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Resumo: a presente proposta de trabalho consiste na avaliação da fortuna crítica do 

conceito de cidadania regulada, formulado originalmente por Wanderley Guilherme dos 

Santos no livro Cidadania e justiça, de 1979, e retomado em textos posteriores. O escopo 

do artigo compreende: i) a avaliação do conceito tendo em vista a trajetória intelectual do 

autor, de modo a situá-lo no conjunto de sua obra; ii) a análise imanente desse conceito; 

iii ) a consideração das críticas dirigidas por outros intelectuais a esse conceito e das 

categorias alternativas propostas a ele; iv) as apropriações desse conceito realizadas por 

outros estudiosos. O presente trabalho considera que se, por um lado, o conceito de 

cidadania regulada parece ser útil como ferramenta de análise das tensões internas aos 

processos de redemocratização, pois permite a identificação de tensões peculiares à 

realidade brasileira, por outro, ele corre o risco de idealizar o processo de formação da 

democracia nos países centrais. Ademais, procurar-se-á compará-lo a outras narrativas de 

compreensão da construção da cidadania no Brasil articuladas em torno da ideia de 

“modernização conservadora”. 
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A obra de Wanderley Guilherme dos Santos (doravante WGS), como a de alguns 

outros intelectuais de sua geração, carece de um estudo mais sistemático a seu respeito. A 

despeito disso, há mais de cinquenta anos, WGS mantém-se absolutamente atuante no 

mundo intelectual brasileiro. Professor formador de várias gerações de graduandos e pós-

graduandos em ciências sociais, participante da última geração do ISEB (Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros), fundador do IUPERJ (Instituto Universitário de 

Pesquisas do Rio de Janeiro), também fundador e ex-presidente da ANPOCS (Associação 

Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais), fundador e ainda membro do corpo 

editorial da Revista Dados, autor de aproximadamente trinta livros, além de inúmeros 

artigos e capítulos de livros, WGS é, talvez um dos poucos dentre seus pares, que 

dispensa apresentação. 

O presente trabalho não tem, no entanto, a pretensão de suprir a lacuna 

supramencionada. Mais do que propriamente avaliar a obra desse autor, como um todo, 

nos ocuparemos aqui de analisar o potencial hermenêutico do conceito de cidadania 

regulada, suas limitações teóricas, bem como a recepção que esse conceito teve por parte 

da comunidade acadêmica brasileira. Partimos da hipótese de que esse conceito tem 

fortes aproximações com diversas teses de interpretação do Brasil a respeito do processo 

descrito usualmente como “modernização conservadora”. 

O presente trabalho será dividido em quatro seções. Na primeira, apresentaremos 

alguns traços gerais da obra de WGS a fim de “localizar” o conceito de cidadania 

regulada na sua trajetória intelectual. Na segunda parte do trabalho procuraremos avaliar 

o próprio conceito tanto no livro em que ele originalmente aparece, Cidadania e justiça 

(1979), quanto em obras posteriores. Na terceira seção apresentaremos, de um lado, as 

principais avaliações críticas e, de outro, alguns “usos” do conceito de cidadania 

regulada. Na quarta e última seção do presente artigo faremos alguns apontamentos a 

respeito dos ganhos e limites desse conceito, bem como da sua inserção, de um modo 

geral, no pensamento político brasileiro do século XX.  

 

Breve introdução ao pensamento de WGS 

 

A obra de Santos é, decerto, muito extensa, para ser avaliada metodicamente no 

espaço de um artigo. Em trabalho anterior (Moreira, 2008), procuramos esboçar um 

quadro geral mais detalhado de entendimento dela. O que se apresentará aqui é tão-



somente um resumo desse esboço. Dividimos, então, a obra de WGS em três fases, 

diferenciadas em função das temáticas e da abordagem predominante em cada uma delas. 

Uma primeira fase (1962-1963) é marcada pela sua participação destoante no 

ISEB, com fortes críticas à ideologia nacional-desenvolvimentista (dominante entre os 

isebianos), às posições dominantes na esquerda brasileira (principalmente aquelas 

vinculadas ao Partido Comunista Brasileiro), à ideologia autoritária e pela sua vinculação 

teórica ao marxismo. Além de alguns poucos artigos, o autor publicou dois livros não 

muito conhecidos a essa época: Reforma e contra reforma e Introdução ao estudo das 

contradições sociais no Brasil, sendo esse a última publicação do ISEB antes do seu 

fechamento (ainda em 13 de abril de 1964), e tendo sido ele confiscado. Contudo, além 

dos dois escritos e dois anos antes da deflagração do golpe, WGS escreveu um panfleto 

político no qual conclamava as forças populares a se unirem contra o golpe em curso no 

país. Quem dará o golpe no Brasil, fascículo da coleção Cadernos do Povo Brasileiro, 

ficaria na memória nacional como uma espécie de texto visionário a respeito dos eventos 

que marcariam nossa história, ainda que WGS tenha apostado de que o golpe iminente 

não teria provavelmente o protagonismo dos militares. 

De um modo geral, seus textos desse período são marcados pelo caráter crítico 

quanto às interpretações da realidade brasileira, fundamentados em certa leitura da 

filosofia marxista, e ainda não configuram uma análise eminentemente “política”, uma 

vez que as variáveis explicativas utilizadas são de natureza eminentemente sociológica 

ou econômica. Partidos, competição política, estabilidade, coalizões partidárias, políticas 

públicas, temas dominantes dos períodos subseqüentes, ainda não fazem parte da reflexão 

do autor.  

Uma segunda fase, 1967-1988, inicia-se formalmente com a publicação dos seus 

conhecidos artigos na Dados sobre a imaginação política brasileira que, entre textos de 

outros intelectuais, contribuíriam para fundar o campo de investigação acadêmica do 

pensamento político e social brasileiro (Cf. Lynch, 2013). Sobre os escritos dessa fase, 

cinco aspectos devem ser destacados. O primeiro deles refere-se à alegação da autonomia 

da política e, portanto, da especificidade da ciência política. Nesses textos pode-se 

observar um esforço de ressaltar a especificidade da dinâmica política, distinguindo-a das 

reflexões econômicas ou sociológicas, pois as instituições políticas passam, destarte, a 

ser empregadas como fator explicativo dos fenômenos estudados, como é o caso 

paradigmático da sua tese de doutorado, defendida em Stanford em 1969 e publicada 



posteriormente em 1986 como livro, Sessenta e quatro: anatomia da crise. Nela, WGS 

formulou inusitada hipótese de interpretação do golpe de 1964, qual seja, a de que o ele 

teria sido um resultado direto de um “crise de paralisia decisória”, que combinava 

elevada fragmentação da representação partidária no Congresso Nacional com 

radicalização político-ideológica e alta rotatividade ministerial. Essa tese representava 

importante contraponto às análises então existentes sobre 64, que o consideravam uma 

decorrência de fatores econômicos e sociais, compreendendo as instituições políticas 

como suas variáveis dependentes. 

