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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de temas políticos e culturais,
contribuindo assim para elevar o nível intelectual do debate público. Em suas páginas, o leitor
vai encontrar elaboradas incursões nos campos da teoria política (clássica e contemporânea),
da teoria social, da análise institucional e da crítica cultural, além de discussões sobre assun-
tos candentes de nosso tempo. Entre seus colaboradores típicos estão intelectuais, docentes e
pesquisadores das diversas áreas das Ciências Humanas, não necessariamente vinculados a
instituições acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no Brasil no Data Índice,
na América Latina no CLASE – Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades
e nos International Political Science Abstracts. A versão eletrônica da revista está disponível
na SciELO e no Portal da Capes.

NORMAS PARAAPRESENTAÇÃO DE ARTIGOS

Salvo casos excepcionais, os originais não deverão ultrapassar 30 laudas (em
espaço dois), de 2.100 caracteres. O autor deverá enviar ainda um resumo analítico do artigo,
em português e inglês, que não ultrapasse 10 linhas, com palavras-chave. Lua Nova aceita
propostas de artigos, mas todas as colaborações serão submetidas ao Conselho Editorial da
revista, ao qual cabe a decisão final sobre a publicação. O Conselho Editorial reserva-se o
direito de sugerir ao autor modificações de forma, com o objetivo de adequar os artigos às
dimensões da revista ou a seu padrão editorial.

No caso de artigos aprovados, o autor deverá enviar à redação da revista uma
cópia em disquete com o mínimo de formatação, observando especialmente o padrão para
apresentação de notas e bibliografia. A publicação de um artigo é de inteira responsabilidade
do autor, não exprimindo, portanto, o endosso do Conselho Editorial.

A apresentação de colaborações e os pedidos de assinatura devem ser encami-
nhados ao Cedec, à rua Airosa Galvão, 64 – CEP 05002-070 – São Paulo, Brasil. Telefone:
(11) 3871-2966 – FAX: (11) 3871-2123. E-mail: luanova@cedec.org.br.



Eis o número 59 de Lua Nova, agora com seu novo editor.
Enquanto concentra-se no rumo da próxima estação, o estreante (e ainda
meio desajeitado) maquinista se despede do antigo e aciona as engrenagens
do trem, esperando poder conduzi-lo com o mesmo zelo e criatividade. Lá
vamos nós...

Nesta edição você vai encontrar um alentado artigo de Rubem
Barboza Filho, que propõe convergências entre a tradição cultural brasileira
e desenvolvimentos recentes da teoria democrática. Na seqüência, Jessé
Souza mobiliza, com muita criatividade, a teoria social contemporânea para
discutir as fontes da desigualdade no Brasil. Adrián Gurza Lavalle sublinha
as históricas tensões entre igualdade e diferença nas visões de cidadania, e
problematiza o debate corrente a respeito. Fernando Haddad discute como
J ü rgen Habermas interpreta a psicologia social de G. H. Mead. E
Alessandro Manduco Coelho mostra como uma visão católica e tridentina
de Razão de Estado permeia o pensamento político do padre Antonio Vi e i r a .
Nas linhas ou entrelinhas de todas essas contribuições, "sensos de comu-
nidade" são aproximados, contrastados. Para completar, uma análise de
Celina Souza sobre a gestão metropolitana no Brasil, e um provocativo arti-
go de Slavoj Zizek sobre o jovem Lukács, com o qual prestamos nosso tri-
buto aos oitenta anos da publicação de História e Consciência de Classe. 

No número anterior, publicamos os sumários de Lua Nova de 1990
a 2002. Neste número você encontrará, nas últimas páginas, os sumários
restantes (1984-1989).

CICERO A R A U J O

APRESENTAÇÃO
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Há algo de novo neste nosso reino tropical e sempre surpreen-
dente. Alcançamos a sincronia com um Ocidente em tempestade movidos
por um poderoso movimento interno de democratização. À diferença do
passado, estamos inaugurando uma verdadeira democracia de massas no
momento em que as grandes utopias modernas, e os paradigmas democráti-
cos e tradicionais do Ocidente, ganham cores crepusculares e perdem sua
antiga capacidade normativa. Circunstância que nos impõe um pesado con-
junto de desafios. Ainda que desarmados pela exaustão dos modelos
hegemônicos de vida boa, estamos obrigados a decifrar a dramática com-
plexidade  deste nosso ainda inconcluso terremoto democratizante, rein-
ventando, simultaneamente, as possibilidades de transformação da demo-
cracia em expressão definitiva de nossa vida em comum.

A ciência social brasileira não tem se descuidado desse duro
exercício de criação. Paradoxalmente, é esse empenho criativo que ilumi-
na o seu recente e renovado interesse pelo tema da república. Despachadas
as envelhecidas utopias do mundo moderno, a tradição republicana é reti-
rada do guarda-roupa da história e procurada para a redescoberta da políti-
ca e da ação política, num cenário comandado pela inércia da globalização
econômica, por uma crônica situação de crise e mudanças aceleradas.1

Nada há de ingênuo no aparente voluntarismo dessa escolha. Ela acolhe, de

SENTIMENTO DE DEMOCRACIA*

RUBEM BARBOZA FILHO

* Gostaria de agradecer vários comentários prévios a este texto. José Murilo de Carvalho foi
o primeiro a comentá-lo em reunião da Anpocs. Luiz Werneck Vianna, Maria Alice Rezende
de Carvalho, Manuel Palácios e José Eisenberg salientaram pontos que mereciam um melhor
tratamento. O mesmo fizeram Cicero Araujo e Álvaro de Vita. A todos o meu agradecimento.
1 CARDOSO, Sérgio. “Que República?” InBIGNOTTO, Newton(org.). Pensar a República.
Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000, p. 27. 



forma clara, uma disposição crítica em relação às modalidades contem-
porâneas de vida, progressivamente contaminadas pelo racionalismo
instrumental ou entregues à doce melodia pós-moderna de uma inevitável
fragmentação social. Por isso mesmo, envolve a expectativa de que ainda
somos capazes de gerar formas de sociabilidade e de organização política
apropriadas à renovação de um vivere civile, ao mesmo tempo autêntico e
contemporâneo.2

Se não há nada de ingênuo, nada há de fácil nessa mobilização
atualizada do paradigma republicano. As transformações estruturais das
últimas décadas destroçaram, de forma inapelável, o poder configurativo
dos modelos republicanos dos últimos três séculos, medularmente associa-
dos às noções de sujeito e subjetividade, talhadas pela modernidade. Os
centenários resultados desta mútua fecundação entre a república e a
filosofia do sujeito – as noções de Estado-Nação, de comunidade ética
autotransparente, de soberania do povo, a ênfase na temática das virtudes,
na liberdade positiva das populações – parecem irremediavelmente
ameaçados de obsolescência e desatualização. Nessas circunstâncias, o
recurso teórico e prático à república só poderá se cumprir pelo êxito em um
duplo enfrentamento: o de recolher, na trama plural de sua tradição, os fios
adequados para escapar das armadilhas da filosofia do sujeito e para a rein-
venção de um novo modo do vivere civile.

Não por acaso a reflexão habermasiana exerce um fascínio espe-
cial sobre aqueles que se lançaram à revitalização de um republicanismo
interessado na atualização e consolidação da nossa democracia.3 Na verdade,
duas atitudes básicas orientam a reflexão contemporânea em torno da perda
de unidade e poder socialmente configurativo das grandes tradições utópicas
e democráticas ocidentais. Aprimeira delas celebra uma radical novidade do
presente em relação ao passado, nutrindo-se, ou do contradiscurso crítico da
modernidade – com versões que variam do nihilismo foucaultiano à requen-
tada e neo-nietzscheniana despedida do Ocidente à la Lyotard – ou da con-
sideração das tendências de fragmentação social que surpreendem a expe-
riência ocidental e moderna, ao modo de Luhmann. Em ambos os casos, o
que se despede são os velhos sonhos de unidade e coerência entre horizontes
normativos, modos de vida e pensamento que deram sentido à construção do
Ocidente e à aventura da modernidade. Em compensação, o que se reclama
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2 BIGNOTTO. “Humanismo Cívico Hoje.” In BIGNOTTO (org.), Pensar a República, p. 67.
3 WERNECK VIANNA, Luiz & CARVALHO, Maria Alice. “República e civilização
brasileira.” In BIGNOTTO, op. cit., p. 131 e ss. 
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é a abertura reflexiva e prática ao movimento deste mundo descentrado,
povoado por galáxias distintas e sistemas autopoiéticos, habilitando o
homem para viver esta confusa aurora de um novo tempo.

À outra atitude não se encontra disponível a mera afirmação da
validade dos esquemas teóricos e práticos de autocompreensão do Ocidente
ou do mundo moderno. Também ela registra a novidade do presente, reco-
nhece a obsolescência das epifanias redentoras, o radical desencantamento
da vida e a impossibilidade de restaurar as antigas expectativas utópicas de
harmonia e transparência social. Mas não se contenta com isto. Lança-se à
reconstrução de pontes entre o presente e o passado, escavando a tradição
para encontrar nela o que pode ser preservado como força reflexiva ou ainda
integradora, recusando os rápidos velórios do Ocidente e a entrega à factu-
alidade de um mundo em pedaços. A ambição aqui, na direção oposta ao
historicismo de Foucault, é a de reconstituir a história como processo de
amadurecimento da humanidade – ou, pelo menos, do Ocidente -, que ca-
minha pari passu à complexificação da sociedade. Exercício que não desco-
nhece as rupturas reais, flagrando-as como cenários movediços onde se
exerce a capacidade sempre renovada do homem de reconstruir modos de
intermediação dos interesses e formas superiores de reprodução da soli-
dariedade social. É este esforço de manutenção do Ocidente como um pro-
jeto in fieri que caracteriza a reflexão de Habermas4 e o torna central para
aqueles que buscam no republicanismo a fonte capaz de impulsionar a
democratização de nossa sociedade. 

Com a publicação de Direito e Democracia: entre facticidade e
validade,5 Habermas aprofunda o seu programa de associação entre as
tradições republicana e liberal, aproximando o tema da soberania popular
àquele dos direitos para a imaginação de sua democracia deliberativa, con-
cebida como modelo adequado a uma sociedade pós-convencional.
Reafirma seu propósito em The Postnational Constellation: political
E s s a y s6, de modo mais incisivo no ensaio intitulado “Remarks on
Legitimation through Human Rights”. O deliberacionismo habermasiano
supõe e exige uma vivência extremamente racionalizada, reflexiva e
abstrata dos direitos para a reconstrução de uma idéia justificável de

4 Outros autores partilham a mesma perspectiva, como John Rawls, Richard Rorty, Charles
Taylor, Richard Walzer, para citar apenas alguns. 
5 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1997. 
6 HABERMAS, J. The Postnational Constellation: Political Essays. MITPress, 2001.



soberania popular, necessariamente subordinada à forma procedimental.
Ainda que prestando reverências à tradição republicana, a proposta de
Habermas não reedita as formulações clássicas ou modernas do republi-
canismo, apostando na transformação das sensibilidades republicanas das
sociedades em fundação do que ele chama de “patriotismo constitucional”,
tradução contemporânea da solidariedade social e elemento chave para a
sua democracia deliberativa.7

Uma rápida descrição da concepção habermasiana, sem nenhu-
ma intenção de fazer justiça à complexidade nela envolvida, pode jogar luz
no argumento que desejo construir. Fundamentalmente, quero sustentar
que, se o modelo procedimental de Habermas contempla as idéias de uma
razão bem compreendida e do interesse bem compreendido, cruciais para
o republicanismo, parece esquecer uma outra exigência necessária à legi-
timação de ordens democráticas e à construção de uma cultura adequada a
uma modalidade democrática de vida. Essa ausência, por um lado, funda-
menta uma aparente imunidade ou indiferença em relação à maioria dos
temas constitutivos da tradição republicana, como as idéias de fraternidade,
virtude e liberdade positiva. Por outro, a sua  forte ênfase nos procedimen-
tos, alçados à condição de elementos centrais da democracia, cria uma
enorme dificuldade para a imaginação de processos e modos de consoli-
dação da própria democracia deliberativa, especialmente em países que
nasceram de uma tradição mais expressivista do que racionalista, a exem-
plo do Brasil. 

*    *   *

O caráter procedimental da proposta habermasiana é o fruto
denso e polêmico de sua reflexão a respeito da modernidade em agonia.
Todo o seu esforço desdobra-se como sistemática tentativa de superar o
universo teórico e prático nascido do vasto movimento de subjetivização
do mundo que presidiu a formação e a maturação dos tempos modernos.
Universo continuamente enriquecido pela crítica das patologias do
Ocidente moderno e pela sedutora imaginação de projetos utópicos de re-
conciliação. Habermas localiza na ruptura com as formas tradicionais de
sociedade, próprias do período medieval, o nascimento deste princípio sub-
jetivista da época moderna, que se vê obrigada a arrancar de sua própria
vida uma nova normatividade em substituição àquela determinada pelo

LUANOVA Nº 59— 20038

7 HABERMAS, idem, p. 77.
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princípio objetivista e totalizante da teologia. Exigência de autocertificação
da modernidade que se transforma progressivamente em necessidade de
filosofia, imperativo plenamente compreendido por Hegel e reinterpretado
como exigência de transformação da razão subjetiva em um medium unifi-
cador e totalizador, em razão absoluta dotada dos mesmos poderes reden-
tores antes desfrutados pela religião.8

Habermas investe contra a perspectiva hegeliana e suas
derivações, todas tributárias da idéia de reconciliação social como pro-
dução de uma sociedade autoconsciente e transparente, incluindo Marx. Na
mesma linha, aponta a insuficiência das teorias críticas da modernidade –
Frankfurt, Nietzsche, Heidegger, Derrida, Foucault –, assinalando em todas
uma irremediável subordinação ao paradigma da filosofia do sujeito e, por
consequência, uma incapacidade estrutural para fugir de suas próprias apo-
rias. O aprofundamento de sua crítica à medula subjetivista e hegeliana da
filosofia moderna, iniciada em Conhecimento e Interesse,9 redunda na
proposição da razão comunicativa em substituição à razão prática e subje-
tiva da modernidade, marcada de forma indelével pela tentação de orientar
substantivamente os indivíduos e fundar utopias de transparência social. 

De modo mais concreto: Habermas impugna, no que se refere à
natureza do conhecimento, as teorias que defendem a possibilidade da ver-
dade como correspondência entre um enunciado e um objeto exterior,
insistindo no seu caráter consensual e equiparando os discursos da moral,
do direito, da política ao da ciência. Operação plena de consequências: ela
destitui o antigo sujeito conhecedor ou autocriativo, premissa necessária da
filosofia do sujeito, de sua posição privilegiada e fundadora da racionali-
dade social, liquidando a ambição da razão absoluta e das expectativas
utópicas de transparência social. O télos possível da sociedade deixa de
estar conformado pela perspectiva da autoconsciência plena de um sujeito,
alcançada após um longo ordálio histórico, orientando-se para a adoção de
processos de comunicação, controlados pela imaginação de uma situação
ideal de fala e por procedimentos linguísticos e transcendentais, destinados
a produzir um consenso verdadeiro entre os agentes envolvidos em diálo-
gos e barganhas de natureza vária. A razão prática da sociedade é trans-
ferida da natureza de um sujeito – o Estado, a classe, o partido –, sempre

8 HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da modernidade. São Paulo: Martins Fontes,
2000, p. 25.
9 HABERMAS, J. Conhecimento e Interesse. Rio de Janeiro: Guanabara , 1987.



em busca da reconstrução social como projeção transparente e absoluta de
sua identidade, para a “intersubjetividade” disciplinada por esta razão
comunicativa procedimental. A razão é transposta para o medium lingüísti-
co, desvinculada de qualquer macro-sujeito ou ator singular e ancorada em
procedimentos para o exercício de um grau superior de formação da von-
tade, através da intersubjetividade. Desse modo, a razão bem compreendi-
da desloca-se para um “transcendentalismo comunicacional” exigente e
universalista. 

É, desse modo, razão aliviada de sua vinculação com o elemen-
to moral e conteúdos normativos ou éticos, apoiando-se em pressupostos
pragmáticos contrafactuais para o entendimento dos atores, base de suas
pretensões de validade para além do âmbito moral e prático tradicional.
Seria essa a razão própria de uma sociedade desencantada e racionalizada,
afirma Habermas, de um mundo que deve reconhecer a fuga do sujeito para
empreender sua possível emancipação. Razão procedimental, que recon-
hece a fragmentação dos antigos sujeitos e das tradicionais constelações de
valores, mas insiste na possibilidade de reconstrução de formas superiores
de vida. Razão, portanto, cuja reflexividade incide sobre si mesma, trans-
formando-se em ética procedimental do discurso, forma de escapar dos
limites da subjetividade moderna. 

