	em	novembro	de	1891,	
Castilhos	foi	apeado	do	poder	local	em	consequência	da	queda	do	
marechal	Deodoro	no	plano	federal.	

• Os	antigos	liberais,	reunidos	a	republicanos	dissidentes	contrários	à	
liderança	autocrática	de	Castilhos,	trataram	de	ir	à	forra,	
coligados	sob	a	denominação	comum	de	“federalistas”.



Barbárie	e	perseguições	políticas:	longa	tradição	
• Após	conspiração	liderada	pelo	pai	de	Vargas	para	reconduzir	Júlio	de	Castilhos	
ao	poder,	o	plano	dos	conjurados deu	certo,	com	a	conivência	do	novo	chefe	de	
governo	federal,	o	marechal	Floriano	Peixoto,	que	pretendia	neutralizar	
os	partidários	do	liberalismo,	que,	além	de	parlamentaristas,	
eram	acusados	de	serem	monarquistas	saudosos.

• Quando	o	menino	Getúlio	viu	o	pai	Manuel	Vargas	retornar	vitorioso	(e	com	
a	patente	de	general)	a	São	Borja,	havia	chegado	o	momento	da	retaliação:	
novamente	donos	da	situação,	os	republicanos	demitiram	os	federalistas	
de	todos	os	cargos	públicos	e	dos	comandos	municipais.	

• Não	ficaram	nisso	e	reproduziram,	com	sinal	contrário,	
as	mesmas	perseguições das	quais	tinham	sido	vítimas pouco	antes;	
sobretudo	no	interior	do	estado,	estabeleceu-se	a	barbárie.



Revolução	Federalista

• A	guerra	civil	nos	pampas,	a	chamada	Revolução	Federalista,	prolongou-se	
de	1893	até	1895,	aprofundando	a	cizânia	entre	os	Vargas	e	os	Dornelles,	
famílias	respectivamente	do	pai	e	da	mãe	de	Getúlio,	e	
resultando	em mais	de	10	mil	mortos	em	combate,	o	equivalente	então	
a	um	terço	de	toda	a	população	masculina	da	capital	Porto	Alegre.	

• A	vitória	coube	aos	republicanos,	com	Júlio	de	Castilhos	fortalecido	à	
frente	do	governo	rio-grandense,	apoiado	por	Floriano	Peixoto,	
mas	também	amparado	por:	

1. uma	brigada	militar	estadual	constituída	para	reprimir	os	adversários	e	
2. uma	extensa	teia	de	apoios	políticos	no	interior	do	estado,	

onde	pontificavam	os	chefes	municipais	que	lhe	juraram	lealdade.	



degolas	sumárias	de	adversários

• Um	era	“pica-pau”,	como	foram	
apelidados	os	republicanos,	
por	causa	das	listras	brancas	e	
do	quepe	vermelho	que	traziam	
no	uniforme,	embora	sua	marca	
fosse	realmente	o	lenço	branco	
amarrado	ao	pescoço,	
símbolo	da	legalidade.	

• O	outro	era	“maragato”,	
alcunha	pejorativa	infligida	aos	
federalistas pelo	fato	de	
muitos	dos	que	se	engajaram	
no	movimento	serem	uruguaios,	
provenientes	da	província	
espanhola	de	Maragatería.	

• O	termo	acabou	sendo	assumido	
pelos	federalistas,	que	adotaram	
o	lenço	vermelho	no	pescoço	
como	insígnia	rebelde.



castilhismo	sem	Castilhos

• Sucessor	de	Júlio	de	Castilhos,	vítima	de	um	câncer	na	garganta,	eleito	em	1897	
em	um	pleito	sem	adversários,	reeleito	em	1902	outra	vez	sem	oponentes	
nas	urnas,	Borges	de	Medeiros governava	amparado	pela	“bíblia	castilhista”.	
• A	Constituição	rio-grandense	de	1891	sustentava	a	crença	no	Executivo	forte	e	
conservava	um	Legislativo	de	fachada,	respaldada	pelo	discurso	da	eficácia	
combinado	à	prática	da	coerção	política:	

1. manteve	a	ênfase	na	modernização	do	estado,	
2. martelou	o	dogma	da	moralidade	e	austeridade	administrativa e	
3. pregou	a	tese	da	incorporação	de	direitos	civis	aos	trabalhadores.	

• Estes	últimos	pontos	explicavam	o	apoio	das	nascentes	classes	médias	urbanas
ao	regime	castilhista-borgista (e	depois	varguista),	a	despeito	da	
radical	rejeição	ao	princípio	da	representação	parlamentar.



Teoria	das	Elites



9%	da	população	ocupada	em	classes	de	renda	
acima	de	5	salários	mínimos	(R$	3.940);	

recebem	60%	do	financiamento	imobiliário.

10%	das	pessoasmoram	em	domicílios	
cuja	renda	familiar é	classificada	
na	faixa	B [R$	5.275	– R$	7.974]	ou	
na	faixa	A [acima	de	R$	7.974]

Faixas	A	e	B1	com	[38-100]	pontos	na	
Regra	de	Classificação	2015	da	ABEP	

representam	2	extratos	socioeconômicos	
ordinais	com	+/- 5%	cada	um,	com	renda	
mensal	A	(>	R$	16.000)	e	B1	(>	R$	8.000),	

constituindo,	respectivamente,	3%	e	4%	dos	
consumidores e	16%	e	12%	do	consumo.