Outro ponto a ser destacado é que nos textos do segundo período já se constata a 

utilização sistemática de metodologias empiricistas na investigação do fenômeno 

político, típicas da matriz de ciência política estadunidense, na qual WGS se formou. O 

terceiro ponto refere-se precisamente que, para além da incorporação metodológica, ao 

fato desse autor incorporar muitas teorias, hipóteses e conceitos da moderna ciência 

política, o que, evidentemente, não ocorre nos textos da primeira fase. Embora isso não 

seja nada incomum para essas primeiras gerações de cientistas políticos brasileiros (que, 

foram para os EUA, no contexto de cerceamento crescente da ditadura civil-militar 

brasileira, a fim complementar sua formação em cursos de pós-graduação na área de 

ciências sociais) é importante destacar que essa relação com a ciência política estrangeira 

não se dá como sinônimo de subserviência intelectual, como comprova a apropriação do 

conceito de poliarquia feita por WGS (Cf. Santos, 1998a Moreira, 2014). O quarto traço 

importante dos escritos dessa fase é a adoção do autoritarismo como objeto de estudo 

privilegiado. Nesse contexto, a ordem autoritária inaugurada em 1964 procura ser 

compreendida sobretudo à luz de nossa tradição de pensamento e prática autoritárias, 

particularmente do período do Estado Novo, como é o caso do livro aqui estudado 

Cidadania e justiça. 

Nesse sentido, há uma linha de continuidade entre os textos iniciais desse período 

que investigavam os pensadores brasileiros denominados por WGS de “autoritários 

instrumentais” (Cf. Santos, 1978) e textos finais, que continuarão a examinar a dinâmica 

autoritária nacional por oposição à democrática, a ser, afinal, fundada. Assim sendo, 

cumpre salientar diferença identificada por Renato Lessa (2010; 2011): ao contrário da 

ciência política estadunidense que, no seu contexto de fundação, convivia em seu país 

com uma democracia eleitoral de massas, no Brasil, os “founding fathers” da moderna 

ciência política vivenciavam aqui uma autocracia, o que ajuda a compreender a 



relevância dessa temática na intelectualidade do período. O quarto aspecto, decorrência 

do terceiro, é que, subsidiariamente, e, particularmente nas obras do final da década de 

oitenta, o tema da transição democrática ganha saliência na obra desse autor, como é o 

caso do livro Poder e política (1988), que contém palestra proferida pelo autor no Senado 

federal acerca da estratégia de “descompreensão política”. É razoável pensar que WGS, 

bem como diversos outros intelectuais do país, a partir do contexto da “abertura lenta, 

gradual e segura” promovida por Geisel, se apresentasse como estudioso especializado na 

análise política e como intelectual público compromissado com a redemocratização do 

Brasil. Nesse sentido, alguns textos desse período diagnosticavam que, em função do 

processo de modernização levado a cabo pelos militares, o país se transformara 

profundamente nos anos entre 1960 e 80. A ordem da cidadania regulada parecia que, de 

fato, se esgotara, pois a sociedade brasileira tinha se tornado mais diversificada, 

autônoma e organizada e exigia, portanto, que o sistema político se democratizasse. Em 

um capítulo de uma obra que reunia alguns pensadores brasileiros das ciências sociais, 

WGS anunciava “A pós-revolução brasileira”. Nele, o autor defende que as condições 

sociais brasileiras nos anos 80 eram bastante distintas das condições que precederam o 

golpe de 64, bem como seriam os resultados políticos desses dois processos. Avaliando 

os vinte anos de militarismo no Brasil, ele afirma que os chefes de governo do período 

foram responsáveis por um processo de modernização conservadora, sendo que várias 

conseqüências desse processo não eram esperadas, o que é próprio da política, isto é, que 

a expectativa dos reformadores não corresponda aos efeitos obtidos, podendo gerar, 

como foi o caso, mudanças contrárias às desejadas. Embora não possa ser atribuído 

apenas aos militares, o fato é que, até 1984, o país havia passado por um processo de 

urbanização, industrialização e crescimento econômico, deixando de ser uma sociedade 

tradicional, marcada pelo “compadrio” e pelo “clientelismo” para tornar-se uma 

sociedade “aberta, porosa e fluida” (Santos, 1986, p. 255).
 
O autor destaca então o 

crescimento de associações comunitárias, o maior número de greves no país, a 

sindicalização dos trabalhadores do campo, um maior número de orgarnizações 

profissionais e empresariais e a formação de uma nova classe média estatal, altamente 

qualificada e organizada, evidenciando ainda mais o anacronismo do sistema autoritário. 

O Brasil vivia um período de transição, significando com isso que a ordem da cidadania 

regulada estava sendo contestada. O quinto e último aspecto relevante dessa segunda fase 

do desenvolvimento do pensamento de WGS refere-se a sua adesão declarada à 



democracia, embora a própria democracia ainda não constituísse objeto de discussão 

sistemática por parte do autor. É verdade que, nos textos do primeiro período, esse 

compromisso já existia, mas sempre ao lado da crítica de orientação marxista acerca dos 

limites da “democracia liberal”. Democratizar o país, destarte, constituía-se em 

imperativo normativo para esse autor e em exigência da sociedade brasileira dos anos 80, 

tendo em vista a superação da cidadania regulada.
 