A teoria da ação comunicativa de Habermas encontra-se asso-
ciada a uma série de conceitos, como os de mundo da vida, esfera pública,
sociedade civil e sistema, imprescindíveis para o desenvolvimento de sua
teoria a respeito da sociedades complexas, ou seja, sociedades descentradas
na acepção de não mais reconciliadas ou reconciliáveis por um centro
unificador e doador de sentido. O mundo da vida é definido como o lugar
transcendental do indivíduo, do qual ele não pode evadir-se, e é dividido
por Habermas de acordo com o seu elemento ilocucionário e intencional:
cultura, sociedade e personalidade.10 É ele o responsável pela reprodução
cultural, pela integração social e pela socialização dos membros de uma
dada comunidade, ao renovar continuamente os seus esquemas de inter-
pretação com base em consensos, ao reproduzir as relações interpessoais
como ordens legítimas e sustentar as capacidades de interação fundadas em
identidades pessoais. O mundo da vida existe e se reproduz ao estabelecer
espontaneamente formas de coordenação e entendimento através do me -
dium lingüistico, da razão comunicativa. 

LUANOVA Nº 59— 200310

10 HABERMAS. O discurso filosófico da modernidade, p. 476.
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Habermas flagra, no entanto, processos sociais exonerados do
exercício de intersubjetividade suposto no mundo da vida: os sistemas de
reprodução material da sociedade, cujas funções não são cumpridas medi-
ante ações comunicativas e cuja complexidade não pode ser controlada
pelas possibilidades da razão comunicativa no âmbito do mundo da vida.
A integração destes sistemas se dá através de uma linguagem empobrecida
e padronizada, que dispensa processos arriscados de entendimento, sem
reconectar as ações funcionais à dinâmica da tradição cultural e da socia-
lização. Assim, o sistema da economia organiza-se em torno do medium
dinheiro, enquanto o administrativo em torno do poder. São contextos
autonomizados em relação ao mundo da vida, coagulados em uma segun-
da natureza de uma sociabilidade isenta de normas. Esses dois sistemas
funcionais provocam a destruição, em primeiro lugar, das modalidades
tradicionais de vida, mas reagem também sobre as formas racionalizadas
de vida da sociedade, penetrando na esfera do mundo vivido. É nesse
avanço imoderado dos imperativos funcionais que nasce o risco de colo-
nização do mundo da vida pelos sistemas e sua inércia autopoiética.

Habermas reconhece a tendência à autonomização dos sistemas,
entendendo-a como característica de sociedades complexas imunizadas
contra os projetos modernos de autotransparência e autoregulação.
Contudo, continua afirmando a possibilidade, em bases mais modestas do
que aquelas presentes nas utopias da modernidade, de um medium capaz de
reconectar esses sistemas. Com a publicação de Direito e Democracia,
observa Jessé Souza, Habermas consegue precisar a relação entre “a razão
comunicativa produzida nos contextos do mundo da vida racionalizada
com a realidade institucional e a complexidade funcional característica das
sociedades modernas”.11

Abdicando da tarefa de retratar toda a respiração contida em
Direito e Democracia, contentemo-nos com uma descrição  topográfica da
imaginação habermasiana do Estado Democrático de Direito. Entre o
mundo da vida - e imbricando-se com ele -, e os sistemas funcionais,
Habermas situa a esfera pública e a sociedade civil. A primeira pode ser
descrita como rede de comunicação de conteúdos e tomadas de posição.12

Ela é fundamentalmente uma estrutura comunicacional do agir orientado
pelo entendimento, não se confundindo com instituições, organizações ou

11 SOUZA, Jessé. A modernização seletiva: uma reinterpretação do dilema brasileiro.
Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2000, p. 83. 
12 HABERMAS. Direito e Democracia,p. 92, vol. II.



com um sistema. A sociedade civil, por sua vez, é formada por associações
e organizações livres, não estatais e não econômicas, que sustentam as
estruturas de comunicação da esfera pública no mundo da vida.13

Habermas está interessado, em Direito e Sociedade , na fixação
dos nexos entre a esfera pública, o poder político e o sistema administrati-
vo que poderiam dar forma à constituição de uma democracia deliberativa.
Nesse ponto se esclarece a importância crucial que o Direito adquire na sua
formulação. Para ele, os Estados modernos ocidentais se organizam fazen-
do da lei positiva o medium do poder político, razão pela qual o reconhe-
cimento de uma ordem política estará intimamente vinculado à legitimi-
dade do Direito. Esta estrutura reflete-se de modo peculiar na validade e
facticidade da lei. Validade referida à legitimidade do legislador e às
condições internas e processuais para a elaboração do Direito, e facticidade
significando o poder de imposição da lei pelo Estado. Deste modo, as leis
do Estado moderno seriam sempre leis de liberdade e de coerção.

A teoria política, continua ele, ofereceu duas respostas à questão
relativa aos modos de legitimação das normas e leis cambiantes: a sobera-
nia popular e os direitos humanos.14 A primeira encontra-se no centro do
pensamento republicano, com sua ênfase na autonomia pública dos cida-
dãos e na idéia de legitimidade da norma e dos direitos humanos derivada
da soberania e da autocompreensão ética de uma comunidade política. A
segunda resposta é dada pelo liberalismo, que concebe esses direitos como
barreiras legítimas à pretensão da comunidade política de subordinar as
esferas de liberdade individual, consagrando o princípio hobbesiano de que
o que não está proibido é permitido. Habermas não quer sacrificar nenhu-
ma das duas formas de validação das leis, reclamando a vinculação obri-
gatória entre soberania popular e criação de um sistema de direitos para a
legitimidade do Direito. 

O seu raciocínio suporta-se no princípio de que uma lei só pode
reclamar legitimidade se todos os possíveis afetados podem aceitá-la após
a participação em discursos racionais, através de argumentos ou barganhas.
Os direitos humanos passam a ter um valor intrínseco, ao garantir previa-
mente a todos o acesso aos processos de argumentação, e não podem ser
visualizados como constrangimentos externos. Os direitos políticos, por
sua vez, são instrumentais para a democracia, embora co-originários aos
direitos humanos. Associando essa trama entre direitos individuais e
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soberania popular à ordem democrática e à lei, Habermas esclarece: “ The
internal relation between democracy and the rule of law consists in this: on
the one hand, citiziens can make appropriate use of their public autonomy
only if, on the basis os their equally protected private autonomy, they are
sufficiently independent; on the other hand, they can realize equality in the
enjoyment of their private autonomy only if they make appropriate use of
their political autonomy as citiziens.”15 Mais adiante, e de modo mais con-
ciso, retorna ao tema, dizendo: “The desired internal relation between
human rights and popular sovereignty consists in this: human rights insti-
tutionalize the communicative conditions for a reasonable political will-
formation.” 16

Prescindindo de qualquer idéia de sujeito, e resguardado o valor
intrínseco dos planos individuais de vida, a soberania popular é exercida e
nasce na esfera pública através de processos, arenas e discussões, fundadas
na universalidade dos direitos políticos fundamentais: direitos de comuni-
cação e participação que garantem a autonomia pública de cidadãos politica-
mente titulados. O potencial racional da práxis social deixa de estar vincula-
do a um macro-sujeito, instalando-se na rede subjetiva linguisticamente ge-
rada. Arazão prática escapa do domínio de uma eticidade substantiva, assu-
mindo a natureza de razão procedimental em busca de consensos e acordos,
garantidos pelos direitos individuais e políticos dos cidadãos. O sistema
político conecta-se com a esfera pública e com as instituições da sociedade
civil, sedes do “poder comunicativo” ou dessa razão comunicativa, através
dos partidos e da atividade eleitoral dos cidadãos. Sensível ao movimento da
esfera pública, o sistema político, no entanto, não pode expressar-se a não ser
pelo medium do Direito, e só por meio dele pode adquirir legitimidade. Deste
modo, a vontade formada no âmbito da esfera pública penetra no sistema
político e transforma-se em direito, em lei revestida de validade e factici-
dade. Habermas entende essa comunicação entre a esfera pública e o poder
político na perpectiva de um continuado exercício constitucional, em que a
lei aparece como o resultado do consenso racional por parte de todos os
envolvidos, titulados com direitos individuais e políticos. 

O Estado Democrático de Direito seria, portanto, um Estado que
se sustenta na lei como o modo de vinculação entre a ação comunicativa
produzida na esfera pública e o sistema administrativo, pela via do poder
político, com repercussões no sistema econômico. Mas Habermas cuida de

15 Idem, p. 115. 
16 Ibidem, p. 118.



assinalar algumas condições importantes para o seu Estado Democrático de
Direito. Em primeiro lugar, a democracia deliberativa depende de uma cul-
tura política livre e da existência de esferas privadas intactas, ou seja, de
uma cultura extremamente racionalizada, com base nos direitos. Supõe
todos os participantes enquanto pessoas legais, no sentido de abstratamente
recortadas pelos direitos, e apenas pelos direitos na sua formalidade e uni-
versalidade. Em segundo lugar, observa que, na esfera pública, os atores
não exercem poder, mas influência, submetida a filtros e controles próprios
dos processos institucionalizados e democráticos de formação da opinião e
da vontade, assumindo uma forma autorizada. Finalmente, embora a políti-
ca continue a destinatária de todos os problemas de integração não resolvi-
dos, ela não pode simplesmente controlar de forma integral os sistemas
administrativo e econômico, cujos modos característicos de operação
devem ser preservados. Condição que impõe a renúncia, por parte dos
movimentos democráticos, à aspiração de uma sociedade transparente e
auto-organizada em sua totalidade, adotando uma pretensão mais comedi-
da de influência na programação dos sistemas de reprodução material da
sociedade e reduzindo o escopo da Civil Law.17

Embora a democracia deliberativa deva ter um “valor de uso”
para os cidadãos, protegendo a sociedade da desintegração e preenchendo
elevados padrões de justiça social, o tipo de solidariedade que ela exige e
deve produzir não pode ser estipulada simplesmente pela idéia de bem-
estar ou pela noção de bem comum, eticamente concebida. Nas sociedades
complexas, pós-convencionais e pós-nacionais, diz Habermas, “is the deli-
berative opinion... that forms the ultimate medium for a form of abstract,
legally constructed solidarity, that reproduces itself trough political partici-
pation.”18 A elaboração de políticas redistributivas transforma-se, assim,
em estratégia de reorientação das sensibilidades republicanas das
sociedades para a fundação de um “patriotismo constitucional”, estofo
apropriado à reprodução do Estado Democrático de Direito e à implantação
de instituições transnacionais, também baseadas nos direitos, como moda-
lidades mais amplas de solidariedade.19 Este seria o território do interesse
bem compreendido, em que a busca do interesse individual se vincula e se
submete, através da razão comunicativa, aos procedimentos, à cooperação
e à formação de consensos, dando corpo às possibilidades de um republi-
canismo atualizado.
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Sem avançar sobre inúmeros outros aspectos, penso ser possível
entender o modelo habermasiano como a melhor descrição possível da
democracia e a forma mais exigente de atualização possível do republica-
nismo, sem desconsiderar as críticas liberais ou à esquerda às propostas do
deliberacionismo. Ele contém, simultaneamente, um diagnóstico apropria-
do das transformações sofridas pelo Ocidente e um horizonte normativo
atento às possibilidades de vida boa num mundo renovado. Contudo, a
compreensão desse modelo desliza imediatamente para a tarefa de pensar
de que modo ele pode se tornar, mais do que uma referência para a teoria
social, um objeto de eleição das sociedades. Em outros termos, de que
modo as sociedades, em especial uma sociedade como a brasileira, podem
abraçar a idéia de uma democracia deliberativa, altamente reflexiva e
racionalizada, sustentando-a ao longo do tempo? 

Estou longe de negar valor à proposta de democracia deliberati-
va, e julgo – repito – o modelo habermasiano a melhor descrição possível
da democracia contemporânea. O que as interrogações do último parágrafo
desejam é construir o ambiente para apontar o que já denominei de ausên-
cia na teoria de Habermas, e que poderia, de alguma forma, ajudar a
responder à questão formulada. De modo mais completo: se o modelo da
democracia deliberativa contempla as exigências de uma razão bem com-
preendida, longe da filosofia do sujeito e da naturalidade de formas tradi-
cionais, e do interesse bem compreendido, recusando a inevitabilidade de
sujeição ao interesse egoísta e ao cálculo estratégico,  incorpora apenas
parcialmente um elemento que parece irrecusável nas formas de vida
democráticas: o sentimento bem compreendido. 

Por sentimento bem compreendido estou me referindo ao que
Charles Taylor denomina “configuração moral”, ou seja, uma determinada
hierarquização de bens e valores que dá sentido à vida e sem a qual não
somos capazes de viver.20 Configurações que se organizariam a partir do
que Taylor chama de hiperbens ou bens constitutivos, julgados mais impor-
tantes do que outros e entronizados como referência para que os demais
bens sejam hierarquizados e pesados. Essas configurações nos autorizari-
am a realização de avaliações fortes e distinções qualitativas, articulando a
importância e o sentido que as ações ou sentimentos podem ter em uma
determinada cultura. Um panorama das  idéias de Taylor poderá tornar
mais clara esta defesa do sentimento bem compreendido.

20 TAYLOR, Charles. As fontes do self. A construção da identidade moderna. São Paulo:
Edições Loyola, 1997.



O autor de As fontes do self reconhece uma diferença – que
evoca a própria visão habermasiana – entre as concepções morais pré-mo-
dernas e modernas. As primeiras estariam atreladas a um bem constitutivo
transcendente ou externo ao homem. Nessas cosmovisões, o bem não de-
terminaria apenas uma teoria moral da ação obrigatória, provocando o
nascimento de uma atitude moral que envolveria o amor por ele próprio,
capacitando e movendo os homens para fazer o bem e buscar a perfeição
além dos limites do obrigatório. Taylor admite que as configurações do
mundo moderno são problemáticas, precisamente porque desencantadas no
sentido weberiano, e mais dificilmente atadas a  bens constitutivos e sus-
tentadas pelo amor ao bem. No entanto, prossegue, isto não significa que
não existam fontes morais na modernidade. O desenvolvimento caracterís-
tico do mundo moderno consistirá na internalização dessas fontes, rein-
ventando ao longo do tempo a interioridade humana como a morada do
bem constitutivo, ou seja, de algo que merece o nosso respeito e nos
capacita para a ação. O que quer que cumpra esse papel, avança nosso
autor, adquire o estatuto de fonte moral. Certamente a mistura de amor e
espanto do mundo pré-moderno se perde e transforma-se em respeito, mas
permanece verdadeiro que existe algo cuja visão nos motiva a viver de
acordo com o que é superior, condição básica para o desenvolvimento do
self moderno.21

Noção, para Taylor, distinta do ego da psicologia ou da sociolo-
gia. Somos um self à  medida que descobrimos nossa interioridade, que nos
damos a condição de seres de profundidade e complexidade, e que nos
movemos num espaço de indagações procurando a orientação para o bem.
Em outras palavras, somos selves ao articularmos uma configuração de
bens, construindo uma identidade. Para Taylor, essa não é uma circunstân-
cia que comporte opção: simplesmente não temos como evitá-la. E só
podemos realizá-la no interior de uma comunidade lingüística – Taylor
vale-se de Wittgenstein para insistir no caráter transcendental e não pessoal
da linguagem – que é, simultaneamente, uma comunidade definitória de
nossa identidade. Se a interdependência inerente à linguagem é a condição
ontogenética de nossa identidade, por outro lado esta só se oferece com
plenitude ao concebermos nossa vida na forma de uma narrativa. A posse
da identidade implica em dizer de que modo me tornei o que sou, recu-
perando o passado como uma sucessão de marcos identificados pela con-
figuração de valores que construí, e com a qual também antecipo ações no
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futuro. Posso, por isso, ter uma idéia da minha vida como um todo, com
base na natureza do bem pelo qual me oriento e pela maneira como estou
situado em relação a ele. 