9	milhões	participantes em	planos	individuais	
de	Plano	Gerador	de	Benefícios	Livres	(PGBL)	e	

Vida	Gerador	de	Benefícios	Livres	(VGBL)

9.601.162	pessoas	com	Ensino	
Superior	Completo,	sendo	
8.979.706	com	graduação,	
451.209	com	mestrado	e	
170.247	com	doutorado

Estratificação	Social:	“Regra	de	9”





Traços	comuns	de	distinção	de	uma	
Teoria	das	Elites

• 1)	em	toda	sociedade	organizada,	as	relações	entre	indivíduos	ou	grupos
que	a	caracterizam	são	relações	de	desigualdades;	

• 2)	a	causa	principal	da	desigualdade está	na	distribuição	desigual	do	poder,	
ou	seja,	no	fato	de	que	o	poder	tende	a	ficar	concentrado	nas	mãos	de	
um	grupo	restrito	de	pessoas,	

• 3)	entre	as	várias	formas	de	poder,	o	mais	determinante	é	o	poder	político;	

• 4)	aqueles	que	detêm	o	poder,	especialmente	o	poder	político,	ou	seja,	
a	classe	política	propriamente	dita,	são	sempre	uma	minoria;	



Traços	comuns	de	distinção	de	uma	
Teoria	das	Elites

• 5)	uma	das	causas	principais	por	que	uma	minoria	consegue	dominar	
um	número	bem	maior	de	pessoas está	no	fato	de	que:	

1. os	membros	da	classe	política,	sendo	poucos	e	tendo	interesses	comuns,	
têm	ligames	entre	si e	

2. são	solidários pelo	menos	na	manutenção	das	regras	do	jogo,	que	permitem,	
ora	a	uns,	ora	a	outros,	o	exercício	alternativo	do	poder;	

• 6)	um	regime se	diferencia	de	outro:	
1. na	base	do	modo	diferente	como	as	Elites surgem,	desenvolvem-se	e	decaem,	
2. na	base	da	forma	diferente	como	se	organizam	e	
3. na	base	da	forma	diferente	com	que	exercem	o	poder;



Traços	comuns	de	distinção	de	uma	
Teoria	das	Elites

• 7)	o	elemento	oposto	à	Elite,	ou	à	contra-Elite,	é	a	massa	(silenciosa),	
a	qual	constitui	o	conjunto	das	pessoas	que	não	têm	poder,	
ou	pelo	menos	não	têm	um	poder	politicamente	relevante:	

1. são	numericamente	a	maioria,	
2. não	são	organizadas	de	maneira	autônoma,	ou	
3. são	organizadas	por	aqueles	que	participam	do	poder	da	classe	

dominante	e	
4. estão,	portanto,	a	serviço	da	classe	dominante.

• A	Teoria	da	Sociedade	de	Massa é	a	contrapartida	da	Teoria	das	Elites e	
ambas	se	desenvolveram	no	século	XX	paralelamente.	



Negativamente,	o	que	as	várias	teorias	elitistas	
têm	em	comum

• por	um	lado,	a	crítica	da	ideologia	democrática	radical,	segundo	a	qual	é	possível	
uma	sociedade	em	que	o	poder	seja	exercido	efetivamente	pela	maioria,	e,	
• por	outro	lado,	a	crítica	da	teoria	marxista,	segundo	a	qual,	estando	o	poder	
ligado	à	propriedade	dos	meios	de	produção,	é	possível	uma	sociedade	fundada	
sobre	o	poder	da	maioria, ou	seja,	sobre	o	poder	de	todo	o	povo,	desde	
o	momento	em	que	a	propriedade	dos	meios	de	produção	seja	coletivizada.	

• Como	teoria	realista	da	Política,	ela	mantém	firme	a	tese segundo	a	qual:	
1. o	poder	pertence	sempre	a	uma	minoria (“nomenclatura”)	e	
2. a	única	diferença	entre	um	regime	e	outro	está	na	

presença	de	minorias	em	competição	entre	si.	



Reação	à	democracia	popular	massiva

• Ideologicamente,	esta	Teoria	das	Elites nasce como
reação	contra	o	advento	temido	da	sociedade	de	massa, e,	portanto:	

1. não	só	contra	a	democracia	substancial,	
2. mas	também	contra	a	democracia	formal,	

• Sua	principal	função	histórica,	mais	do	que	esgotada,	foi	a	de	denunciar,	de	
vez	em	quando,	as	sempre	renascentes	ilusões	de	uma	democracia	integral.	



Teoria	das	Elites:	
Ideologia	versus	Pragmatismo	Realista

Na	sua	face	ideológica
• a	Teoria	das	Elites	contribuiu	
para	obstaculizar	o	avanço	de	
uma	transformação	democrática	
da	sociedade,	argumentando	
que	democracia	e	existência	de	
uma	classe	política	minoritária	
não	são	incompatíveis.	

Na	sua	face	realista
• a	Teoria	das	Elites	contribuiu	e	
contribui,	ainda	hoje,	para	
descobrir	e	colocar,	a	nu,	
o	fingimento	da	"democracia	
manipulada".



fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