Uma terceira fase da obra de WGS, compreendida pelo período 1990-2017, é 

caracterizada por dois temas centrais, ambos inseridos numa discussão mais ampla sobre 

democracia. De um lado, a caracterização da democracia brasileira, seus avanços e de 

seus impasses, particularmente o descompasso entre os avanços institucionais e os 

atrasos sociais. Em Razões da desordem (1991), por exemplo, WGS diz que o Brasil 

parecia ter superado de fato o interregno autoritário, a “cidadania regulada”, 

consolidando aqui uma sociedade civil complexa e com eleições regulares, idôneas e 

competitivas. Por que então tínhamos a sensação de que a poliarquia brasileira não 

funcionava adequadamente? Ao contrário do que dizia a quase totalidade dos analistas 

àquela época, o problema não estava propriamente nas instituições políticas, mas na falta 

de cultura cívica. Contra os que diagnosticavam uma crise de governabilidade nos anos 

90, o autor apresenta uma outra explicação para a dificuldade governativa brasileira. Para 

ele, o principal dilema atual da ordem brasileira consiste num “híbrido institucional” aqui 

instaurado: por um lado, “uma morfologia poliárquica, excessivamente legisladora e 

regulatória” e, por outro, um “hobbesianismo social pré-participatório e estatofóbico” 

(Santos, 1993, p. 79). Como em um estado de natureza, a fragilidade das normas de 

convivência produz desconfiança generalizada, prevalecendo, então, os códigos privados 

de comportamento. O resultado ulterior desse estado de natureza é, na visão de WGS, 

uma “cultura cívica predatória”, com um padrão de interação social de soma zero quando 

bem sucedida, ou de soma negativa quando fracassada. Não eram, portanto, as reformas 

políticas (tais como a do parlamentarismo, muito acalentada nos anos de 1980-90, ou as 

do voto distrital e da cláusula de barreira, defendidas mais recentemente) que irão 

resolver os principais problemas da sociedade brasileira. Muito ao contrário: elas podem 

gerar efeitos não previstos por muitos, ainda que certamente antevistos pelos grupos que 

viam seus privilégios ameaçados com a democratização da sociedade brasileira, como 

denuncia o autor em Regresso (1994). Rotatividade e intensa disputa para os cargos 

eletivos, elevadíssima inclusão político-eleitoral (com a retirada das barreiras que 



impediam os votos dos pobres, mulheres, dos iletrados e com a incorporação na polis do 

demos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste), entre outros fatores, compunham o 

que ele chamava de um processo de “expansão cívica”, que teria rompido 

definitivamente com o padrão oligárquico de reserva de poder prevalecente na história do 

Brasil republicano. Passemos, agora, à análise mais sistemática de Cidadania e justiça e 

de outros textos nos quais o autor discute a questão da cidadania regulada. 

 

O conceito de cidadania regulada na obra de WGS 

 

Em Cidadania e justiça, seu autor avalia os impactos diferenciais dos esforços do 

regime pós-1964 em implementar reformas nas políticas e na legislação referente às 

políticas sociais. Em resumo, ele procura demonstrar que essas políticas sociais não 

apenas aumentaram as desigualdades sociais existentes, como também reforçaram a 

tradição brasileira em combinar esforços de uma distribuição mais equitativa da riqueza 

disponível com restrição à participação política. 

Reconstruindo historicamente a legislação brasileira sobre política social, WGS 

afirma que no século XIX reinava a total ausência de leis sobre proteção social, 

combinada, em compensação, a um princípio laissez-fairiano de não-regulamentação das 

profissões. O Estado brasileiro, como boa parte dos países a essa época, mantinha-se 

reticente no tocante à intervenção do poder público nos processos acumulativos. 

A partir da Revolução de 1930, inaugura-se uma nova ordem na política brasileira 

que permaneceria até a década de oitenta, a saber: a ordem regulada. O Estado brasileiro 

começara a interferir diretamente na esfera da produção e na questão social. Se isso 

significou um avanço em comparação com a ausência institucional anterior, com a 

criação de vários direitos para os trabalhadores que coibiam os “excessos” do processo de 

produção, representou, por outro lado também, a possibilidade para o Estado em conter 

as pressões do operariado e, assim, “domesticar” os atores envolvidos. As relações de 

trabalho que se resolviam privadamente, agora, passaram a ser reguladas e decididas pelo 

aparato estatal. Destarte, aliada à repressão dos trabalhadores, o governo de Vargas, 

segundo WGS, cria uma legislação trabalhista que pune aqueles que não estão 

regularizados, como é o caso de vários sindicatos, e premia aqueles que se inserem na 

ordem regulada por meio dos benefícios sociais. O aspecto determinante dessa ordem 

regulada é a vinculação das políticas sociais, concernentes ao problema da equidade, ao 



processo de acumulação: 

Por cidadania regulada entendo o conceito de cidadania cujas raízes 

encontram-se, não em um código de valores políticos, mas em um 

sistema de estratificação ocupacional, e que ademais, tal sistema de 

estratificação ocupacional é definido por norma legal. Em outras 

palavras, são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que se 

encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e 

definidas em lei (Santos, 1979, p. 75, ênfases do autor). 

 

Isso significou que o reconhecimento da cidadania dependia do reconhecimento 

formal por parte do Estado da profissão exercida pelo indivíduo. Todos que exerciam 

profissões não reconhecidas por lei, como os trabalhadores rurais ou os trabalhadores 

domésticos, por exemplo, tornaram-se, por conseguinte, pré-cidadãos. Criou-se, assim, 

barreiras à entrada na arena política, estimulando um comportamento de submissão 

política frente ao Estado. 

Voltando à análise do estado social da nação após o golpe de 1964, WGS, através 

da análise dos dados sociais (expectativa de vida, disparidade salarial por região e por 

setor, analfabetismo, saneamento, habitação, etc.), demonstra empiricamente que as 

desigualdades sociais entre regiões e áreas do país não apenas aumentaram 

substantivamente, mas revelaram ser também muitas vezes cumulativas, haja vista que 

uma região ou um indivíduo carente de um recurso normalmente é carente dos demais. 

Apesar de avanços específicos na política social (como a criação do FUNRURAL, que 

teria conseguido, pela primeira vez, estender efetivamente aos trabalhadores do campo o 

sistema previdenciário, e do Ministério da Previdência e Assistência Social, consolidando 

uma ampla cobertura previdenciária no país), WGS é categórico em afirmar que a 

política social dos dirigentes militares não alteraram a ordem da cidadania regulada, 

sendo a cidadania “destituída de qualquer conotação pública e universal” (Santos, 1979, 

p. 104). 