Por esse ângulo, construção do self e internalização das confi-
gurações morais na interioridade humana tornam-se processos indisso-
ciáveis e constitutivos do mundo moderno. Mas Taylor está atento às ten-
dências, também modernas, que insistem em negar ou esquecer a existência
ou o valor das configurações morais, a exemplo do naturalismo, produto
enviesado da transposição de pressupostos das ciências naturais para a
análise do comportamento humano. Para os nossos propósitos, a discussão
mais relevante é aquela que Taylor trava com outra tendência, originada no
pensamento kantiano e também segregadora do valor das configurações
morais. Kant compartilhava a ênfase moderna na liberdade enquanto autode-
terminação, depositando a lei moral em nossa vontade e razão e tornando
irrelevantes as distinções qualitativas entre o superior e o inferior no cosmos
ou na natureza humana. Os seguidores de Kant, afirma Ta y l o r, se apropri-
aram seletivamente de sua reflexão, destruindo o papel de todas as distinções
qualitativas. Com isto, a filosofia moral entregou-se à descoberta de princí-
pios de ação obrigatória, derivados de três grandes motivações: a defesa da
vida cotidiana e do desejo em oposição à exigência de bens superiores, a
concepção de liberdade moderna e uma dada leitura das exigências de
altruísmo e benevolência. Defesa que conduz esta corrente de filosofia
moral a uma concepção inteiramente procedimental da ética. Enquanto a
razão prática dos antigos exigia uma acurada capacidade de discriminação
moral, as teorias procedimentais, estimuladas pela epistemologia de cunho
kantiano e pela idéia de liberdade moderna, fundam o raciocínio prático nos
procedimentos da razão: “A racionalidade de um agente ou de seu pensa-
mento é julgada pela maneira como ele pensa e não, em primeira instância,
pelo fato de seu resultado ser ou não substantivamente correto.”2 2

Incapaz de capturar a compreensão subjacente que fundamenta
qualquer convicção de que devemos agir desta ou daquela maneira, esse
tipo de filosofia deixa lacunas importantes, demonstrando uma enorme
dificuldade para oferecer uma resposta ao porquê da prioridade a ser con-
ferida à moral procedimental, ou à moral prática, diante de outros
raciocínios. Em Habermas, por exemplo, a precedência da ética do discur-
so encontra o seu fundamento na pressuposição da maturação ontogenéti-
ca da humanidade e da história da cultura. Mas, acentua Taylor, essa

22TAYLOR, op. cit., p. 111



solução não responde à pergunta do porquê ser moral ou buscar a maturi-
dade de uma ética pós-convencional. A ética procedimentalista abriga uma
enorme relutância ou constrangimento metafísico em reconhecer as fontes
morais, ao ponto de negá-las em nome da defesa da liberdade. Na verdade,
acredita Taylor, as teorias procedimentalistas – como a de Habermas –
estão fundamentalmente comprometidas com vigorosos ideais morais e
bens da vida do mundo moderno, como a benevolência, o altruísmo, a
justiça e a liberdade. No entanto, “... estes teóricos vêem-se presas de uma
estranha contradição pragmática, na qual os próprios bens que os movem
levam-nos a negar ou desnaturar todos estes bens.”23 Eles buscam afirmar
a prioridade do certo sobre o bom, soterrando a idéia de que qualquer ele-
mento marcado por uma distinção qualitativa – o bem – pode ter prioridade
sobre o certo. 

Para Taylor, essa ética procedimental é o produto mais elabora-
do do que ele chama de naturalismo da razão desprendida, uma das grandes
famílias morais do Ocidente moderno, que emerge com Descartes e sua
rejeição à ontologia tradicional, abandonada em favor da premissa de que
a ordem das idéias é uma ordem que construímos, e não meramente desco-
brimos, ao modo de Platão e Santo Agostinho. Fazemos isso violentando
nossos sentidos e nossa experiência comum, perseguindo as representações
através de uma cadeia de percepções claras e distintas. Clareza e distinção
que nos jogam para fora de nós mesmos, dando forma à perspectiva que
Taylor denomina de “desprendida”. Essa razão cartesiana não se contenta
em comandar a ordem das representações, alargando-se para tornar-se
hegemônica em relação aos nossos desejos e paixões. As fontes morais se
internalizam e a hegemonia da razão transforma-se em capacidade de
objetificar o corpo, o mundo e as paixões. As formulações cartesianas são
ampliadas por Locke, originando o que Taylor define como self pontual,
mistura de “desprendimento” racionalista e motivos protestantes de autore-
forma: “O desprendimento tanto das atividades do pensamento como de
nossos desejos e gostos irrefletidos permite que nos vejamos como objetos
de profundas reformas... O sujeito que pode adotar este tipo de postura ra-
dical de desprendimento para si mesmo com vistas à reforma é o que eu
chamo de self pontual”.24 Percepção que faz do homem uma consciência
pura independente, justificada pela promessa radical de autocontrole e
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autoreforma, convertendo-se no pedestal das exigentes teorias morais pro-
cedimentalistas modernas e contemporâneas.

A outra grande família moral do mundo moderno, com
antecedentes remotos no deísmo, ganha sua primeira grande formulação
com Rousseau. Para ele, nossa transparência seria correlata à nossa capaci-
dade de ouvir a voz interior da natureza, intrinsecamente boa, e nossa
depravação a conseqüência de nosso afastamento de seu élan e de seus
motivos. Mas a concepção de Rousseau ainda está marcada pela forma
tradicional e objetiva de conhecimento do bem. Quem irá dar um passo adi-
ante, libertando a natureza de uma definição milenar do bem, e afirmando
a sua competência moral, será o romantismo, esclarece Taylor. Ao con-
trário da razão desprendida, e contra ela, o romantismo estrutura-se em
torno da noção de uma voz ou impulso interior, da idéia que encontramos
a verdade dentro de nós, nos nossos sentimentos.25 Deste modo, devemos
nos abrir ao impulso da natureza, buscar a sintonia com ela, experimentan-
do e vivenciando nossos desejos e sentimentos como ricos, profundos e
significativos. Mandamento associado a outro componente essencial da
filosofia da natureza: o expressivismo, ou seja, a percepção de que a rea-
lização da natureza em nós é uma forma de expressão. A estética românti-
ca consagra essa premissa, ampliando-a para conter a idéia de criação.
Uma obra de arte, na acepção romântica, não expressaria apenas algo ocul-
to na natureza, previa e inteiramente dado. Ela deve ser, simultaneamente,
“criação”, ato de trazer à existência sob a forma do belo, envolvendo ainda
também a definição do que deve ser realizado. 

O expressivismo impulsiona um processo específico de indivi-
duação. Cada indivíduo é afirmado como diferente e original, a cada um
está reservado um caminho próprio e todos devem e merecem ser avaliados
com medidas diferentes. Assim, viver é simultaneamente dar vida, expres-
sar e modelar um self único e idiossincrático. Essa individuação expressiva,
diz Ta y l o r, é um dos pilares do mundo moderno, razão pela qual mal a
percebemos, e o artista o protótipo desse indivíduo expressivo. O expres-
sivismo condena a postura instrumental por objetificar e neutralizar a
natureza, bloqueando nossa abertura ao seu é l a n, criando ainda uma divisão
entre a natureza e os homens e entre os próprios homens. No entanto, não
cede à tentação de liquidar a razão, tentando harmonizá-la com a natureza,
a exemplo do jovem Schelling obcecado pelo propósito de unir Kant e
Spinoza. A dimensão moral deve ser encontrada na natureza, supondo tam-

25 TAYLOR, op. cit., pg. 472.



bém a presença da razão. “Assim, entre as grandes aspirações que nos legou
a era romântica estão as de reunificação: devolver-nos o contato com a
natureza, eliminar as divisões interiores entre razão e sensibilidade, superar
as divisões entre pessoas e criar a comunidade”, resume Ta y l o r.2 6

Ao reconhecer uma ordem maior compartilhada – a da natureza
–, o romantismo estabelece uma viva e poderosa referência para a denún-
cia dos males da sociedade industrial, comandada pelo capital e pela razão
desprendida. Esse fundo romântico pode ser encontrado tanto em
Tocqueville quanto em Marx, observa Taylor. Mas o romantismo dará
ainda um outro fruto decisivo para o desenvolvimento do Ocidente: o
nacionalismo. Taylor registra que na primeira onda de nações modernas –
Estados Unidos, Inglaterra e França –, todas anteriores ao nacionalismo de
origem herderiana, a base de coesão era a nação política e certo ideal de
cidadania. No movimento seguinte, o princípio dominante, pelo menos nas
sociedades européias, tornou-se a língua, apreendida de uma perspectiva
expressivista e romântica. A comunhão de uma língua unificava um povo
e, arraigada em seu ser, transformava-se em manancial de identidade. O
nacionalismo corresponderia ao gesto simultâneo de expressão e cons-
trução dessa identidade, gerando as narrativas necessárias à sua plenitude,
marca da humanidade autônoma do povo. O povo e a nação se confundem
no espaço metageográfico da língua e se afirmam sujeitos à medida que
expressam e criam o seu próprio self coletivo. 

Não há como recuperar a integralidade do painel desenhado por
Taylor para o período pós-romântico, em particular o modernismo. A l g u n s
elementos, no entanto, merecem ser assinalados. Já na segunda metade do
século XIX, a natureza perde a sua aura e condição de fonte de um s e l f
benigno, leitmotiv de Schoppenhauer ao desprezá-la enquanto indevassável
e amoral. O avanço da ciência e da técnica aprofunda essa “desmoralização”
da natureza, e autores como Baudelaire, Kierkegaard, Dostoiéviski e
Nietzsche, cada um à sua maneira, dão um novo passo adiante na interna-
lização das fontes morais, ao afirmar a necessidade de “ver o bem”, de pro-
duzir a epifania do espiritual num mundo degradado e marcado pela miséria
humana. Essa interiorização crescente das fontes morais é o eixo que anima
e organiza o complexo panorama do modernismo, feito de continuidades e
rupturas em relação ao romantismo. A herança romântica persiste na crítica
à sociedade mecanicista e utilitária. Mas a pergunta sobre o lugar do Bem
no mundo já não encontra na natureza, no orgânico, a resposta adequada. A o
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a f a s t a r-se do natural, o modernismo joga-se ainda mais profundamente na
interioridade humana, no mundo vivido da sensibilidade e da consciência,
com um resultado paradoxal: esse voltar-se para dentro acaba ganhando
uma conotação progressivamente anti-subjetivista. Pelas nervosas mãos do
modernismo, a aventura na interioridade humana nos conduz para além do
s e l f unitário como até então entendido, e o reconhecimento da fragmentação
de nossa experiência suspende as nossas concepções modernas de identi-
dade. O modernismo torna evanescente o self unitário, base da razão
desprendida ou da originalidade romântica, e oblitera a idéia de narrativa
como algo essencial à identidade. Nossa individualidade não seria mais do
que a coesão acidental no fluxo do tempo, ou, à maneira de Proust, a trama
fragmentada de várias pessoas superpostas. O centro de gravidade da arte
epifânica desloca-se do self para o fluxo da experiência e para a sua
justaposição, e o modernismo abandona as utopias de reunificação entre
razão e sensibilidade, substituindo-as pela percepção de que vivemos em
uma pluralidade de níveis, a exemplo da poesia e da heteronomia de
Fernando Pessoa, personagem esquecido por Ta y l o r. A arte deixa de ser re-
presentativa e expressiva na acepção conhecida, lançando-se à criação de
campos de forças, de estruturas destinadas a abrigar uma epifania. O poten-
cial emancipador da arte modernista, e do modernismo, atualiza-se como
luta contra o significado objetivamente dado e contra o aspecto repressivo
do self unitário, especialmente do self pontual. Neste sentido, o modernismo
foge do self e busca encontrar “algo” fora dele, como no caso da linguagem,
ou do intemporal, do arquetípico, do instintivo, do mítico. Mas esse algo
estará sempre na interioridade, e apesar de transpessoal,  e nosso acesso a
ele só pode se dar de modo pessoal, idiossincrático.2 7

Ao encerrar o seu livro, Taylor admite que concordamos muito
com o valor axiomático da liberdade, da igualdade, da benevolência univer-
sal. Mas dissentimos no que se refere às fontes morais, como tratou de
mostrar ao fixar as diferenças entre as premissas do self pontual e do expres-
sivismo romântico e moderno. Diferenciação, diz ele, que pode estar na raiz
das teorias morais que dispensam a referência ao bem e se prendem ao pro-
cedimentalismo. A defesa desta meta-ética procedimental, conclui, esta-
belece nossos compromissos de justiça e benevolência como duras obri-
gações morais, e tornam sua face negativa mais evidente, afastando de nos-
sos olhos as fontes morais como objeto de adesão. Os mais elevados ideais
ganham, assim, a natureza de uma carga esmagadora para a humanidade.

27 TAYLOR, op. cit., p. 616.



As contribuições de Habermas e Taylor ocupam lugar de
destaque no complicado painel da filosofia política ou da teoria social con-
temporâneas, renovando uma bifurcação filosófica típica do Ocidente, pre-
sente de forma clara nas diferenças entre Kant e Hegel. Enquanto o primeiro
buscava fundar a liberdade e formas de vida no pensamento puro e trans-
cendental, o empreendimento hegeliano se dedicava a desvelar um proces-
so social e histórico de autoconsciência, que conteria tanto o elemento trans-
cendental quanto o empírico e expressivista.2 8 Em Kant, a idéia de vontade
geral de Rousseau e o racionalismo característico do Iluminismo se juntam
para uma formulação superior da idéia de liberdade, traduzida como von-
tade pura e incondicionada, determinada unicamente por imperativos uni-
versais e necessariamente formais.2 9 O sistema hegeliano recolhe a con-
cepção kantiana e ainda o expressivismo romântico do Sturm und Drang
germânico, nascido em oposição ao Iluminismo, projetando o télos final da
peregrinação do Espírito como a expressão completa e determinada de sua
natureza, necessariamente livre e racional. Síntese, portanto, que persegue a
reconciliação da liberdade individual e da liberdade do todo, da razão e da
sensibilidade, do racionalismo e do expressivismo. 

São, de fato, fortes as influências de Kant em Habermas e de
Hegel em Taylor e, sem dúvida, o que este último intenta realizar em
relação a Habermas consiste na reedição do que Hegel fez com referência
a Kant: o “desvelamento” da razão pura e transcendental como resultado e
parte de um processo histórico e reflexivo concreto, ou seja, como produ-
to contaminado pela contigência e exasperadamente consciente dela.
Motivo pelo qual o “certo” busca desesperadamente apartar-se do “bom”,
habitante do mundo empírico e contigente, dele se esquecendo para afirmar
sua natureza universal. Mas Taylor não pode simplesmente repetir Hegel,
que se orientava pela idéia de um romance do espírito destinado a ser
encerrado como síntese absoluta, como razão absoluta que guardava em si,
e redimia, os passos de sua peregrinação pelo contingente. Por isso, a ope-
ração de “desvelamento” com que alveja o procedimentalismo de
Habermas se contém nos limites de uma afirmação da diferença e simul-
taneidade de caminhos reflexivos e concretos que, de algum modo, estão
vinculados à afirmação axiomática da liberdade, da benevolência, da to-
lerância, da igualdade, ou seja, de determinados valores que devem ser
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28 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Lisboa: Portugália Editora, Livraria Martins
Fontes, 1966.  p. 325
29 KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. Lisboa. Edições 70, 1989 , p. 240.
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explicitados para que possamos nos mover além dos limites de uma ética
da ação obrigatória. Não há a ambição sintética hegeliana, mas uma dis-
creta tentativa de “reencantar” a vida, recuperando os valores como senti-
dos socialmente construídos para a vida em comum.  

Mas Habermas também não é puro Kant. A sua defesa da razão
comunicativa, transcendentalmente concebida, não se encontra subordinada
à velha dicotomia ocidental que antagonizava razão e sentimento. Em Kant,
sem dúvida, a proposição de uma razão transcendental se dá contra os sen-
timentos, sempre suspeitos de irracionalismo.3 0 Na construção haber-
masiana, no entanto, o enquadramento da questão é outro. Ao expulsar para
fora da subjetividade humana a sua razão transcendental e comunicativa, ele
cancela a pertinência dessa dicotomia que só tinha sentido no interior da
filosofia do sujeito ou na tradição platônica apropriada e generalizada pelo
cristianismo. Diferentemente de Kant, a atividade da razão em Habermas é
medularmente falibilista, motivo pelo qual deve ser controlada por proce-
dimentos que possibilitem um consenso discursivo. A natureza emanci-
patória e universalista da razão habermasiana desloca-se da subjetividade
para a rede de procedimentos intersubjetivos, cuja existência aparentemente
dissolve a relevância de processos expressivistas e dos sentimentos. A i n d a
que longe da velha oposição, o tema da razão é obviamente preservado e
restaurado em sua hegemonia, em detrimento da imaginação de uma
democracia fundada também em uma comunalidade de valores, ou em um
ethos compartilhado socialmente. Deste modo, o ponto crítico endereçado a
Habermas não pode ser apreendido na perspectiva metafísica dos antigos
dualismos, mas no interior de uma discussão sobre o certo e o bom como
fundamentos da vida boa numa concepção pós-metafísica. 

O risco da operação tayloriana de “desvelamento” sem a síntese
hegeliana é o de se transformar em mera sanção das diferenças – até
mesmo aquelas derivadas dos fundamentalismos – esterilizando a eficácia
possível do Princípio da Melhor Descrição, com o qual ele se arma para
afirmar que a nossa perspectiva moral está continuamente produzindo uma
crítica implacável das práticas que ferem o padrão de respeito universal.31

30 RORTY, Richard. Justice as a larger loyalty. In MENDES, Candido (coord.) & SOARES,
Luiz Eduardo (Orgs.). Cultural Pluralism, Identity and Globalization. Rio de Janeiro:
Unesco, Issc, Educam, 1996, p.475.
31 RUSSEL, Jacoby. O fim da utopia:política e cultura na era da apatia. Rio de Janeiro:
Record, 2001, p. 86 e ss e p. 169 e ss. Russel critica a atitude hesitante de Taylor no caso
Rushdie. Taylor parece reconhecer que talvez não se possa aplicar um “princípio abstrato” de
liberdade a situações como a de Salman Rushdie, dada a impossibilidade de identificar
critérios de ofensa independentes da cultura. Ver ainda p.183.