Em texto posterior, o autor, a partir de uma discussão mais propriamente teórica, 

assegura que, desde a Revolução de 30, a justiça ficou submetida, via a “obediência aos 

princípios integradores da cidadania regulada”, à “maximização da eficiência do 

mercado” (Santos, 1981, p. 183). Diz ele: “nenhum governo pós-45 tomou qualquer 

iniciativa mais consistente e sistemática no sentido de alterar os princípios da cidadania 

regulada e da obediência à eficiência do mercado econômico” (Santos, 1981, p. 183). 

Nesse sentido, medidas como a Lei 4.725 (1965), sobre a fixação dos salários 



profissionais e sobre o piso salarial, e o estabelecimento do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), violavam os princípios da justiça procedural. Por outro lado, 

iniciativas dos dirigentes militares como o programa PIS/PASEP e do FUNRURAL 

operavam segundo uma lógica diversa da lógica da ordem regulada, na medida em que 

desvinculavam os benefícios dos azares de cada indivíduo de melhor se alocar no 

mercado. De qualquer modo, tais iniciativas não representavam para WGS uma ruptura 

da ditadura civil-militar com a cidadania regulada: 

Como dissemos anteriormente, todas as características fundamentais da 

ordem regulada produzida pela iniciativa pós-30 permanecem em vigor, 

por exemplo, a legislação sindical e previdenciária. Os extensos 

controles promulgados pelo Estado brasileiro pós-30 sobre o 

movimento sindical permanecem em vigência, assim como 

permanecem em operação os princípios da legislação previdenciária 

que fazem os benefícios da previdência social, com exceção da 

assistência médica, proporcionais à contribuição passada, sendo esta 

uma função do salário percebido (Santos, 1981, p. 184-185). 

 

Mais do que não alterar, confirmava-se um padrão da política brasileira, a saber, a 

associação entre política social e autoritarismo. Como estratégia política, o regime repetia 

a política do Estado Novo de conceder direitos sociais como compensação pela restrição 

dos direitos políticos e como meio de aquiescência das massas insatisfeitas, ausentes nos 

processos de formulação das políticas públicas. O golpe de 1964 foi, nesse sentido, um 

momento de conflito entre a ordem regulada e a democracia eleitoral: 

Após pouco menos de 20 anos de prática de democracia relativa, esta 

revelou-se incompatível com uma ordem de cidadania regulada. Por 

esta ou aquela razão, os diversos grupos sociais foram incapazes de 

contratar novas formas institucionais de administrar o processo de 

acumulação, por um lado, e os parâmetros de equidade, por outro. Dada 

a resistência da ordem conservadora da cidadania regulada, o conflito 

resolveu-se pelo rompimento da democracia limitada. No contexto do 

presente estudo, tal é o significado do movimento militar de 1964 

(Santos, 1979, p. 82). 

 

Outra conseqüência da cidadania regulada é que se consagrou no país a 

desigualdade nas políticas sociais, na medida em que vinculou os benefícios sociais às 

contribuições passadas e ao salário recebido, de modo que quem era melhor remunerado 

nas relações de trabalho, tinha direito a mais benefícios. Através desse arranjo 

institucional, o Estado brasileiro pôde dar uma solução eficaz ao problema da regulação 

da esfera da produção: criou-se uma política que, por um lado, evitava a exacerbação das 

iniqüidades sociais, a fim de não permitir que elas se tornassem uma ameaça à ordem, e 



por outro lado, embora se propusesse uma política de equidade, não comprometia, 

todavia, o processo de acumulação em relação ao qual o próprio Estado é dependente. 

O caso brasileiro sugere, destarte, uma via complexa de democratização, na qual 

as identidades políticas são formadas sem a mediação dos partidos e antes da constituição 

da ordem liberal, de modo que os atores envolvidos no conflito distributivo procuram 

vocalizar suas demandas não por meio da participação e da competição partidária, mas 

através da influência direta com parte da burocracia estatal, que arbitra a disputa. 

Conforme WGS, esse processo de modernização do país produziu inicialmente três 

consequências perversas. Em primeiro lugar, a submissão do operariado em relação à 

burocracia estatal. Em segundo lugar, a irrelevância dos partidos políticos, instituições 

fundamentais nas poliarquias. O “corporativismo subdesenvolvido”, padrão político no 

qual o conflito social está dissociado do processo partidário, dificulta a criação de “um 

sistema bem desenvolvido de segurança mútua” (Cf. Dahl, 2005), fundamental para o 

funcionamento democrático, na medida em que não se estabiliza o sistema político. A 

terceira consequência da cidadania regulada é a própria utilização das políticas sociais a 

fim de compensar a participação limitada e a pouca competitividade política. Se, no caso 

de muitos países do capitalismo central, como descrito no livro clássico de T. S. Marshall 

(1967), os direitos sociais contribuíram para uma maior integração política, no Brasil 

significaram mais um obstáculo à institucionalização política. 

Não obstante, WGS dizia-se profundamente cético em relação aqueles que 

prometiam fazer ruir o legado da Era Vargas, sob a justificativa de ele ser corrupto, 

clientelista, etc. Ao contrário, para esse autor era imprescindível expandir o Estado 

Mínimo brasileiro a fim de garantir eficácia à ação estatal. Embora os críticos tenham 

razão em apontar alguns aspectos negativos da tradição varguista, eles não 

compreendem, argumenta WGS, que essas políticas se constituíram em uma inclusão 

possível diante de circunstâncias tão adversas. Apesar de ter gerado a “cidadania 

regulada”, o varguismo resolveu quase simultaneamente dois dilemas fundamentais da 

ordem social moderna, a redistribuição das riquezas e a participação política ampliada, 

dilemas, em geral, solucionados em momentos distintos e ao longo de séculos nas 

democracias europeias. A maior dificuldade em se solucionar concomitantemente os 

problemas da integração nacional, da participação política e da redistribuição é que a 

criação de uma ordem liberal promoveria a continuação do domínio exclusivo dos 

oligarcas, como ocorria na Primeira República, como denunciara Oliveira Vianna, 



estudado por WGS (1978). Assim, a via da modernização “clássica”, iniciando-se pela 

integração nacional, seguida da ampliação da participação política e, por fim, da 

redistribuição (sequência adotada pelos países desenvolvidos), e contado com o 

protagonismo dos atores da sociedade civil, não era viável para o Brasil. Mesmo 

considerando as heranças negativas do varguismo na política nacional, como o 

corporativismo subdesenvolvido, a cidadania regulada e o autoritarismo, WGS conclui 

que essa tradição criou as condições mínimas para o surgimento da poliarquia brasileira, 

institucionalizando gradualmente a competição política e ampliando a participação 

política de setores antes marginalizados. Quando o número de competidores é restrito e o 

eleitorado, em sua maioria, vive na zona rural, ele se encontra basicamente dependente 

dos clãs familiares que competem pelo poder através das eleições. Na medida em que ele 

se expande e passa a residir nas cidades, tornando o eleitor um anônimo, essa dinâmica 

acaba. A transformação da política nacional a partir de 30, costumeiramente 

menosprezada pelos analistas políticos que se limitam a caracterizar Vargas como ditador 

e/ou populista, trouxe consequências novas e radicais para a construção da democracia 

brasileira. 