Por sua vez, o limite inerente ao procedimentalismo habermasiano é o de
não oferecer resposta, do ponto de vista deontológico, à pergunta do
porquê adotar uma ética do discurso ou do porquê aceitar como normas o
consenso produzido através dos procedimentos. Em ensaios recentes,
Habermas tem admitido a pertinência de abordagens críticas que recomen-
dam uma “destranscendentalização” das normas, aceitando o papel do va-
lores mas insistindo em aprisioná-los enquanto condições prévias à demo-
cracia, negando-lhes uma função central no desenho normativo do deli-
beracionismo.32 A ênfase de Habermas na facticidade e validade da lei quer
preencher exatamente o vácuo deixado pelo “esquecimento” do bem, ou
seja, de algo que nos faz mover e proceder de determinada maneira, de
alguma coisa que nos motiva a agir de um modo determinado para além do
obrigatório. Mas a “juridificação” dos consensos produzidos pela razão
comunicativa, processo que contém um alto teor normativo e estratégia
pós-convencional substitutiva de normas fundadas em valores comparti-
lhados, não dissolve as ameaças permanentes à legitimidade democrática
derivadas, por exemplo, da apatia.33 Se esses limites de cada contribuição
são verdadeiros, a associação Habermas-Taylor, defensores exemplares
dos procedimentos e dos valores, pode autorizar a imaginação de uma
phronesis – uma sabedoria prática – que contenha a idéia do bem reflexi-
vamente trabalhado – do sentimento bem compreendido –, e do certo como
parte de uma configuração de valores que nos leve além de uma moral
obrigatória, sustentando, ao mesmo tempo, a validade dos procedimentos.
O próprio Kant, sempre desconfiado dos afetos, reconhecia o entusiasmo
dos franceses com a sua revolução como participação afetiva no bem, con-
cluindo que o verdadeiro entusiasmo está sempre referido ao ideal, à moral
pura, ao direito, e não pode ser preenchido pelo egoísmo.34

Esta possibilidade de associação encontra abrigo empírico nas
gigantescas pesquisas mundiais sobre valores, conduzidas por Ronald
Inglehart.35 Realizadas ao longo das últimas décadas, essas investigações
revelam que todas as zonas culturais do mapa cultural do mundo experi-
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32 HABERMAS, J. A inclusão do outro. Estudos de teoria política. São Paulo: Edições
Loyola, 2002, p.300 e ss. 
33 EISENBERG, José. Justificação, aplicação e consenso: notas sobre democracia e deli -
beração. Rio de Janeiro: DADOS-Revista de Ciências Sociais, vol. 44, no. 1, 2001
34 KANT, Emmanuel. Filosofía de la Historia. Si el genero humano se halla em progreso
constante hacia mejor. México: Fondo de Cultura Económica, 1985, p.107. 
35 INGLEHART, Ronadl F. Choc des civisations ou modernisation culturelle du monde?
Paris: Le Débat, mai-août, 1999, numéro 105, p.23 e ss. 
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mentaram movimentos de secularização e racionalização. Longe, no entan-
to, de fortalecer um processo de homogeneização cultural e civilizacional
provocado pelo desenvolvimento econômico – suposição da teoria da mo-
dernização ou de versões mecanicistas do marxismo –, esses processos de
secularização e racionalização obedeceram a padrões sistemáticos e dife-
renciados, que preservam e reproduzem a identidade cultural de cada
região. Inglehart se vê obrigado a chamar a atenção para a capacidade de
persistência das grandes configurações fundadoras de cada vertente civi-
lizacional, que secretam modos próprios de sincronização das transfor-
mações econômicas, políticas e culturais. Todas as zonas exibem um
potencial emancipador, ou seja, um impulso, ainda que diferenciado, para
a adoção de formas democráticas de organização e modos pós-materialis-
tas de vida, sem a necessidade de fixação de um paradigma único para o
estabelecimento de medidas de progresso. Neste sentido, a ambição sin-
tética ainda presente em Habermas –  um herdeiro de Hegel neste aspecto
–, mesmo deslocada para os procedimentos, deve necessariamente levar
em conta essa heterogeneidade própria da vida, supondo o potencial eman-
cipador dos procedimentos enquanto conquista reflexivamente alcançada
por constelações civilizacionais distintas, que orientam seus valores para a
sustentação de formas democráticas de vida. 

A ênfase no sentimento bem compreendido refere-se, desse
modo, ao reconhecimento do valor das configurações morais para a nossa
vida. Embora valores estejam na origem de movimentos irracionalistas,
como o fascismo e o nazismo, recuperá-los enquanto elementos  funda-
mentais para a vida social nada tem a ver com a defesa de algum tipo de
irracionalismo. Deixar à sombra os sentimentos morais, esquecê-los na
expectativa que a humanidade amadureça voluntária ou espontaneamente
na direção do que Taylor chama de self pontual, ou de uma cultura abstra-
ta e racionalizada, pode significar a entrega do campo moral a forças irra-
cionais, especialmente em situações de crise. Se essas configurações, que
articulam valores universalistas, não são explicitadas e obtêm a adesão efe-
tiva – e mesmo afetiva – da sociedade, se não são sentidas como boas e
capazes de produzir o bem, reflexivamente trabalhado, é a existência do
próprio procedimentalismo democrático, e também universalista na sua
abstração e formalidade, que estará por um fio. 

A idéia de sentimento bem compreendido reabre um campo
específico para a atualização do republicanismo, historicamente orienta-
do por valores e finalidades organizados sob a forma de configurações
morais. Ainda que os termos da filosofia do sujeito estejam obsoletos,
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valores universais e emancipatórios, presentes nas formações sociais e
culturais distintas, e reflexivamente considerados, devem e podem sus-
tentar a própria defesa da “intersubjetividade” ou de uma democracia
deliberativa como forma adequada do republicanismo contemporâneo. A
democracia não terá eficácia apenas pelos cursos de ação que os proce-
dimentos abrem ou determinam em relação aos interesses, mas poten-
cializará essa eficácia na medida que se colocar, para a sociedade, como
objeto de um crescente compromisso, com base em valores que digam
respeito ao seu futuro e ao seu passado. Em nosso caso particular, formas
cada vez mais aperfeiçoadas de organização democrática só poderão se
consolidar acompanhadas de uma vontade ou de um “sentimento de
democracia”. Ao invés de exigir uma ruptura com a nossa tradição
expressivista, e demandar o renascimento do brasileiro nos moldes do
self pontual, a democracia terá suas chances ampliadas ao se apresentar
como a melhor maneira da sociedade brasileira se reorg a n i z a r, renovar a
sua identidade e buscar o bem. 

*   *   *

O modo como Taylor procede em seu livro, acompanhando a
gênese e o desenvolvimento das grandes famílias morais do Ocidente,
pode ser apropriado para uma elaboração esquemática do modo como
essas  configurações operaram ao longo da história brasileira, consoli-
dando uma tradição expressivista pela adoção de três conjuntos específi-
cos de valores. Sem negar a importância do liberalismo, das idéias social-
istas e social-democratas, a imagem que construímos sobre nós mesmos,
e vivenciada pela sociedade, não derivou primordialmente dessas fontes
teóricas e práticas. Ao contrário, parece bastante plausível a hipótese de
que nossa identidade tenha sido modelada pela sucessão e superposição
de três grandes famílias expressivistas: o barroco, o romantismo e o mo-
dernismo. Os pressupostos teóricos, estéticos e práticos dessas três
grandes configurações, adaptados e filtrados, determinaram o nosso mo-
do de recepção do liberalismo, do positivismo, do socialismo, orientando
a criação de uma “narrativa” particular do Brasil. Identificá-los, ainda
que de forma geral, pode auxiliar a compreensão das escolhas que esta-
mos hoje desafiados a fazer. 

Esta ordem – barroco, romantismo e modernismo – já deixa
patente a particularidade de nosso caminho de elaboração de uma identi-
dade histórica e de vivência de valores, por comparação com os EUA –
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onde o barroco sequer existiu, anulado por uma tradição gótica36 – e com
a Europa. O barroco ibérico europeu, sobretudo o espanhol, é uma com-
plexa operação de refundação moderna da tradição peninsular, transforma-
da em objeto de eleição por subjetividades imantadas pelo anelo de preser-
vação de uma ordem arquitetônica e tradicional, num momento de profun-
da crise. Operação que reconhece o afastamento do sagrado e do transcen-
dente, a corrosão do antigo princípio totalizante da teologia, e que sobre-
carrega o rei e sua vontade – a coroa e sua lei – como os eixos de
manutenção da concepção arquitetônica da tradição. O barroco consistiu,
nesse sentido, na reafirmação moderna, subjetiva e gnóstica da tradição,
contraditório artifício magnificamente gravado por Cervantes na figura de
Dom Quixote, e que encontra no teatro e na teatralização da vida – na sua
artificialização – o modo de viver um sentido secular arrancado de sua na-
turalidade e espontaneidade. Mais do que estilo de arte, o barroco ibérico
torna-se uma forma de vida, como salienta Braudel.37

Nessa perspectiva, a modernidade do barroco ibérico repousa no
investimento em uma interioridade – numa subjetividade – construída do
ponto de vista do rei, da coroa ou do Estado, e não contra o Estado, como
na Inglaterra. Os ibéricos não se vestem de indivíduos e nem se presenteiam
com as liberdades negativas, com direitos civis, base do contratualismo e do
pensamento liberal anglo-saxão. Desfrutam de uma subjetividade ainda
espacialmente localizada na hierarquia de corporações, identificando-se
como “pessoas” que recebem do poder – da coroa – a sua distintividade e
expressividade. Ao invés da díade hobbesiana indivíduo/Estado, os ibéricos
se distribuem por corporações e comunidades, hierarquicamente dispostas e
sustentadas no poder absoluto do soberano. É ele que reanima a tradição e
os seus personagens, proibindo-lhes a imobilidade de museu e atribuindo-
lhes uma subjetividade trágica, inventada para ser a memória ativa do que
feneceu, fonte de um teatro voluntarista e realista do passado.   

Transplantado para a América, o barroco ganha um conteúdo
próprio, e não pode ser visto como mera continuidade em relação àquele
ibérico e europeu, como parece entender Claudio V é l i z .3 8 Nenhuma das
tradições em jogo e em conflito – a dos europeus, a dos ameríndios ou dos

36 VÉLIZ, Claudio. The New Gothic Fox. Culture and Economy in English and Spanish
America. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1994.
37 BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Felipe II.
Lisboa: Martins, 1984, vol. 2, p.194.
38 VÉLIZ, op. cit. Véliz parece entender o barroco americano como mera continuidade do
espanhol.
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africanos, e menos ainda a dos cristãos-novos – podia reclamar a condição
de fundo histórico comum a ser reafirmado pela gnose barroca no conti-
nente recenter inventis. O barroco americano ergue-se das ruínas dessas
várias tradições culturais, todas despedaçadas em meio a uma natureza arro-
gante, desconhecida e indomada do ponto de vista humano. Mas logo cap-
turada pela perspectiva do maravilhoso e batizada pela visão do paraíso,
mágico jardim de riquezas escondidas e amplo cenário para a construção de
um novo mundo. Aforça desse barroco tropical alimenta-se de um poderoso
pathos construtivista, que desconhece e suspende a percepção trágica da
vida, própria do barroco ibérico e fundamento da larga operação de preser-
vação da tradição como antídoto contra os terrores do tempo e da história.
A gnose barroca americana se reorienta decididamente para imaginar as
possibilidades de construção de uma sociedade específica e nova em relação
às antigas, ainda que incapaz de se livrar da percepção das hierarquias e
desigualdades como modos naturais de organização da sociedade. 

As premissas mobilizadas não são aquelas que deram forma à
religião civil norte-americana, base de um igualitarismo que irá mais tarde
despertar as preocupações do liberalismo aristocrático de Tocqueville. Nem
aquelas aparentadas, e anteriores, do self pontual lockeano, que consagra os
direitos civis na tradição anglo-saxã. Numa direção oposta, o barroco reani-
ma pressupostos comunitaristas saqueados dos restos das tradições, acolhi-
dos por um catolicismo abertamente sincrético e  sancionados pela vontade
do rei, o substituto do Deus Absconditus e de todos os deuses em fuga.
Pressupostos comunitaristas que podiam acolher, não sem contradição, um
intenso privatismo. Do mesmo modo que na Ibéria barroca e européia, o
responsável pelo todo e pela comunidade nunca é o indivíduo apetitivo e
racional lockeano, ou o protestante que encontra na América uma Te r r a
Prometida por Deus, mas o rei, com sua capacidade de fazer da sociedade
uma totalidade comandada por uma grande idéia moral e intelectual, per-
tencente unicamente a ele e presente de modo especial no seu Direito. O que
sustenta esse artifício é a teoria da soberania criada no período absolutista,
que confere à coroa um poder integral sobre espaços e um domínio absolu-
to - embora descontínuo – sobre os homens e as riquezas,  de acordo com
F o u c a u l t .3 9 Apesar desta posição incontestada do monarca barroco, para a
América Espanhola e para o Brasil, o rei é ainda um rei longínquo e relati-
vamente a b s c o n d i t u s, atado à Europa, e precária a atualização de sua essên-
cia redentora no tecido da sociedade que se org a n i z a v a .

39 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p.43.
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Distância que repercute de modo direto na polissemia carac-
terística do barroco no novo mundo. O barroco americano mastiga e dis-
solve a metafísica neotomista escondida no barroco ibérico, libertando-se
ao mesmo tempo de qualquer metafísica ou de uma ordenada configuração
de valores.40 É ele o registro de uma sociedade sem clareza, sem
transparência, que contamina um paraíso natural com o pecado original da
ausência de uma noção completa e coerente de comunidade ou totalidade.
Por isso é expressão torturada e dramática da impossibilidade de comuni-
cação direta e transparente entre uma configuração moral – qualquer uma
– e a vida. Sua matéria são as ruínas sem passado, ruínas do presente e do
futuro, ao contrário do barroco europeu. Sua experiência se faz sobre o
provisório, a provisoriedade da vida, sem engendrar nenhum processo de
autoclarificação da sociedade, assumindo e multiplicando seus labirintos,
suas máscaras e sua fragmentação. Mas não se esgota nisso. As suas ruínas
são destroços paradóxicos, recriações do provisório e do inacabado como
celebração da vida, da infindável energia que alimentava a criatividade
humana em luta contra a imensidão e a solidão da natureza. O provisório
deixa de ser a manifestação da ausência, da falta, da imperfeição ou do
excesso, medidos por padrões teoricamente estabilizados, para erigir-se no
modo próprio da vida e na forma apropriada de sua reprodução. E trans-
figura-se em alegoria ou metáfora, para fazer do excesso e da imperfeição
os modos possíveis de conter a cornucópia de significados e de surpresas
da vida, entregue à aventura de construir um novo mundo.41 Neste barro-
co, as ruínas não estão envoltas na penumbra do passado, nem se prestam
ao passeio de espectros melancólicos, multiplicando-se enquanto forma de
um presente inacabado, nostalgia e  anelo de uma ordem que devia ainda
ser plenamente construída e estabilizada. 

A América assume esse anseio por uma ordem expressiva e
comunitária ao levar ao limite o verismo próprio do barroco: a vida social
e política existe e se reproduz tão somente pela gestualidade voluntarista e
exagerada das cerimônias teatrais, que reúnem e interpelam periodica-
mente os homens. É nessa teatralização que os ibero-americanos fazem
aparecer os precários fundamentos da ordem social, do mesmo modo que
os fótons existem apenas quando produzidos. A sociedade adquire reali-
dade através dessa movimentação verista de subjetividades, e só através

40 BARBOZA FILHO, Rubem. Tradição e Artifício. Iberismo e Barroco na formação ame -
ricana. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000. p. 402 e ss. 
4 1 BENJAMIN, Wa l t e r. Alegoria e Drama Barroco. In Documentos de Cultura e
Documentos de Barbárie. São Paulo: Cultrix e Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 



LUANOVA Nº 59— 200330

dela, dispensado o trabalho sistemático do lógos em favor da força agluti-
nadora e oscilante do éros. Razão da importância, entre nós, do extenso e
intenso calendário de liturgias religiosas, políticas e civis, substitutivas do
corpo do rei e destinadas a certificar algo que não existia natural ou espon-
taneamente – a própria sociedade –, artifício que reclamava essa constante
e voluntariosa reiteração. 