Em síntese, quando se considera toda produção científica desse autor, percebe-se 

que a discussão sobre a cidadania regulada se situa em um momento específico do seu 

pensamento, aqui denominado de segunda fase, não sendo negado pelo autor 

posteriormente, mas também não se tornando propriamente um conceito reiteradamente 

utilizado pelo autor. Em livro de 1998, Décadas de espanto e uma apologia democrática, 

obra em que WGS republica textos anteriores, o autor reúne em um só três capítulos (1, 2 

e 4) do livro Cidadania e justiça. Ao final desse capítulo, o autor formula uma “notícia 

bibliográfica” que, explica, em parte, o fato de que a utilização mais sistemática do 

conceito de cidadania regulada tenha se dado em um período específico de sua trajetória 

intelectual: 

A desatualização dos dados resultantes da pesquisa que deram 

origem a Cidadania e justiça: a política social em uma ordem 

autoritária, editora Campus, RJ, 1979 (1
a
 edição), levou-me a não 

autorizar uma 5
a
 edição da obra. Os capítulos relativos à evolução 

histórica e arcabouço conceitual por mim utilizada incorporam-se à 

literatura corrente sobre a ordem política brasileira e revelaram-se na 

verdade sequência e especificação bastante apropriadas ao ensaio mais 

sintético contido no capítulo sobre a práxis liberal no Brasil. Com 

mínimas modificações de texto e não requerendo bibliografia adicional 

para os tópicos tratados, esses capítulos foram aqui incluídos em 

contexto de hermenêutica histórica mais abrangente (Santos, 1998b, p. 



114, grifos nossos). 

 

Como se vê, o autor julgava que, passados vinte anos da publicação do livro 

Cidadania e justiça, seria necessário aprofundar a pesquisa acerca das políticas sociais no 

Brasil, trabalho que o autor não realizou de modo continuado, nem retomou, a não ser em 

trabalhos dos anos 80, antes mencionados, ao tratar da “pós-revolução brasileira”, mas 

que não consistiam, como Cidadania e justiça, em uma análise das políticas sociais..  

 

Avaliação crítica e usos do conceito de cidadania regulada 

 

 Nesta seção, analisaremos inicialmente alguns textos que se propõem avaliar 

criticamente o livro Cidadania e justiça. Os dois primeiros consistem em resenhas 

publicadas a respeito desse livro. Os dois seguintes são de autoria de um mesmo cientista 

social. No terceiro, ele avalia a produção acadêmica em ciências sociais no Brasil e tece, 

pontualmente, algumas objeções à ideia de cidadania regulada. No quarto, retoma 

algumas dessas críticas à luz de considerações mais gerais sobre o processo de formação 

da cidadania a partir de uma perspectiva corporativista. Em seguida a esses quatro 

primeiros textos de “crítica”, passaremos a análise de alguns outros trabalhos, que 

consistem mais em “usos” ou apropriações do conceito de cidadania regulada, dando 

destaque para dois deles nos quais, no primeiro, o conceito é ressignificado como 

“estadania”, e, no segundo, adotado como instrumento de compreensão da formação de 

uma sociedade de trabalhadores assalariados. 

 A primeira resenha que o livro Cidadania e justiça recebeu data de 1980, 

publicada na revista Perspectivas. Para sua autora, Maria Tereza Kerbaury, o livro 

representava “uma contribuição extremamente significativa para as políticas públicas, 

dado não apenas ao crescente interesse entre os cientistas políticos pelo tema, como 

também ao incipiente desenvolvimento do mesmo no Brasil” (Kerbaury, 1980, p. 165). A 

autora procura destacar as principais ideias do livro, salientando o ganho analítico obtido 

por meio da ideia de cidadania regulada enquanto instrumento de comparação com as 

políticas sociais do regime militar, objeto, enfim, de Cidadania e justiça. Diz ela: “a 

dimensão política da cidadania entra em recesso, com a violação da ordem democrática 

de 1964” (Kerbaury, 1980, p. 167). Percebe-se que, para a intérprete, a comparação entre 

os períodos da política nacional, 1930-64 e 1964-79, revela mais descontinuidade do que 



permanência de uma mesma cidadania regulada. Além disso, a autora nota que, para 

WGS, como não há uma teoria elaborada a respeito de política social no Brasil e como a 

análise desse tipo de fenômeno envolve um conjunto de dificuldades, a abertura 

democrática apresenta-se como uma necessidade moral a fim de que se possa fazer uma 

análise pública da questão da justiça social brasileira. O texto de Kerbaury, todavia, não 

vai além de tecer comentários elogiosos e de apresentar uma espécie de resumo do livro. 

 A segunda resenha que Cidadania e justiça recebeu é de autoria de Luciano 

Oliveira, publicada, em 1981, na revista Ciência & Trópico, ligada à Fundação Joaquim 

Nabuco. O texto, essencialmente, reitera o caráter laudatório do escrito e os pontos 

destacados por Kerbaury, compreendendo que, além da obra ser “útil para se pensar a 

crise atual da previdência”, é tambem “estimulante para se continuar a luta pela abertura 

política” (Oliveira, 1981, p. 121). Contudo, o mérito da obra na opinião desse autor é ter 

formulado um conjunto de definições e de distinções teóricas que ajudariam a 

compreender questões preementes de sua época: acumulação (ações destinadas à 

acumulação de riquezas) e equidade (ideal de redução de desquilíbrios sociais); políticas 

preventivas (destinadas à evitar a produção de desigualdades sociais), compensatórias 

(que objetivam minorar problemas sociais decorrentes da acumulação) e redistributivas 

(orientadas para redistribuição de renda e outros benefícios); etc. 

Percebe-se, no caso de Oliveira e também de Kerbaury, que o livro foi 

compreendido à época como um escrito inovador – no campo de estudos brasileiros sobre 

política pública – e que servisse como instrumento de crítica às políticas sociais e à 

própria natureza repressiva do regime militar. 

 O terceiro texto de avaliação crítica é o artigo de Fábio Wanderley Reis, que 

transcreve uma comunicação oral sua em uma mesa de debate na ANPOCS acerca das 

ciências sociais brasileiras. Em “O tabelão e a lupa”, Reis identifica na ideia proposta por 

WGS um exemplificação de várias deficiências da produção brasileira nessa área do 

conhecimento. Ao lado de outros trabalhos, Reis considera que Cidadania e justiça 

comete o equívoco de supor certos fenômenos políticos como “jabuticabas”, 

particularidades nacionais. Mais pontualmente, Reis critica a proposta de WGS por 

adjetivar a cidadania como “regulada”, o que pressuporia alguma cidadania “alternativa”, 

um outro tipo de prescrição de direitos e deveres sem regulação estatal.  

Para começar, o uso da expressão cidadania "regulada", com a 

conotação negativa que adquire ao associar-se com idéias como 



estratificação e desigualdade, sugere claramente uma condição 

alternativa, e supostamente "normal" ou "boa", em que a cidadania seria 

livre de "regulações" pelo estado. Contudo, é patente que, o 

desenvolvimento da cidadania normalmente envolve, ao contrário, 

crescente regulação. (Reis, 1991, s/p). 

 Mas mais do que uma querela terminológica, a crítica de Reis refere-se a suposta 

confusão da obra de WGS. Em primeiro lugar, a obra Cidadania e justiça tomaria por 

idiosssincrático “o mecanismo ocupacionalmente estratificante (...) que corresponde à 

categoria do seguro social” (Reis, 1991, s/p), segundo o qual os benefícios são calculados 

proporcionalmente à contribuição dada por cada segurado, o que, diz Reis, ocorre em 

qualquer democracia hodiernamente. Em segundo lugar, Reis avalia que o livro de WGS 

padece da deficiência de confundir os planos descritivo/explicativo com o normativo, ou 

seja, a tarefa de analisar objetivamente um caso concreto de construção de direitos e 

deveres com a tarefa de denunciar a cidadania regulada pelo Estado e que consagraria 

diferenças oriundas do mercado. Em terceiro lugar, Reis assegura que historicamente o 

Brasil não é um caso excepcional de combinação entre autoritarismo e promoção de 

políticas sociais, como também teria ocorrido com a Alemanha de Bismarck. Por fim, ele 

argumenta que a associação entre manipulação ideológica e dinâmica corporativa é 

apenas presumida por WGS, mas não propriamente comprovada. 

 Em texto publicado posteriormente
2
, “Cidadania democrática, corporativismo e 

política social no Brasil”, Reis volta a polemizar, agora, de maneira mais detalhada, com 

a ideia de cidadania regulada asseverando que ela se fundamenta num preconceito contra 

práticas corporativistas. Ao lado da ideia marshalliana da cidadania como 

reconhecimento de certo status de direitos do indivíduo, consolidando no Welfare State 

um etapa última de desenvolvimento da cidadania, esse autor assevera que o que se 

configurou em muitas nações foi uma espécie de “mercado político”, de acordo com o 

qual se estabelece alguns limites e soluções para o problema de conciliar democracia 

(igualdade) e capitalismo (acumulação). Assim, em relação à ideia de cidadania, que 

envolveria certa ambiguidade decorrente de se assumir um elemento comunitário 

(solidariedade) e outro conflituoso (interesses), o neocorporativismo teria surgido como 

uma solução histórica: não se limitando a uma solução pluralista (através da qual, cada 

                                                 
2
  Na realidade, o texto havia sido publicado um ano antes do artigo acima analisado. Entretanto, o 

próprio Fábio W. Reis critica duramente a edição do seu texto nessa publicação (Reis, 1991, nota 14). 

Desta feita, optamos por utilizar a edição posterior, adaptada, corrigida e publicada em livro pelo autor 

(Reis, 2009). 



grupo que compõem a sociedade civil manifestaria sua demanda frente ao Estado), nele, 

cria-se uma “esfera extra-parlamentar” em que a burocracia passa, legítima e 

naturalmente, a arbitrar os conflitos entre capital e trabalho. Trata-se de solução 

absolutamente comum em que corporativismo e o Welfare State “surgem como 

consequência da própria dinâmica da democracia e de sua lógica de mercado político” 

(Reis, 2009, p. 371). Assim, o que WGS denomina de cidadania regulada, na opinião de 

Reis, nada mais é do que o “desaguadouro natural” do mercado político (Reis, 2009, p. 

373), do processo de desenvolvimento político em que nem a opção revolucionária (fim 

do capitalismo), nem a opção autoritária (segundo a qual os interesses do capital se 

afirmariam por meio da violência) se concretizam. Reis argumenta que, contrariamente 

ao que é sugerido em Cidadania e justiça, é necessário construir um Estado de bem-estar 

social com algum grau de paternalismo na promoção de justiça social, e não 

simplesmente denunciar o corporativismo como um mal, quando o que, supostamente, 

seria desejável é a afirmação autônoma dos sujeitos políticos.  

Por outras palavras: o corporativismo, bem entendido, é parte da 

própria democracia; em vez de fazer a denúncia rombuda do 

corporativismo, portanto, cumpre enfrentar lucidamente a tarefa de 

construir, com senso de equilíbrio e medida, o necessário 

corporativismo, o que, no caso brasileiro, equivale a reconstruir o 

complexo e viciado aparelho estatal do país (Reis, 2009, p. 385). 

Nesse contexto, a afirmação das classes populares, arremata ele, pressupõe a 

promoção de direitos por parte do Estado; ou, nas condições brasileiras, antes da 

emergência do “cidadão”, é necessário garantir a existência de “clientes” do Estado. Ao 

contrário de, realisticamente, adotar a ideia de que deveríamos nos esforçar por 

subordinar o Estado brasileiro à lógica do mercado político (não propriamente fisiológico 

e eleitoreiro), a narrativa da cidadania regulada formulada por WGS nos levaria, na 

opinião de Reis, a imaginar a criação de uma ordem cidadã “fora” ou “contra” o Estado. 