O Brasil autônomo nasce dessa e nessa tradição, repentinamente
descerrada e arrebatada pelo rei para o milagre da transubstanciação da
colônia em totalidade histórica autônoma. A independência brasileira não é
o fruto de uma sociedade entregue a valores revolucionários ou originais
em relação ao seu passado. Nem  a obra de ex-súditos lusitanos subitamen-
te convertidos em morada do self pontual, com seus direitos civis e motivos
de autoreforma traduzidos em liberalismo político. Bem ao contrário. É a
vontade do rei que interrompe a inércia da vida e cumpre o anelo do bar-
roco, criando uma nova nação como atualização de uma idéia pertencente
à sua natureza. É o rei quem despede a colônia e a provisoriedade da vida,
inventando um país, garantindo a sua unidade e instaurando a sua eve-
ternidade. Ele é, simultaneamente, a origem de uma nova criatura política,
que ganha vida sem os adereços contratualistas e a sua certeza existencial.
Os seus três corpos – o físico, o jurídico-político e o semiótico – teatra-
lizam o Brasil para o Brasil, atestando a existência de algo inteiramente
novo – um país, uma nação – sem a necessidade de revolucionar a
sociedade.42 A tradição barroca e o rei barroco e ibérico se encontram para
fazer nascer “de cima” um artifício, cuja realidade é assegurada pela
própria figura real e por todas as liturgias de autocertificação que a monar-
quia mobiliza, disciplina ou inventa.43 Destino diferente das colônias
espanholas, que se convertem em nações ao lutar precisamente contra o rei.
Perdido o rei, perdida a unidade territorial do antigo espaço colonial, esti-
lhaçada em repúblicas desabitadas por uma cidadania real e generalizada. 

Enquanto o barroco ibérico é a reafirmação subjetivista da
tradição e do passado, um giro voluntarista de uma sociedade em busca de
seus fundamentos tradicionais, o barroco brasileiro vive uma dinâmica
oposta, completando-se apenas ao criar expressivamente o novo: uma
nação, uma nova totalidade histórica. Mas nação ainda agarrada à grande
tradição monárquica, e cujo auto-reconhecimento depende da presença cri-

42 KANTOROWICZ, Ernest. Os dois corpos do rei. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
Ver ainda MARIN, Louis. Le portraît du roi. Paris: Les Éditions Minuit. 1981. 
43 Desenvolvo mais extensamente esta perspectiva em BARBOZAFILHO, op. cit., cap. VIII.
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adora do rei, com seus corpos. Contudo, se o rei barroco cumpre o seu
papel ao instituir a nação, o seu corpo dúplice ou tríplice – substituto fun-
cional da utopia, inexistente no barroco – já não abriga, num Ocidente pós-
barroco, a capacidade de rasgar os véus do futuro e da história para uma
sociedade em movimento, progressivamente seduzida pela idéia de civi-
lização e modernidade.44 O Brasil nasce pelo grito milagroso do rei barro-
co, mas sua plenitude e maturidade só podiam ser descortinadas através das
lentes telescópicas do Liberalismo. 

Liberalismo descarnado de sua “metafísica”, maquiaveliana-
mente apropriado como gramática suscetível ao saque. O ardor revolu-
cionário e liberal que Faoro celebra na Revolução Pernambucana, caminho
alternativo de autonomia e organização da nação, é militar e politicamente
derrotado.45 Apesar disto, o pensamento liberal exercerá uma função pro-
gressiva inegável na formação do Brasil independente. Florestan Fer-
nandes e Werneck Vianna não deixarão escapar este papel sociodinâmico
fundamental do Liberalismo, que se instala em nossa formação social
adquirindo a figura de horizonte de modernização, com repercussões dire-
tas na organização constitucional e institucional do novo país e no campo
do Direito.46 Para esses dois autores, o liberalismo perde entre nós o seu
estatuto de expressão clara de formas de vida existentes, transformando-se
no eixo de uma revolução “encapuzada”, no dizer de Florestan,47 ou de
uma revolução passiva, de acordo com Werneck Vianna.48 Liberalismo de
Estado, assinala ainda Vicente Barreto,49 que oferece a substância a um
projeto transformista de longo curso, insinuando em uma tradição espacial
e territorialista a idéia de tempo como recurso para a gradativa sincroniza-
ção do país com o mundo moderno e ocidental.50

44 MATTOS, Ilmar. O tempo saquarema – a formação do estado imperial. São Paulo:
Hucitec,1990.
45 FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Edusp, 1973, vol.I, p. 253.
46 FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editores, 1976. WERNECK VIANNA, Luiz. Travessia: da abertura à Constituinte de 1986.
Rio de Janeiro: Livraria Taurus Editora, 1986. 
47 FERNANDES, op. cit., cap. 2.
48 WERNECK VIANNA, Luiz. A revolução passiva. Iberismo e Americanismo no Brasil.
Rio de Janeiro: Revan/IUPERJ, 1997.  
49 BARRETO, Vicente. Curso de introdução ao pensamento político brasileiro. Brasília:
Editora da Universidade de Brasília, 1982, p. 57. 
50 Estabeleço com maior clareza esta distinção entre sociedades do espaço e sociedades do
tempo em Tradição e Artifício, op. cit., cap. II. 
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Mas liberalismo de Estado que não se estende com rapidez à
nação e à sociedade, abdicando da afirmação peremptória e universal dos
direitos civis e políticos, cuja presença recriaria “de baixo” o que havia
sido inaugurado “de cima”. E que se abre, assim, à invasão da figura real,
o corpo do Estado e fundamento da dimensão pública, instaurada por fora
de contratos e pactos societários. Deste modo, rei barroco e liberalismo de
Estado se confraternizam e se instrumentalizam, combinando tempos dis-
tintos e configurações diferenciadas de valores, sem que nenhuma possa se
derramar sobre a sociedade como cascata coerente e transparente de senti-
do para a vida social. Ferida a sua condição de conjunto coerente de va-
lores, esse liberalismo tropicalizado e autocontido, para usar outra
expressão de Werneck Vianna,51 não poderá atender à fome imediata de
identidade da jovem nação e de significado para a sua sociedade e seus
indivíduos. Os valores da civilização ocidental passam a ocupar um ter-
ritório mais amplo na vida brasileira através de um outro registro, crítico
em relação aos pressupostos da razão desprendida existente no cerne do
liberalismo: o romantismo. 

As exigências naturais de auto-reconhecimento do novo país
alcançam um patamar superior nessa combinação surpreendente de barro-
quismo, liberalismo e romantismo, sobretudo pelo desenvolvimento de um
romantismo especial e local. Favorecido pelo historicismo inerente ao seu
congênere europeu,52 o nosso romantismo elegerá como programa a gnose
estética de nossa realidade, criando um complexo mitológico capaz de afir-
mar a nossa originalidade diante da Europa e da ex-metrópole, sem negar
a filiação do Brasil ao Ocidente. Na sua ânsia topográfica de apalpar todo
o Brasil, fará de seu desenvolvimento o primeiro grande projeto de
pesquisa e autodescoberta do país. Ao contrário do olhar romântico de
Balzac, que tudo via em Paris, ressalta Antônio Cândido, o romantismo
brasileiro se entrega ao deslocamento histórico e espacial da imaginação,
integrando o índio, o negro, o gaúcho, o nordestino, o carioca urbano, o
mineiro desconfiado, a floresta, os pampas, as montanhas e rios num todo
orgânico, colorido e multiforme, substrato real da nação. Sob o olhar vivi-
ficador do romantismo, cada elemento do imenso e novo país adquire per-
sonalidade própria e significado original, de tal modo que o romantismo
brasileiro torna-se não apenas o modo de revelação de algo já inscrito na

51 WERNECK VIANNA. Arevolução passiva., p. 16.
52 MERQUIOR, José Guilherme. De Anchieta a Euclides: breve história da literatura
brasileira. Rio de Janeiro: Topbooks, 1996, p. 78.
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natureza, mas ato de criação desta totalidade que emergia pela arte e como
arte, nos termos de Taylor.

Machado de Assis não deixará de reconhecer o que ele chama de
“instinto de nacionalidade” da produção romântica brasileira.53 Nos nossos
termos, o romantismo seria a simultânea expressão e criação de um “senti-
mento de nacionalidade”. Por obra do romantismo, a nação converte-se
numa totalidade destinada à plenitude estética, movida por um destino de
grandeza tecido pela junção das qualidades de seu povo e de suas riquezas
naturais, elementos básicos dos nossos mitos de fundação. A mitologia
romântica brasileira valoriza a natureza generosa e arrogante dos trópicos,
transfigurando-a em jardim edênico e espaço privilegiado da nação, preser-
vando a atitude não utilitária, de espanto e admiração, já presente no bar-
roco.54 Mas, ao contrário deste, faz da natureza a origem e a fonte da nar-
rativa do novo país, ao cantar a sua beleza, a sua inesgotável riqueza e a
sua generosidade. E encontra no ser mais próximo dela, o índio – perso-
nagem radicalmente distinto do bárbaro e dono de uma “superabundância
de liberdade”55 –, o nosso ancestral. O branco europeu perde a sua
condição de começo, integrando-se a uma aventura deflagrada pelos primi-
tivos habitantes americanos com suas virtudes naturais, ao mesmo tempo
doces e heróicas, premissa mais vigorosa em Gonçalves Dias do que em
José de Alencar, observa Bosi.56 O romantismo cultua a natureza, o povo
formado pela mistura de índios e brancos,  descobre os seus costumes e
suas virtudes, fixando-as como o fundamento de uma nação voltada para o
futuro e para a expressão completa de sua identidade. Ele é “consciência
amena” do atraso, dirá Antônio Cândido57, e já não se vale da alegoria, bus-
cando no símbolo – que supõe uma harmonia entre forma e conteúdo – essa
possibilidade de imaginar uma nacionalidade que se desprende do natural
para adquirir sua maturidade e transparência, afastando-se do passado e
projetando-se para o futuro. 

53 ASSIS, Machado de . Instinto de Nacionalidade. Obras Completas. Rio de Janeiro:
Companhia José Aguilar Editora, 1973, vol. III.
54 CARVALHO, José Murilo.  Dreams come untrue. Cambridge: DAEDALUS – Journal of
the American Academy of Arts and Sciences – Brazil: The Burden of the Past; The Promise
of the Future. Spring, vol. 129, number 2, pp. 57-82. 
55 FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 233.
56 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. Ver o cap. 6 :
Um mito sacrificial: o indianismo de Alencar, p. 176 e ss. 
57 CÂNDIDO, A. Educação pela noite e outros ensaios. Ática, 1987, p. 142.
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O romantismo consiste na primeira tentativa de criação do que
Eduardo Lourenço chama de “tempo brasileiro”5 8, consciência de autonomia
que se derrama sobre o passado, roubando-o dos portugueses e do estatuto de
mera colônia, e avança sobre o futuro, preenchendo a sede de história
comum ao século XIX e à infância das nações ibero-americanas. Ele prolon-
ga, em nossa formação social, a perspectiva comunitarista e expressiva do
barroco, elaborando com maior riqueza a noção de uma comunidade com-
partilhada pelo sentimento, embora em uma nova chave e com novas aber-
turas aos temas da razão e da ciência, lastro de uma concepção antitrágica da
história. Dele, no entanto, não será a disposição de replicar o confronto
ostensivo com o liberalismo, característico da Europa. Ao contrário, o seu
adversário político, ainda que subterrâneo e não nomeado, será precisamente
o rei e a sua tradição barroca. O romantismo “democratiza” o Brasil para os
brasileiros, cancelando-o enquanto totalidade emanada da vontade real e por
ela determinada, instituindo a idéia de povo-artista, de um povo-autor que se
realiza e plenifica ao produzir a narrativa coletiva do país e a epifania da
nação. Conscientemente, elude a presença fundadora do imperador – lusi-
tano, diga-se de passagem – e redefine a nação como obra comum de todos,
sustentada pelo sentimento de brasilidade, cuja substância despreza o real
para encontrar seu manancial no mito e na fabulação. O romantismo rouba a
nação do rei e a entrega aos brasileiros, libertando-a de seu passado e reori-
entando-a para o futuro, operação que o liberalismo não conseguia realizar,
mas via com bons olhos. 

Excetuando o abolicionismo, o nosso romantismo não abrigava
intenções e possibilidades de embriagar e mobilizar a sociedade, ao modo
do Sturm und Drang germânico, fonte de uma cultura grávida de conse-
quências irracionalistas, ou do romantismo francês, que patrocina a idéia
de peuple democrático e da Humanité do futuro.59 E mesmo o pathos anti-
escravista do romantismo, típico do condoreirismo de Castro Alves ou da
palavra sempre dolorosa de Fagundes Varela, não se traduzirá em estraté-
gias que poderiam ganhar tonalidades radicais. De um lado, ele nunca é
defesa de uma raça, com suas possíveis identidade e cultura próprias, mas
sentimento de rejeição do escravismo. De outro, não é afirmação decidida
e clara de direitos humanos, civis e individuais. Estes direitos estariam
ainda acoplados ao povo-totalidade, e somente a integração completa a

58 LOURENÇO, Eduardo. A Nau de Ícaro. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 172..
59 CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Rio de Janeiro: Edições O
Cruzeiro, 1962, vol. IV, p. 2079.
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essa entidade una e plural, marcada por uma origem comum e mítica, dis-
tante do passado pedestre de todos que nela mergulhavam, poderia redimir
os escravos. É a razão nacional que orienta o abolicionismo, ressalta José
Murilo.60 Perspectiva semelhante à de Nabuco, dono de um registro certa-
mente mais sofisticado,61 que passa a presidir o modo peculiar da
sociedade brasileira viver as suas diferenças étnicas, numa direção distinta
da que seguirá os Estados Unidos.

Essa fraca inscrição política do romantismo brasileiro, exceção
feita ao tema da abolição, refletia certamente as condições da conjuntura:
a distância entre o povo e as instituições e a dificuldade de movimentos
reformistas fortes e concentrados no tempo.62 O sentido progressivo e
otimista do romantismo brasileiro estará ainda determinado pela necessi-
dade de fabulação a respeito das origens da nação e de desvelamento das
possibilidades de sua plena realização. Por isso ele é mais recusa de um
passado tal como foi, e invenção romanesca de uma narrativa de justifi-
cação, do que inspiração para uma reforma ético-política ou para a denún-
cia radical das formas de vida existentes. A natureza política do roman-
tismo brasileiro encontra-se ainda aprisionada por uma noção proto-repu-
blicana, que faz do povo uma totalidade estética sem lograr a sua transfor-
mação em comunidade eticamente autoconsciente.

Mas é sempre necessário salientar um aspecto crucial. A p l a s t i c i-
dade da imagem de povo, produzida pelo romantismo e resistente durante
todo o século vinte,  se deve precisamente a esse afastamento do concreto,
do mundo real dos interesses, e a esse mergulho no mito. O romantismo não
é sociologia do brasileiro, projeto que a literatura cuidará de realizar no
modernismo, mas reinvenção autônoma dos brasileiros por eles próprios.
Abusando um pouco nas tintas, o romantismo não é a imaginação de cidada-
nia, mas a transformação do brasileiro em súdito de um mito: do próprio
povo brasileiro, sujeito que nasce pela fabulação mas dela deve se despren-
der ao construir a sua narrativa e a sua história, atualizando a herança comu-
nitarista e expressivista do barroco. Se o rei funda a nação, o romantismo

60 CARVALHO, José Murilo. Pontos e Bordados. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001; ver
capítulo Escravidão e Razão Nacional. Vale lembrar que há também um autor romântico cen-
tral que defende a escravidão, ou seja, José de Alencar. Mas é pouco provável que os seus
argumentos tivessem uma origem romântica. 
61 CARVALHO, Maria Alice. O quinto século. André Rebouças e a construção do Brasil. Rio
de Janeiro: Revan: Iuperj-Ucam, 1998, p. 40.
62 José Murilo de Carvalho desenvolve este ponto no já citado Dreams come untrue.



inventa o povo, confiscando do rei o programa da nação. Transferência que
se vê reforçada pela Guerra do Paraguai, momento em que a idéia de pátria
ganha realidade mais clara e incisiva, confirmando o Brasil. 

O desenvolvimento do período pós-romântico coincide com o
ocaso do Império, tomando emprestado um título de Oliveira Vianna. Ao
longo do século XIX, observa Gilberto Freyre, o país litorâneo vivera sob
a férula ocidentalizante da Europa, temendo permanecer um Oriente de
palanquins, quitandas, chafarizes, xales, turbantes de mulheres, casas em
forma de pagode e louça da China.63 Em Sobrados e Mucambos e Ordem
e Progresso, Freyre revela, ao final do século XIX e início do século XX,
a aceleração desse continuado e cada vez mais amplo processo de
europeização e ocidentalização da sociedade brasileira, deixando para trás
a sua origem patriarcal.64 A partir dos anos 70, aumenta a tensão entre a
arte, a cultura e a realidade, ressalta Merquior ao flagrar um incremento da
função problematizadora das artes no período –  destaque para o fenômeno
Machado de Assis – com óbvio impacto na qualidade ensaística das letras
pós-românticas.65 Roque Spencer Maciel de Barros é outro que percebe
essa mudança de mentalidade iniciada nos setenta, responsável pela iden-
tidade de nossa história intelectual até a Primeira Guerra. 66

Roque Spencer identifica no último quartel do século XIX a
e m e rgência do que ele chama de “ilustração brasileira”, composta por
autores inteiramente envolvidos pela crença no papel redentor e moder-
nizador das idéias, característica de pensadores contemporâneos como
Stuart Mill, Comte e Spencer, e pela consciência do Brasil como um país
ocidental, e não meramente português, indígena ou africano.6 7 “Ao invés
de se entregarem a uma suposta realidade brasileira, procuravam criá-la
pela ação educativa da lei, da escola, da imprensa, do livro”, assinala
Roque, enfatizando o esforço desses intelectuais para integrar o Brasil à
comunidade euro-americana e a um horizonte universalista e ocidental.
Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa, Tobias Barreto, Sílvio Romero, Te i x e i r a
Mendes, Saldanha Marinho, um Tavares Bastos já maduro, entre outros,
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63 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos. In SANTIAGO, Silviano (org.). Intérpretes do
Brasil. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, vol. 2., p. 1167 e ss. 
64 FREYRE, Gilberto. Ordem e Progresso. In SANTIAGO, op. cit., vol. 3. 
65 MERQUIOR, José Guilherme. Situação do escritor. In MORENO, César Fernández (org.).
América Latina em sua Literatura . São Paulo: Editora Perspectiva, 1979, p. 389. 
66 BARROS, Roque Spencer Maciel de. A Ilustração brasileira e a idéia de universidade.
São Paulo: Convívio e Editora da Universidade de São Paulo, 1986. 
67 BARROS, op. cit. p. 13.
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reencontram no liberalismo a referência para o diagnóstico de nossos
males e a para a condução da modernização brasileira, agitando um
vasto conjunto de temas como a abolição, a garantia dos direitos uni-
versais, a democracia representativa, a separação Igreja-Estado, a refor-
ma da educação, a industrialização, a imigração, a liberdade de impren-
sa. O liberalismo retoma sua condição de norte da ocidentalização
brasileira, tornando-se reflexivamente mais denso e eficaz, ao mesmo
tempo que mais presente na sociedade, terreno de competição e aliança
com o positivismo. 