Deixando de lado as críticas que a ideia de cidadania regulada recebeu, passemos 

à análise de algumas de suas apropriações. O que fica evidente a partir de uma busca 

preliminar e assistemática
3
 é de uma relativa abundância de trabalhos acadêmicos 

(artigos, livros, capítulos de livros, dissertações de mestrado, teses de doutorado, etc.) 

que adotam essa ideia como referencial teórico. Sobretudo, ao que parece, essas 

apropriações consistem em aplicações a contextos específicos e diversificados do 

                                                 
3
  O trabalho baseou-se em pesquisa feita no sistema de busca de artigos cadastrados no site Scielo, em 

13/07/2017.  



conceito de cidadania regulada: seguridade social (Teixeira, 1985), educação (Ribeiro, 

2002), condição social dos trabalhadores rurais (Picolotto, 2009; Morais, 2011) e dos 

trabalhadores urbanos e de sua organização sindical (Jesus, 2010) e, por fim, políticas 

públicas de saúde (Sarreta, 2009). 

Além dessas “aplicações” pontuais do conceito de cidadania regulada, cabe 

avaliar aqui mais dois “usos” desse conceito. Primeiramente, cumpre lembrar a 

apropriação feita pelo historiador José Murilo de Carvalho em obra conhecida a respeito 

da cidadania brasileira. Nela, Carvalho, contrastando a história nacional com a história 

dos países desenvolvidos, analisada no livro antes mencionado de Marshall, Carvalho 

cria um neologismo ao falar que, com a Era Vargas, instaurou-se no Brasil uma 

“estadania”. Sem uma cultura republicana e com uma sociedade politicamente 

desmobilizada, Carvalho avalia que a ordem social baseada na “cidadania regulada” 

criada pelas políticas sociais de Vargas estabeleceram “um vício” que persiste até hoje 

(Carvalho, 2002, p. 227): 

A tradição de maior persistência acabou sendo a que buscava melhorias 

por meio de aliança com o Estado, por meio de contato direto com os 

poderes públicos. Tal atitude seria mais bem caracterizada como 

"estadania" (Carvalho, 2002, p. 61). 

 Cumpre notar que a noção de estadania, ao contrário da de cidadania regulada, 

salienta apenas ou precipuamente os aspectos negativos da intervenção do Estado sobre a 

sociedade, ao passo que na segunda, a ambiguidade dessa intervenção, com seus efeitos 

positivos e negativos sobre a sociedade brasileira, é preservada. 

 Em trabalho mais recente, o sociológo Adalberto Cardoso procura solucionar o 

enigma das persistentes desigualdades brasileiras e do papel da Era Vargas em relação a 

elas. Esse autor assevera, então, que o projeto varguista de “cidadania regulada” 

representou uma esperança para os trabalhadores de serem incluídos na ordem política 

nacional como portadores de direitos mínimos. Diferentemente dos textos anteriores que 

“aplicam” o conceito de cidadania regulada para a análise de fenômenos empíricos 

circunscritos ou do texto de Carvalho que faz alusão ao conceito com a perspectiva de 

fundamentar sua própria interpretação, a apropriação que Cardoso faz dessa categoria 

parece ser mais ampla, utilizando-a como chave de compreensão do processo de 

formação do Estado de Bem-Estar brasileiro. Diz esse autor: 

Tomo como ponto de partida o conceito de “cidadania regulada”, para 



mostrar que esta constituiu uma promessa de incorporação social das 

massas até então desdenhadas pelo processo de construção da nação, 

promessa de grande impacto sobre os projetos, esperanças, horizontes 

de expectativas e sobre a práxis das populações que vivem do trabalho 

no país, de consequências duradouras para a sociabilidade capitalista de 

modo geral e para a reprodução das desigualdades ao longo do tempo. 

O conceito de “cidadania regulada” é elemento inarredável do arsenal 

analítico disponível sobre a era Vargas, que encapsula, numa ideia for- 

te e ao mesmo tempo simples, enorme conjunto de significados 

(Cardoso, 2010, p. 788, ênfases do autor). 

Adalberto Cardoso pondera que o grande ganho analítico desse conceito foi 

reconhecer a cidadania como um processo em aberto, de acordo com o qual se o 

indivíduo tivesse sua profissão reconhecida, passava a ter o status de cidadão. O 

argumento desse autor distoa parcialmente do de WGS, pois enquanto esse pensava a 

cidadania como possibilidade (de inclusão ou exclusão temporária), aquele outro o 

compreende como promessa. Cardoso, então, propõe duas especificações ao uso desse 

conceito. Considerando os diversos obstáculos burocráticos para obter os requisitos 

mínimos da cidadania, primeiramente, é preciso lembrar que a cidadania regulada não 

criou uma divisão clara entre incluídos e excluídos (ao contrário do que é sugerido por 

WGS), mas um continuum que fazia da inclusão uma promessa para o trabalhador 

brasileiro, a depender do seu grau de carências de recursos. Assim, Cardoso esclarece 

que, nesse contexto, possuir direitos era ter alcançado uma condição econômica e social 

desejada pelo Estado brasileiro como a necessária para ser qualificada como cidadão. A 

segunda especificação é que a cidadania regulada, assevera Cardoso, além de um 

continuum era também uma possibilidade real: se antes da década de 1930, a conquista 

de direitos esbarrava na Constituição de 1891 para a qual a interferência estatal na 

questão social era ilegítima, a partir da Era Vargas, para ser cidadão, bastava ao 

trabalhador brasileiro encontrar os meios para ser reconhecido como titular dos direitos 

outorgados pelo Estado. Esse autor, então, conclui a esse respeito, salientando a 

capacidade heurística do conceito de cidadania regulada:  

Isso quer dizer que, malgrado o discurso apologético de justificação do 

regime varguista, a legislação trabalhista e social terminou por instau- 

rar, no ambiente em que incidiu, um campo legítimo de disputa por sua 

própria faticidade, cuja matriz de legitimação era o próprio Estado. 

Com isso, o horizonte da luta por direitos tornou-se, legitimamente, o 

horizonte da luta de classes no país. A “cidadania regulada”, nesse 

sentido, tornou-se a forma institucional da luta de classes entre nós: 

uma luta por efetividade dos direitos existentes; uma luta por extensão 

dos direitos a novas categorias profissionais; e uma luta por novos 



direitos. Isso quer dizer, ademais, que, se os direitos sociais e do 

trabalho (e os serviços sociais de saúde e educação) precisaram ganhar 

faticidade por meio da luta regulada de classes, então a “cidadania 

regulada” precisou ser conquistada pelos candidatos a ela, tanto 

individual quanto coletivamente. Tendo ou não sido outorgada por 

Vargas (discussão que tantas energias consumiu dos estudiosos do 

trabalho no Brasil), o fato é que, no processo de tornar-se real no 

mundo, a legislação social foi apropriada pelos trabalhadores, e a 

“cidadania regulada” não era outra coisa senão o modo dessa 

apropriação em seu processo mais miúdo, mais cotidiano (Cardoso, 

2010, p. 791-792, ênfases do autor). 

 Cardoso segue analisando o caso brasileiro, salientando o potencial explicativo do 

conceito formulado por WGS e, ao mesmo tempo, o ganho cívico desse modo de 

efetivação de direitos, tendo em vista o passivo histórico brasileiro nesse quesito: 

Para que o conceito de “cidadania regulada” faça sentido, o problema 

relevante não é reconhecer que o direito social nunca é universal, no 

sentido de delimitar uma comunidade de titulares coextensiva à 

população como um todo, mas sim saber se ele está universalmente 

disponível ou é universalmente efetivo para as categorias populacionais 

que ele titula. É esse o significado do pré-cidadão da cidadania 

varguista: sua condição de trabalhador o tornava, imediatamente, 

potencial titular de direitos, mas para isso ele precisava se qualificar e 

conseguir um emprego regulamentado, como dissemos. O pré-cidadão 

é constitutivo do conceito de “cidadania regulada” porque, se todos os 

potenciais titulares do direito social se qualificassem, isto é, se todos 

deixassem de ser pré-cidadãos, então a cidadania já não seria regulada, 

e sim cidadania social sem mais, indistinta do conceito clássico de 

Marshall. Nossa cidadania era regulada porque, na maior parte do 

tempo, permaneceu como uma possibilidade, ou, mais propriamente, 

uma promessa de inclusão pela qual, sustento aqui, passou a valer a 

pena lutar (Cardoso, 2010, p. 793-794). 

Percebe-se, portanto, que a avaliação de Cardoso reconhece um potencial cívico 

na cidadania regulada maior do que a avaliação do próprio WGS. Como evidência desse 

potencial, Cardoso interpreta o gigantesco fluxo migratório do campo rumo às cidades 

como tendo sido ocasionado também, além, de melhores serviços públicos de saúde e 

educação, por exemplo, pela “atratividade dos direitos” (Cardoso, 2010, p. 795). O autor 

julga que a cidadania regulada passou a funcionar como um parâmetro também para os 

trabalhadores rurais, que não mais se satisfaziam facilmente com as péssimas condições 

de vida do campo. Também para classe trabalhadora urbana, argumenta Cardoso, a 

cidadania regulada era bastante atrativa, como demonstra o aumento do número de 

contribuintes da previdência e de carteiras de trabalho, emitidas pelo Ministério do 

Trabalho, entre 1940 e 1970, inclusive, entre 1960 e 70, superando o crescimento da 



população economicamente ativa urbana do país. Os direitos assegurados pela ordem 

regulada, conclui esse autor, passaram a valer como um “mínimo civilizatório”, um 

parâmetro para avaliar qualquer contrato de trabalho, inclusive no mercado assalariado 

informal, como justo. Ademais de se constituir em uma medida de justiça, a cidadania 

regulada, arremata Cardoso, contribuiu para a formação das identidades individuais e 

coletivas dos trabalhadores brasileiros. 

Considerações finais 

 

 Como procuramos demonstrar, o conceito de cidadania regulada, desde que foi 

apresentado, há trinta e oito anos, foi razoalvelmente incorporado como uma narrativa 

plausível acerca do processo de construção da ordem social brasileira contemporânea. 

Mais do que ter suscitado críticas mais diretas, com exceção dos artigos de Fábio 

Wanderley Reis, ele parece ter servido como marco teórico para pesquisas empíricas 

referentes a temáticas diversas e realizadas em momentos distintos ao longo desse 

período. O trabalho de Adalberto Cardoso sinaliza algo mais: que certos pressupostos do 

conceito de cidadania regulada mereceriam ser melhor explorados, mais do que foi feito 

pelo seu próprio criador, WGS. 

Assim parece plausível sustentar que essa categoria de análise, não parece, 

portanto, ter sido “superada” por outra tese sobre a construção da cidadania no país. 

Talvez, o grande ganho analítico do conceito de “cidadania regulada” seja preservar a 

ambiguidade do processo histórico brasileiro, segundo o qual ganhos do ponto de vista 

cívico não excluíram certas perdas, particularmente no que tange à limitação do 

sindicalismo e ao processo de consolidação do sistema partidário brasileiros. Nesse 

sentido, o conceito parece tentar apreender certas especificidades do nosso processo de 

modernização, um país que em pleno século XX tinha que simultaneamente dar um 

encaminhamento para diversos problemas solucionados gradativamente pelos países 

centrais. Mas se Vargas e seus sucessores conseguiram de algum modo manter a 

cidadania sob o controle estatal, os militares não mais podiam conter os impulsos 

autonomistas da sociedade brasileira nos anos 70, época em que o conceito apareceu pela 

primeira vez. Uma democracia efetivamente inclusiva e competitiva surgia como 

horizonte normativo comum para uma ordem regulada em decadência. 

 Julgamos que o conceito de cidadania regulada procura de modo criativo tratar 



dos complexos aspectos do processo de formação da cidadania e da democracia 

brasileira, aspectos esses já abordados por outros intelectuais do país sob a rubrica de 

“modernização conservadora. Segundo essas narrativas, no caso brasileiro, os direitos e 

deveres foram constituídos mediante o protagonismo estatal que procurou disciplinar a 

sociedade brasileira que, pelo seu próprio histórico escravocrata, colonial e desigual, 

mostrava-se profundamenta avessa às ideias de impessoalidade e universalidade próprias 

à cidadania moderna. 
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