A perspectiva positivista nacional persegue um outro caminho.
Floresce ao associar as concepções básicas do comtismo a uma percepção
do comunitarismo de nossa tradição, herança que autorizaria a implantação
de uma ditadura republicana destinada a fazer o Brasil ingressar no último
dos três estágios da história. Para isto, revigora as idéias de pátria, de co-
munidade, de precedência do todo em relação às partes, da organicidade
necessária da sociedade, numa chave teoricamente mais ambiciosa do que
aquela do romantismo. Mas pátria abraçada pelo Estado, que com ela se
confunde e age em seu nome, recusando-se como instrumento das partes e
dos seus interesses. Vinculação que, a exemplo da coroa barroca, deveria
recriar uma dimensão pública fundada unicamente na vontade geral da
nação, capaz de exercer um intento disciplinador e aglutinador sobre os
interesses. Mais ainda: ao Estado assim concebido estaria reservada a
responsabilidade de acelerar as leis da história, impulsionando o Brasil
para a sua plenitude de todo orgânico, axiologicamente denso, em um
mundo cada vez mais entregue ao politeísmo de valores.

Desse modo, a sociedade brasileira, ao final do Império, vê-se
disputada por tendências intelectuais e morais mais claramente definidas,
por comparação com o período anterior. Exceção feita ao pensamento con-
servador católico, e em que pese as distinções existentes no interior de cada
perspectiva, uma premissa parece dominar todas elas: a anterioridade das
idéias sobre o real. A república das letras e da ciência não vive apenas de
seu dinamismo interno, legitimando-se ao incidir sobre o real para mudá-lo
e sincronizá-lo com um Ocidente em mutação. Os liberais não se iludem
sobre a missão do liberalismo no Brasil: a de orientar a modernização do
país, criando-o “de cima” para expressar e materializar, no tempo, o hori-
zonte do próprio liberalismo. Na mesma linha, o positivismo brasileiro vive
da certeza de que seríamos capazes de acelerar o tempo histórico, razão pela
qual José Murilo de Carvalho fará a analogia dos nossos apóstolos posi-
tivistas com os “populistas” russos, associando ainda o nosso positivismo a



uma espécie de jacobinismo de classe média.6 8 A intenção é sempre a de
construir e criar, dando corpo a uma forma particular, e irônica, de expres-
sivismo. Dinâmica comum que permitirá a aliança do liberalismo e do posi-
tivismo para a implantação da República, movimento realizado “por cima”,
feito com a intenção de aproximar o Brasil do Ocidente ao oferecer-lhe um
quadro constitucional praticamente idêntico ao norte-americano. 

Conhecemos os pífios resultados dessa república sem
c i d a d ã o s .6 9 O espírito da Carta Constitucional não se comunica à
sociedade, e o liberalismo se vê progressivamente esterilizado, reduzido a
ideologia excludente das elites. O positivismo não se mostra capaz de
ordenar os primeiros governos militares, e seus adeptos se enrendam num
jogo político intransitivo, perdendo a capacidade de galvanizar um amplo
apoio na sociedade, mantendo sua relevância restrita à política gaúcha. A
República não tarda a revelar-se uma enorme decepção para grande parte
dos que haviam por ela lutado, ou esperado, e para a maioria dos intelec-
tuais e artistas, tanto aqueles com raízes no Império quanto os que se for-
maram já em plena era republicana.

É neste período, entretanto, que começa a nascer entre nós um
ensaísmo com dicção própria e de profundo impacto em nossa história. O
ponto de partida para uma reflexão diversa daquela que repousava na
“consciência amena” do atraso, no ufanismo do conde Afonso Celso, ou na
cultura ilustrada de um Joaquim Nabuco ou Ruy Barbosa, é dado por
Euclides da Cunha, com a publicação de Os Sertões. Não é apenas o sertão,
com suas misérias, que Euclides revela: o que ele mostra ao país é a
irrupção violenta e trágica do espectro barroco de Antônio Conselheiro, de
um sedimento calcificado da tradição que o mundo urbano julgava destruí-
do e superado, e que se mantivera imune à sedução tanto do liberalismo
quanto do romantismo. A força terrível e cega desse mundo esquecido
irrompe no próprio livro de Euclides, puro barroquismo e registro de uma
realidade plural, contraditória, destituída de uma linguagem única capaz de
fazer o Brasil se entender plenamente. A perspectiva euclidiana dá corpo ao
que se eriçou em obsessão dos nossos intelectuais: o reencontro da reali-
dade brasileira, encoberta pelas mistificações românticas, por uma legali-
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68 CARVALHO, José Murilo. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil.
Companhia das Letras, 1990. 
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dade intransitiva ou pela pura e simples ignorância. Ela inaugura, com um
instrumental específico, o fértil paradigma dos “dois Brasis” que se
desconhecem, promovendo um verdadeiro turning point em nossa pro-
dução intelectual. É esse paradigma que orienta Alberto Torres, já interes-
sado na inquirição da realidade nacional, de sua complexidade, com o pro-
grama claro de “... transubstanciar este gigante desagregado em uma
nacionalidade...”, linguagem tipicamente expressivista, exercendo uma
forte influência em vários e importantes pensadores, a exemplo de Oliveira
Vianna e de outros que atuarão ao final da Primeira República.70

A insatisfação com a república oligárquica torna-se crescente na
década de vinte, marcada por sucessivos levantes militares, pelo apareci-
mento do PCB, pela movimentação operária em torno de direitos, pela con-
solidação de uma vida cultural mais viva e atenta à realidade brasileira,
pelo esgotamento da fórmula política arquitetada por Campos Sales e pela
crise econômica. Década conturbada, ainda não totalmente desvendada,
mas certamente definitiva para a elaboração das premissas políticas,
econômicas e culturais que comandarão a vida brasileira durante a era
Vargas, e que só entrarão em declínio nos anos oitenta. Nessa inflexão, o
modernismo jogará um papel protagônico, abrindo perspectivas de
reaproximação da arte com a política e para um estágio especial de for-
mação da “cultura brasileira”, condensado nas propostas mais gerais que
darão significado à era Vargas.71 Como sempre, o modernismo sofrerá
entre nós profundas adaptações. Sem levar em consideração as suas dis-
tinções internas, o que parece ter conferido ao modernismo brasileiro a
capacidade de orientar a nossa “configuração moral” até os anos oitenta do
século passado foi a sua vinculação a um elemento pré-moderno, ou pelo
menos estranho ao modernismo europeu: o nacionalismo. 

O enxofre da guerra espantara os pacíficos sessenta anos inicia-
dos nos anos 70 do século XIX. Terminado o conflito, a paz não consegue
esconder uma intensa instabilidade internacional e dissipar a atmosfera de
inquietação política, que logo se descontrola em crise profunda do libera-
lismo e do pensamento liberal. Ingredientes, aponta Lucia Lippi, que
estimularam o renascimento do nacionalismo brasileiro, orientando-o para
a redescoberta e o desenvolvimento dos nossos valores originais, ao estilo

70 TORRES, Alberto. A Organização Nacional. São Paulo: Editora Nacional; Brasília:
Editora da Universidade de Brasília, 1982, p. 37.
71 Tal como fiz com o barroco, estou aqui utilizando o conceito de modernismo mais como
uma weltanschaung do que como estilo de arte. 



do romantismo.72 Amalgamando nacionalismo e modernismo, Mário de
Andrade não hesitará em fixar os eixos da produção modernista: a atua-
lização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma cons-
ciência criadora nacional.73 Partidário de uma poesia militante, Mário su-
bordinava os temas da experimentação e do ludismo quanto à forma, ca-
racterísticos do modernismo ocidental, à necessidade  de construção dessa
consciência criadora nacional, definindo a arte como “força interessada na
vida” e a nossa atualização estética como abertura à realidade nacional. A
posição marioandradina será compartilhada por grande parte de nossos
intelectuais e artistas, que se lançam a uma frenética pesquisa estética e
ensaística da “entidade coletiva nacional”, buscando sua definitiva “radi-
cação na terra”. O modernismo brasileiro nasce antropofágico em relação
ao seu congênere europeu: a busca do primitivo, do arquetípico, do mítico
é redimensionada em perseguição de nossas raízes, das estruturas incons-
cientes do coletivo nacional, dos elementos submersos e esquecidos de
nossa identidade, lúdico exercício de auto-reconhecimento através da ale-
goria, que pavimenta novamente essa viagem de aproximação estética,
gnóstica e expressivista de nossa realidade e de suas profundidades.74

Ao assimilar o nacionalismo, o nosso modernismo ajusta-se
para preservar o expressivismo barroco e aquele próprio do romantismo,
aprofundando a natureza epifânica e produtiva da ação eticamente orienta-
da, enfraquecendo o sentido anti-subjetivista do modernismo ocidental. A
arte ainda é escavação e simultânea criação de uma subjetividade – a nação
brasileira –, límpida certeza que se derrama na poesia dos vários Andrades,
na arquitetura de Niemayer e Lúcio Costa, na música de Villa-Lobos, na
pintura de Tarsila, no cinema de Glauber, no teatro dos CPCs, no romance
de Guimarães Rosa e Jorge Amado, na incorporação e sofisticação da
música popular, na recriação do futebol como arte de pés brasileiros. No
dizer de Eduardo Lourenço, o modernismo brasileiro é uma consciência
“eufórica” do Brasil, que renova a rasura do trágico em nosso pensamento
e nossa arte, “... embora, descritivamente, integre a tragédia objetiva, o
escândalo humano e social da miséria sem nome do nordestino, do ser-
tanejo ou do citadino pobre.”75 É a permanência do subjetivismo que con-
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74 Idem, p. 99.
75 LOURENÇO, op. cit., p. 201.
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fere ao nosso modernismo esta capacidade de reinvenção otimista da nossa
trajetória, apesar de tudo, preservando-a como narrativa expressiva e
autocriativa de um povo, generosa ao ponto de abrir a cada indivíduo um
modo próprio de modelação do próprio self. 

Essa premissa modernista não permanece restrita ao campo da
arte, invadindo o território da formulação ensaística e programática que
cerca a Revolução de 30. A busca da realidade brasileira “original” e escon-
dida, na linha de Euclides e Alberto Torres, é a marca do ensaísmo soci-
ológico de Oliveira Vianna, Gilberto Amado, Francisco Campos, Azevedo
Amaral, Alceu de Amoroso Lima, para citar alguns dos mais importantes
da época, os primeiros conhecidos na literatura como “pensadores
autoritários”76 e o último representando o esforço de renovação do pensa-
mento católico brasileiro. Do mesmo modo, é ainda essa concepção que se
imprime na elaboração de trabalhos essenciais, e de cunho mais exigente
do ponto de vista científico, como o de Gilberto Freyre em Pernambuco e
o de Sérgio Buarque de Hollanda em São Paulo. 

Analogamente ao que ocorria no campo da estética, tratava-se
aqui de capturar criticamente o tecido do real, reencontrando um caráter
nacional construído pelas nossas vicissitudes históricas e mil acomodações
ecológicas vividas nos quatro séculos de Brasil.77 O conhecimento dessa
entidade nacional, de seu caráter, tornava-se o pressuposto necessário para
aproximar a pólis – as instituições políticas e legais – ao demos, o povo, e
ao mesmo tempo para modernizar o país. A distância entre o “país legal” e
o “país real” deveria ser superada através de um “realismo institucional”
que recolhesse e valorizasse os nossos valores e nosso ethos comunitário,
distintos e distantes tanto da matriz utilitarista do liberalismo quanto das
formas teratológicas do fascismo. Realismo que habilitaria o Estado e as
instituições políticas para a ultrapassagem concertada e consciente da
pobreza, da miséria, do atraso, garantindo a vida de uma sociedade ao
mesmo tempo moderna e organicamente arquitetada. A estratégia de cons-
trução “de cima” do país adquire uma nova complexidade nessa renovação
do nosso expressivismo. Já não se trata de geometrizar o país através de
uma configuração estranha à vida e ao cotidiano dos brasileiros, lição
aprendida com a República que se despedia. O desafio agora seria o de
esquadrinhar a medula do povo e da nação, erguendo instituições que

76 LAMOUNIER, Bolívar. Formação de um pensamento político autoritário na Primeira
República. Uma interpretação. In FAUSTO, Bóris (org.). História Geral da Civilização
Brasileira. III – O Brasil Republicano, 2, Sociedade e Instituições (1889-1930), p. 343 e ss. 
77 Idem, p. 99.



pudessem, ao mesmo tempo, expressar e criar, a sua plena identidade. A
constituição da nação confunde-se com a organização do povo, premissa
aceita pela Revolução de 30 e materializada na montagem do modo orgâni-
co-corporativo de criação da uma sociedade industrial e urbana no Brasil. 

Visão que orienta o papel do direito, da norma legal. Em
Oliveira Vianna, Francisco Campos e outros, a crítica ao “jurisdicismo” da
República é a denúncia contundente do caráter meramente dedutivo,
abstrato e geométrico do direito de corte liberal. Para eles, o direito deve-
ria esquecer essa rigidez de pedra, fabricando-se como consciência em ato
desse processo de autoconstrução de um complexo cultural e material
suscetível de oferecer identidade e prosperidade ao povo e à nação. Longe
de manifestar a vontade de poucos e o acaso das circunstâncias, ao direito
caberia o estudo do “povo-massa”, do seu comportamento e de suas possi-
bilidades de evolução, expressando o seu espírito e sua organicidade.78 O
desenvolvimento das ciências sociais garantiria esse papel redentor da
norma legal, anulando o mero arbítrio na sua elaboração e superando a
cegueira sociológica da norma. Desse modo, o movimento de juridificação
da nação equivaleria ao movimento de sua construção e de autoconsciên-
cia do povo, ordenando uma vontade geral em atividade, insubmissa aos
limites de uma articulação procedimental dos interesses e às exigências dos
direitos negativos do individualismo. 

Razão pela qual o aparecimento dos direitos, em nossa história,
aparece invertido em relação à ordem descoberta por Marshall na
Inglaterra e alguns países europeus, de acordo novamente com José Murilo
de Carvalho. Se lá os direitos sociais surgem subseqüentemente aos direi-
tos civis e políticos, entre nós eles são proclamados com anterioridade em
relação aos direitos individuais e políticos.79 E se afirmam, no mundo
urbano industrial que se criava, para dar corpo a uma “cidadania regulada”,
no dizer de Wanderley Guilherme dos Santos,80 operação que implicava em
atribuir aos direitos o estatuto de concessão de uma comunidade ética cons-
truída “de cima”, por um projeto prussiano de modernização.81
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O poder de sedução dessa totalidade paradoxalmente presente e
fugidia não se restringiu aos personagens do pacto prussiano de moder-
nização, ou a siderar um povo simples desesperado por identidade. A i d é i a
de nação e a promessa de um Brasil moderno, desenvolvido e autônomo,
incidiram de modo determinante na concepção de revolução da própria
esquerda, comunista ou não. Com uma boa dose de ousadia, teoricamente
fundada no Lenin de 1905, os comunistas fizeram recuar a temática da luta
de classes, fortalecendo o componente expressivista do marxismo e enfati-
zando a necessidade de uma aliança burguesia/proletariado para a aceleração
da modernização brasileira e para a defesa da autonomia nacional num
cenário dominado pelo imperialismo, sobretudo o norte-americano. Projeto
autonomista que animava ainda a intelectualidade de centro-esquerda e seu
engajamento no nacional-desenvolvimentismo do Iseb ou de Celso Furtado.
E  reverberava sobre o mundo da cultura, enovelado na procura de uma cul-
tura nacional-popular, de um autodiagnóstico ético do próprio povo, regis-
trando os seus sonhos mais generosos. Todas tentativas de exploração das
possibilidades de democratização e racionalização ética desta utopia – o
Brasil – enraizada no sentimento.8 2 E imagináveis exatamente pela
onipresença e permutabilidade da noção de sujeito, que assegurava a espe-
rança de que essa construção “de cima” fosse um dia, e definitivamente,
tomada pelos “de baixo”, dando corpo a uma verdadeira república. 

A arte, a política, o direito se enlaçam e se transformam em
meios de expressão e epifania de um sujeito, o Brasil. Operação larga e
ambiciosa, centrada em valores substantivos – a tolerância, a justiça, a
autonomia, o progresso – e na busca do bem, através da qual o Brasil ganha
a forma de uma subjetividade cada vez mais complexa, entidade que der-
rama sobre o povo um charisma capaz de distinguir e unir ao mesmo
tempo. Em termos weberianos, o Brasil se transfigura no objeto de um tipo
emocional de devoção e confiança por parte dos brasileiros, afastando-se
de um modelo de sociedade estabelecido através de relações racionalizadas
entre indivíduos ou grupos.83 É dele agora a condição de utopia carismáti-

82 A título de ilustração, veja-se PÉCAUT, Daniel. Os intelectuais e a política no Brasil. São
Paulo: Editora Ática, 1990, ou ainda RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artis -
tas da revolução, do CPC à era da tv. Rio de Janeiro: Record, 2000 e SCHELING, Vivian. A
presença do povo na cultura brasileira. Campinas: Editora da UNICAMP, 1990. Importante
ainda MICELI, Sérgio (org.). História das Ciências Sociais no Brasil. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais e Edicões Vértice, 1989. 
8 3 WEBER, Max. The Theory of Social and Economic Organization. Parsons, Talcott (ed.).
Nova York: The FreePress; Londres: Collier Macmillan Publishers, 1964. Ver especialmente o
capítulo intitulado The Transformation of Charisma in an anti-autoritarian direction,p. 386 e ss. 



ca, de corpo místico infalsificável pela miséria, pela desigualdade, pelas
suas tragédias objetivas, valendo-me novamente de Eduardo Lourenço. E
que apenas vislumbra as possibilidades de democratização,84 para empo-
brecer-se na idéia de Brasil Potência da ditadura militar.

Os processos sociais recentes, analisados tanto por Habermas
quanto por Taylor, suspenderam a validade dessa autocompreensão moder-
nista do Brasil. Por outro lado, e sob o influxo da Constituição de 1988,
começamos a organizar uma verdadeira democracia de massas ao longo
dos anos 90. Ultrapassada a fronteira do novo milênio, a questão demo-
crática brasileira já não pode ser respondida, seja pelo recurso a configu-
rações exauridas do modernismo, seja através de teorias de médio alcance,
utilizadas sobretudo para a análise dos processos de transição pactuada do
regime militar para a democracia.85 A própria falência dos grandes quadros
normativos e hegemônicos do mundo moderno reveste de dramaticidade e
profundidade o movimento de mutação democrática e alquímica desse
nosso “outro Ocidente”, sobrecarregado pelas mesmas e novíssimas
exigências que atormentam o Ocidente. A complexa refundação de uma
sociedade de massas em uma “democracia plebéia”, para usar os termos de
Cícero Araújo,86 demanda a criação de um novo horizonte, capaz de juntar
a complexidade das sociedades pós-convencionais e uma nova concepção
de democracia, como assinala Habermas. Em que pese essa necessidade
criativa, quero sustentar, de forma desesperadamente breve, que a nossa
tradição expressivista pode se constituir em uma rica possibilidade de con-
solidação da democracia entre nós. 

Independente da perspectiva com que contemplamos o nosso
passado, nele não podemos encontrar um momento fundador e único, ilu-
minado por uma clara configuração de valores, capaz de cintilar no tempo
como manancial de sentido e identidade, a exemplo das Revoluções
Americana e Francesa. Configurações cujas ambições universalistas
invadiram a vida cotidiana de suas sociedades, ganhando a forma de cul-
turas cívicas, de concepções éticas sustentadas nos direitos e que atribuem
aos procedimentos a natureza de abstrações legítimas dos valores de fun-
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dação, consagrando-os enquanto modo normal de resolução de conflitos e
problemas. É nessas circunstâncias que a imaginação procedimental de
Habermas – um nóstos, um canto da origem – ganha toda a sua força reno-
vadora e sintética. Perante um conjunto de tendências socialmente desinte-
gradoras, a proposta habermasiana encontra na recuperação, ainda mais
reflexiva e universalista de tradições racionalistas, o modo de reconstruir
democraticamente a solidariedade social.  

Se não temos um momento fundador, que brilha com a potência
e a persistência do sol, certamente temos uma origem: um barroco desti-
tuído de metafísica,87 mistura de indeterminação ética, divisão real e fome
de sentido. É este fundo histórico que nos obriga ao movimento e à expe-
rimentação. Para usar uma figura hegeliana, o voluntarismo com que nos
lançamos à construção do Brasil, a desesperada veemência com que afir-
mamos a sua unidade, apesar de todas as fraturas expostas, correspondiam
à angústia de um espírito inquieto, torturando-se em experiências para
encontrar uma modalidade superior de vida e expressão. Nesse enredo
dramático, a superposição e o entrelaçamento de configurações díspares
nos impediram uma sedimentação reflexiva em torno de direitos e proce-
dimentos, característica de uma cultura cívica. O Brasil não se constrói por
cissiparidade, replicando  uma matriz única e universalista. Ele se ergue e
se dá uma identidade juntando o diferente e o diverso, o próprio e o oci-
dental, através da vontade e de um permanente exercício de plasticidade,
politicamente conduzido e expressivamente concebido. Tradição, portanto,
que não se resolve e se pacifica pela origem, que procura o tempo para a
decantação de uma vida ética, movendo-se pela política e pelo direito para
a construção de formas de vida progressivas.  

É essa percepção que leva Werneck Vianna e O’Donnel ao
deslocamento dos fundamentos possíveis de nossa democracia de uma
“cidadania cívica” para o território de uma “cidadania jurídica”, reco-
nhecendo a eficácia plasmadora e a densidade da norma legal em nossa
história.88 Em um passo adiante, Werneck Vianna e Maria Alice Rezende
acoplam esse reconhecimento do papel do direito à teoria civilizatória de
Norbert Elias, retirando da agency individual – seja na chave puritana ou

87 BARBOZAFILHO, op. cit., pp. 407 e 440.
88 O’DONNELL, Guillermo. “Teoria democrática e política comparada.” Dados. Revista de
Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 42, n. 4. WERNECK VIANNA, Luiz; CARVALHO,
Maria Alice Rezende de; MELO, Manuel Palácios Cunha; BURGOS, Marcelo. A judicializa -
ção da política e das relações sociais no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 



calculista – a condição de sustentáculo único da democracia. Embora estru-
turalmente simples, arquitetada pela idéia de um revezamento entre “dis-
tinção”(inovação) e “disseminação” de comportamentos, a teoria de Elias
permite que vejamos a nossa democratização de forma substancialmente
análoga aos processos democratizantes do Ocidente: como expansão gra-
dual e processual da norma legal. Ou seja, como Estado de Direito que
encontra seu fundamento em macroprocessos sociais, autolegitimados por
uma cultura específica, e que acabam por moldar os comportamentos indi-
viduais.89 Em contextos de democratização tardia, prossegue Maria Alice,
e cancelada a validade das formas de identidade essencializadas, próprias
do subjetivismo ou do republicanismo, o processo democrático desen-
volve-se precisamente pela dissolução das identidades tradicionais já exis-
tentes na sociedade, que passa a se experimentar enquanto indeterminação,
“como formação permanente da vontade coletiva, apoiada na intersubje-
tividade e em pressupostos contrafactuais para o entendimento dos atores”,
campo para a mobilização da concepção deliberativa habermasiana.90

Apenas mencionada, essa inflexão materializa uma abertura
teórica decisiva, tanto para a compreensão do nosso processo de democra-
tização quanto para a imaginação de estratégias destinadas a ampliá-lo e
consolidá-lo. E pode acolher, sem dúvida, o tema dos valores, atualizando-
o para que o Estado Democrático de Direito, com suas instituições e pro-
cedimentos, não padeça de excessiva formalização e abstração, risco perce-
bido por Werneck Vianna.91 É precisamente a necessidade de “destrans-
cendentalização” das normas, já discutida anteriormente, que faz aflorar a
relevância de um ethos democrático para o estabelecimento de uma relação
mais essencial entre democracia e sociedade, numa formação social que
não viveu essa experiência no passado, construindo de modo particular a
sua identidade. De um modo mais direto: a nossa democracia não é a atu-
alização reflexiva de uma tradição ou de uma cultura livre e racionalista,
agora resumida na forma de procedimentos. É dela, da própria democracia,
o desafio de se reproduzir, criando simultaneamente as  suas condições e
os fundamentos de sua própria estabilidade. Razão pela qual não pode
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deixar de se apropriar de nossa tradição, reorientando-a para evitar esse
fosso entre a vida e as instituições ou a exigência, absolutamente impro-
vável, de transformação do brasileiro num ser comandado por uma mora-
lidade subjetiva de estilo kantiano. 

É nessa perspectiva que o tema da identidade brasileira, carac-
terístico de nossa trajetória, pode ser recuperado. Mesmo reconhecendo o
peso das exigências sistêmicas, que condenam os antigos sonhos de auto-
transparência, e a legitimidade de formas pós-convencionais de vida, não
há porque reduzir o Brasil a um arquipélago de diferenças, controlado ape-
nas pelos procedimentos. A democracia deve também enfrentar a tarefa de
reconstruir permanentemente o sentido de nossa vida em comum, e para
homens comuns, superando as velhas idéias de um Brasil mítico e destina-
do a um futuro sempre evanescente. Para este desafio, e para evitar a recaí-
da em utopias substancialistas, uma invenção kantiana pode ser de extrema
valia. Depois de estabelecer a crítica das concepções metafísicas e filosó-
ficas tradicionais, e após o desvelamento das condições transcendentais do
conhecimento, Kant concluía que devíamos aceitar as idéias de alma,
mundo e Deus, a respeito das quais a ciência não poderia se pronunciar,
como idéias reguladoras e hipotéticas, mas sem as quais o nosso pensa-
mento perderia toda a unidade.92 Um republicanismo autoconsciente pode
dispensar a velha idéia de sujeito e se lançar à redefinição do Brasil como
idéia reguladora, ou melhor, como uma configuração de valores regulado-
ra, nascida de sua própria tradição e daquela do Ocidente, associando nossa
originalidade e nosso cosmopolitismo. Possibilidade que pode encontrar a
sua primeira tradução na Constituição e na sua renovação contínua.

Valores gerais que, neste caso, não poderiam se confundir com
normas substantivas e imediatas, contendo, no entanto, a capacidade de
gerar normas democráticas pela recusa de qualquer hermenêutica
autoritária e de se situarem como premissas dos discursos da vida concre-
ta da sociedade. E que, por isso mesmo, longe de serem esquecidos, devem
ser continuamente lembrados, interpretados e reinterpretados, encorpando
entre nós uma cultura política de direitos, um ethos social que assegure a
validade dos próprios procedimentos e garanta a reprodução da soli-
dariedade social em meio à diferenciação. De outro modo: uma configu-
ração de valores que se afirme como modo de autocompreensão da
sociedade brasileira, orientando os planos de vida individuais e grupais,

92 KANT, I. A crítica da razão pura. Lisboa: Fund. C. Gulbenkian, 1989, pp. 556-562. É bem
verdade que na Crítica da Razão Prática, relativa ao mundo moral e posterior à sua teoria do
conhecimento, Kant confere realidade substancial à alma imortal e a Deus.



respondendo ao “por que” obedecer às normas democraticamente geradas,
e recriando, num patamar superior e mais reflexivo, o sentido desta grande
aventura chamada Brasil. Enfim, um conjunto de valores que transubstan-
cie o velho nacionalismo brasileiro em um “nacionalismo democrático”,93

preservando as idéias de nação e de Brasil como modos de compartilhar
uma pátria metageográfica de valores universais e de procedimentos.

A renovação de nossa identidade não se completa sem a questão
da justiça. Por astúcias da história, essa nossa velha e barroca capacidade
de articular fragmentação e unidade pode nos fazer contemporâneos desse
novo espírito do mundo, avesso às tentações de unidade substancial. Mas
a nossa fragmentação não é filha da liberdade, e sim o rebento indesejado
de uma acelerada e desequilibrada modernização autoritária. Neste sentido,
a democracia – com seus procedimentos imprescindíveis e sua racionali-
dade comunicativa – não pode descansar como mecanismo reflexivo de um
equilíbrio social pré-existente, com alta capacidade de adaptação a um
novo ambiente sistêmico. Ao contrário, a possibilidade de sua consoli-
dação dependerá precisamente de sua força disruptiva em relação às nos-
sas tragédias objetivas, recriando a nossa diferenciação como determinação
da liberdade. Em nosso caso, os procedimentos estão obrigados a uma
eficácia prática que altere, com clareza, a face extremamente cruel da
sociedade brasileira, instituindo padrões legítimos de diferenciação e de-
sigualdade. Por isto mesmo devem estar revestidos de uma clara substância
normativa, invadindo e plasmando o conteúdo mesmo dos interesses em
disputa, conformando-os para a reprodução democrática da vida social.
Eficácia prática inevitavelmente medida por valores – e pela sua harmo-
nização permanente – tais como justiça, liberdade, igualdade, tolerância,
ainda que sujeitos ao debate controlado. E capacidade normativa derivada
dessa eficácia exercida no tempo e da circularidade entre valores e proce-
dimentos, entre uma idéia reguladora de Brasil e a vida social concreta,
reiventando a nossa tradição expressivista como um “sentimento de
democracia”, como habitus democrático, de certo modo equivalente ao
“patriotismo constitucional” de Habermas. 

Condição necessária para a reconstituição de um significado
histórico para a nossa vida, fugindo da estreita armadilha do “fim da
história”. É essa comunicação entre uma identidade renovada e a eficácia
prática e normativa dos procedimentos que pode transformar o nosso pre-
sente em um tempo denso, em algo mais do que uma estação para o futuro,

LUANOVA Nº 59— 200348

93 Álvaro de Vita discute o conceito semelhante de “nacionalidade cívica” de Brian Barry em
VITA, Álvaro. “Liberalismo Igualitário e Multiculturalismo.” Anpocs, 2002 (mimeo).



SENTIMENTO DE DEMOCRACIA 49

para usar uma expressão de Walter Benjamin.94 Talvez nossa narrativa só
possa se renovar nessa recusa do passado como catástrofe imobilizada e
irreversível – o horror do Angelus Novus de Klee –, rememorando o sofri-
mento e a opressão das gerações de brasileiros, esquadrinhando as expec-
tativas de futuro e os valores que, afinal, presidiram esse nosso tortuoso
processo de modernização, para realizá-los, em uma nova chave, no pre-
sente. Nem mera continuidade nem ruptura, mas apreensão do presente
como momento sobrecarregado por essa solidariedade para com o passado,
sem a qual o futuro não chega. Contemporaneidade, portanto, que exige
não a expulsão do passado e da tradição em nome do futuro, mas a despe-
dida do mito – o Brasil – como acerto de contas com o sofrimento e as
expectativas utópicas das gerações passadas e a do presente, renovando a
nossa capacidade de viver além de uma ética do obrigatório. 

Ao negar à razão pura e transcendental kantiana a condição de
fundamento da vida social, Hegel via no Terror da Revolução Francesa o
fruto da ambição iluminista de reconstruir inteiramente a sociedade em
nome de uma razão desossada de conteúdos concretos. Dessa vacuidade
moral, dizia ele, só podia emergir uma terrível força destrutiva que, após
liquidar o Ancien Regime, guardava apenas a possibilidade de voltar-se
contra os seus próprios filhos, à maneira de Saturno.95 Sem dúvida não é
possível endereçar esse tipo de crítica ao pensamento habermasiano, que
abriga possibilidades de articulação entre procedimentos e valores emanci-
patórios. Mas essa lembrança hegeliana certamente nos ajuda a compreen-
der o papel de um republicanismo renovado entre nós: a explicitação vi-
gorosa dos valores que podem sustentar os procedimentos e que nele se
encontram incorporados. Até mesmo para que esse ethos democrático afi-
nal autoconsciente nos proteja, interna e externamente, não apenas da fúria
dissolvente de uma razão vazia, mas ainda da cegueira destrutiva dos sen-
timentos não compreendidos, a exemplo da trágica aventura fundamenta-
lista dos Estados Unidos, território por excelência dos procedimentos. 

RUBEM BARBOZA FILHO é professor do Departamento de
Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.

94 BENJAMIN, Walter. Tesis de filosofia de la história. In Discursos Interrumpidos. Madrid:
Ediciones Taurus, 1973, p. 175 e ss. HABERMAS, Jürgen. O discurso filosófico da mo -
dernidade, p. 21.
95 TAYLOR, C. Hegel and Modern Society. Cambridge,1979, p. 103.





O imaginário social dominante no Brasil interpreta “o brasileiro”
como um tipo social homogêneo, como no “homem cordial” de Sérgio Buarque,
possuindo as mesmas características, quase sempre associadas à emocionali-
dade, ao personalismo, ao ”jeitinho”, independentemente de sua classe ou per-
tencimento social. Tudo acontece como se esses indivíduos essencialmente
semelhantes apenas diferissem na renda que ganham e que o progresso econômi-
co seria, portanto, o Deus ex machina ao qual caberia resolver problemas como
desigualdade, marginalização e subcidadania. Existe entre nós uma crença
“fetichista” no progresso econômico, que faz esperar da expansão do mercado a
resolução de todos os nossos problemas sociais. O fato de que o Brasil tenha sido
o país de maior crescimento econômico do globo entre 1930 e 1980, sem que as
taxas de desigualdade, marginalização e subcidadania jamais fossem alteradas
radicalmente, deveria ser um indicativo mais do que evidente do engano dessa
pressuposição. Isto, no entanto, não aconteceu e não acontece ainda hoje.

A ausência de uma adequada problematização dos aspectos de
aprendizados coletivos morais e políticos envolvidos na questão da desigual-
dade e da sua naturalização e, conseqüentemente, na problemática da cons-
trução social da subcidadania, deve-se, também, creio eu, à complexa confi-
guração do campo científico entre nós. Inicialmente, o essencialismo cultura-
lista que articula as noções de personalismo, familismo e patrimonialismo con-
tinua hegemônico, seja na dimensão do senso comum seja, na dimensão da
reflexão metódica.1 A partir de um paradigma explicativo semelhante àquele
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Brasileiro, Ed. UnB, 2000.



do paradigama c u l t u re and personality, dominante na sociologia e antropolo-
gia americanas da primeira metade do século XX2, parte-se de uma perspecti-
va culturalista sem adequada vinculação com a eficácia de instituições funda-
mentais, onde a “cultura” é percebida como uma entidade homogênea, tota-
lizante e auto-referida. Seria por conta dessa soberania do passado sobre o pre-
sente que nos confrontamos com solidariedades verticais baseadas no favor,
subcidadania para a maior parte da população e abismo material e valorativo
entre as classes e as “raças” que compõem nossa sociedade. 

Paralelamente, na outra ponta das teorizações mais conjunturais e
de menor nível de abstração, a situação milita a favor da construção de um
contexto de opacidade em relação às variáveis mais estruturais que envolvem
um grau maior de abstração teórica. É que em países como o Brasil, onde a
institucionalização em larga escala das ciências sociais se dá a partir da déca-
da de 1970, refletindo a tendência mundial da disseminação dos modelos do
parcelização do conhecimento, a fragmentação dos esquemas explicativos
tendem a perder sua relação com qualquer realidade mais ampla. Este fato,
associado à propagação paralela de teorias de médio alcance, que renunciam
a esclarecer ou tematizar seus próprios pressupostos e escolhas categoriais,
tendem a inibir a reflexão acerca de realidades que não tenham vínculo ime-
diato com realidades pragmáticas e conjunturais. Por mais bem sucedidos e
interessantes que sejam vários desses esforços, que recuperam contextos e
sentidos históricos e ajudam a mapear empiricamente dados relevantes acer-
ca da realidade, eles não contribuem para renovar a compreensão mais tota-
lizadora acerca dos princípios estruturantes básicos que perfazem a singula-
ridade da modernidade periférica, dado que seu horizonte categorial rejeita,
de plano, qualquer preocupação com essa dimensão mais abstrata da reflexão
teórica. O mais das vezes, o paradigma personalista e patrimonialista, em
suas vertentes tradicionais ou contemporâneas e “híbridas”, permanece como
a referência implícita da maior parte desse tipo de análise.3
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Estou convencido que a tematização dos aspectos socioculturais
da desigualdade, que permita superar o contexto de opacidade construído
pelo “fetichismo do progresso econômico”, exige a construção de um pa-
radigma teórico alternativo que permita preencher as lacunas e silêncios da
configuração científica hegemônica que articula essencialismo cultural,
por um lado, e a fragmentação conjuntural e pragmática da explicação
teórica, por outro.  No âmbito da reconstrução que gostaria de levar a cabo
neste artigo, gostaria de procurar me afastar dos pressupostos do ‘‘essen-
cialismo culturalista”, sem, no entanto, abrir mão de uma perspectiva que
contemple o acesso a realidades culturais e simbólicas. E é precisamente
nesse contexto que gostaria de incorporar as reflexões de Charles Taylor
acerca da singularidade que as questões culturais, morais e simbólicas, em
sentido amplo, assumem no mundo moderno. Aqui me interessa, antes de
tudo, seu ponto de partida comunitarista como uma hermenêutica do
espaço social a partir da sua crítica ao “naturalismo”, que perpassa tanto a
prática científica quanto a vida cotidiana, como meio de articular precisa-
mente a configuração valorativa implícita ao racionalismo ocidental que dá
ensejo, como veremos, a um tipo específico de hierarquia social e uma
também singular noção de reconhecimento social baseada nela. 

Juntamente com a sociologia de Pierre Bourdieu, creio encon-
trar, nesses dois autores, uma complementariedade fundamental de modo a
unir a percepção de configurações valorativas implícitas e intransparentes
à consciência cotidiana, e ancoradas de modo opaco e inarticulado à eficá-
cia de algumas instituições do mundo moderno como mercado e Estado,
com a percepção de signos sociais visíveis que permitam mostrar o íntimo
vínculo entre uma hierarquia valorativa, que se traveste de universal e neu-
tra, com a produção de  uma desigualdade social que tende a se naturalizar
tanto no centro quanto na periferia do sistema. A articulação da perspecti-
va desses dois clássicos contemporâneos permite, a meus olhos, uma refor-
mulação muito mais sofisticada e útil do tema clássico marxista da “ide-
ologia espontânea do capitalismo”, seja no contexto central, seja no pe-
riférico.

*   *   *

paradigma do personalismo, o poder de convencimento e o preenchimento das lacunas do
argumento é garantido pelo paralelismo com os preconceitos do senso comum dessas
sociedades. Exemplos recentes de teorias latino-americanas de hibridismo são as de CAN-
CLINI, Nestor Garcia, Culturas híbridas , Edusp, 1998, e DAMATTA Roberto, Carnavais,
malandros e heróis, Zahar, 1981.



Gostaria de iniciar a discussão com a análise de uma obra de um
pensador periférico que, segundo penso, consegue estabelecer a questão
decisiva em pauta nessa problemática, ainda que a resposta final seja insa-
tisfatória: trata-se da Integração do Negro na Sociedade de Classes, de
Florestan Fernandes. Neste livro, Florestan se predispõe a empreender uma
análise de como o “povo” emerge na história brasileira. A concentração no
negro e no mulato se legitima, nesse contexto maior da empreitada teórica,
posto que foram precisamente esses grupos que tiveram “o pior ponto de
partida”4 na transição da ordem escravocrata à competitiva. Desse modo, a
reflexão de Florestan pode ser ampliada para abranger também os estratos
despossuídos e os dependentes em geral e de qualquer cor, na medida em
que o único elemento que os diferenciava de negros e mulatos era o han -
dicap adicional do racismo.5 O período estudado por Florestan vai de 1880
a 1960, o que dá uma idéia da amplitude do alentado estudo, e o horizonte
empírico concentra-se na cidade de São Paulo, permitindo, desse modo,
observar as dificuldades de adaptação dos segmentos marginais na mais
burguesa e competitiva das cidades brasileiras.

O dado essencial de todo o processo de desagregração da ordem
servil e senhorial foi, como nota corretamente Florestan, o abandono do li-
berto à própria sorte (ou azar). Os antigos senhores, na sua imensa maioria,
o Estado, a Igreja, ou qualquer outra instituição, jamais se interessaram pelo
destino do liberto. Este, imediatamente depois da abolição, se viu respon-
sável por si e seus familiares, sem que dispusesse dos meios materiais ou
morais para sobreviver numa nascente economia competitiva de tipo capi-
talista e burguês.  Ao negro, fora do contexto tradicional, restava o desloca-
mento social na nova ordem. Ele não apresentava os pressupostos sociais e
psicossociais que são os motivos últimos do sucesso no meio ambiente con-
correncial. Faltava-lhe vontade de se ocupar com as funções consideradas
degradantes (que lhe lembravam o passado) – pejo que os imigrantes ita-
lianos, por exemplo, não tinham – não era suficientemente industrioso nem
poupador e, acima de tudo, faltava-lhe o aguilhão da ânsia pela riqueza.
Neste contexto, acrescentando-se a isto o abandono dos libertos pelos anti-

LUANOVA Nº 59— 200354

4 FERNANDES, Florestan, A integração do negro na sociedade de classes, vol. I, Ed. Ática,
1978, p. 9. 
5 Para uma discussão das razões objetivas que permitem essa assimilação, ver a parte II de:
SOUZA, Jessé, A Construção Social da Subcidadania.



(NÃO) RECONHECIMENTO E SUBCIDADANIA 55

gos donos e pela sociedade como um todo, estava, de certo modo, prefigura-
do o destino da marginalidade social e da pobreza econômica.6

Esse é o quadro que permite compreender o drama social da adap-
tação do liberto às novas condições. E aqui Florestan toca na questão central,
para todo seu argumento neste artigo, nomeadamente a questão da org a n i z a-
ção psicossocial que é um pressuposto da atividade capitalista, e que exige
uma pré-socialização em um sentido pré-determinado, a qual faltava, em
qualquer medida significativa, ao ex-escravo. A ânsia em libertar-se das
condições humilhantes da vida anterior, tornava-o, inclusive, especialmente
vulnerável a um tipo de comportamento reativo e ressentido em relação às
demandas da nova ordem. Assim, o liberto tendia a confundir as obrigações
do contrato de trabalho e não distinguia a venda da força de trabalho da venda
dos direitos substantivos à noção de pessoa jurídica livre.7 Ademais, a recusa
a certo tipo de serviço, a inconstância no trabalho, a indisciplina contra a
supervisão, o fascínio por ocupações “nobilitantes”, tudo conspirava para o
insucesso nas novas condições de vida e para a confirmação do preconceito.  

A tese de Florestan é a de que a família negra não chega a se
constituir como uma unidade capaz de exercer as suas virtualidades princi-
pais de modelação da personalidade básica e controle de comportamentos
egoísticos.8 Existe aqui, nesse tema central da ausência da unidade familiar
como instância moral e social básica, uma continuidade com a política
escravocrata brasileira que sempre procurou impedir qualquer forma orga-
nizada familiar ou comunitária da parte dos escravos. É a continuidade de
padrões familiares disruptivos que é percebida, corretamente, por
Florestan, como o fator decisivo para a perpetuação das condições de de-
sorganização social de negros e mulatos. 

Sob todos os aspectos a família desorganizada era a base dos
desequilíbrios e da desorganização da vida em todas as suas dimensões. A
não-socialização adequada de nenhum dos papéis familiares, a incerteza e
insegurança social que faziam expulsar de casa “as filhas que se perdiam”,
por exemplo, tudo militava no sentido de que a família não só não fosse uma
base segura para a vida numa sociedade competitiva, mas também se trans-
formasse na causa dos mais variados obstáculos. A vida familiar desorg a n i-
zada, aliada à pobreza, era responsável por um tipo de individuação ultra-
egoísta e predatória.9 Este tipo de organização da personalidade, sobeja-

6 FERNANDES, idem., vol. I, p.20.
7 Id. ibid., p.30.
8 Id. ibid., p.154.
9 Id. ibid., p.230.



mente demonstrada nas entrevistas elencadas no livro, produto da desorg a-
nização familiar, reflete, no egoismo e na instrumentalização do outro, seja o
“outro” a mulher ou o mais jovem e indefeso, uma situação de sobrevivên-
cia tão agreste que mina, por dentro, qualquer vínculo de solidariedade,
desde o mais básico na família até o comunitário e associativo mais geral. 

Esse aspecto é fundamental para meu argumento, na medida em
que o que Florestan está pleiteando é, na realidade, a meus olhos, atribuir
à constituição e reprodução de um habitus específico, no sentido de
Bourdieu – a apropriação de esquemas cognitivos e avaliativos transmiti-
dos e incorporados de modo pré-reflexivo e automático no ambiente fami-
liar desde a mais tenra idade, permitindo a constituição de redes sociais,
também pré-reflexivas e automáticas, que cimentam solidariedade e iden-
tificação, por um lado, e antipatia e preconceito, por outro – o lugar fun-
damental na explicação da marginalidade do negro. Este ponto é central,
posto que, se é a reprodução de um “habitus precário” a causa última da
inadaptação e marginalização desses grupos, então o problema não é
“meramente a cor da pele”, como certas tendências empiricistas acerca da
desigualdade brasilera tendem, hoje, a interpretar. Se há preconceito nesse
terreno, e certamente há e agindo de forma intransparente e virulenta, não
é, antes de tudo, um preconceito de cor, mas sim um preconceito que se re-
fere a certo tipo de “personalidade”, julgada como improdutiva e disrupti-
va para a sociedade como um todo. 

Esse aspecto central não é, todavia, percebido com clareza por
Florestan. Sem dúvida ele tem o mérito de apontar, na sua busca das causas
últimas da marginalidade da população negra, as pré-condições sociais
independentes da cor que condicionam a situação de marginalidade. Ele
percebe, por exemplo, que as condições de inadaptação da população negra
é comparável a dos dependentes rurais brancos1 0, misturando esses dois ele-
mentos, como compondo, em conjunto, a “gentinha” ou a “ralé” nacional.11

A cor da pele, nesse contexto, age, no máximo, como uma feri-
da adicional à auto-estima do sujeito em questão, mas o núcleo do proble-
ma é a combinação de abandono e inadaptação, destinos que atingiam
ambos os grupos independentemente da cor. Precisamente por confundir
habitus, no sentido que estamos utilizando neste texto (e que ele próprio
havia revelado com tanta argúcia no peso relativo que ele atribui à desor-
ganização familiar), com “cor da pele”, Florestan é levado a imprecisões e
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paradoxos que se repetem em cascata na sua argumentação. Na realidade,
todo o argumento do livro é tributário da ambigüidade fundamental, que
confunde os dois aspectos relevados acima, em relação à causa fundamen-
tal da situação de carência e marginalidade do negro. Florestan supõe como
causa primeira da mesma, tanto a “escravidão interna” dentro do homem,
que o impede de pensar e agir segundo os imperativos da nova ordem
social12, quanto o preconceito de cor13, visto como uma realidade “iner-
cial” representando “resíduos” do passado, que penetram na sociedade
competitiva, e que ele supõe, a partir do avanço e desenvolvimento desta,
estejam destinados a desaparecer.14

Esses dois aspectos, apesar de interligados, são analiticamente
duas realidades muito distintas. No contexto estamental e adscritivo da
sociedade escravocrata, a cor funciona como índice tendencialmente abso-
luto da situação servil, ainda que esta também assumisse formas mitigadas
como vimos acima. Na sociedade competitiva, a cor funciona como índice
“relativo” de primitividade – sempre em relação ao padrão contingente do
tipo humano definido como útil e produtivo no racionalismo ocidental e
implementado por suas instituições fundamentais – que pode ou não ser
confirmado pelo indivíduo ou grupo em questão. O próprio Florestan rela-
ta sobejamente as inúmeras experiências de inadaptação ao novo contexto
determinadas, em primeiro plano, por incapacidade de atender às deman-
das da disciplina produtiva do capitalismo.15

É de extrema importância, por razões teóricas e práticas, que se
tenha clareza com  relação a esse ponto. A confusão entre estes dois aspec-
tos é muitas vezes obscurecida por motivos “políticos”, dado que, acredi-
ta-se, a atribuição da marginalidade do negro a causas outras que não a cor
e o racismo, equivaleria a atribuir a “culpa” da mesma à sua vítima. Ora, é
precisamente o abandono secular do negro e do dependente de qualquer cor
à própria sorte, a “causa” óbvia de sua inadaptação. Foi esse abandono que
criou condições perversas de eternização de um “habitus precário”, que
constrange esses grupos a uma vida marginal e humilhante à margem da
sociedade incluída. Por outro lado, é necessário ter-se clareza teórica e
prática acerca das causas reais da marginalização. É precisamente o tipo de
explicação que enfatiza o dado secundário da cor – que permitiria, suposta-

12 Id. ibid., vol.I, p.92.
13 Id. ibid., pp. 283 e 316. 
14 Sobre o caráter passageiro e transitório da situação à época, FERNANDES, idem,vol. II,
pp. 144 e 156.
15 FERNANDES, idem, vol. I, pp. 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 50, 52, 58, 73, 82.



mente, atribuir a “culpa” da marginalização unicamente ao preconceito –
que joga água no moinho da explicação economicista e evolucionista de
tipo simples, que supõe ser a marginalização algo temporário, modificável
por altas taxas de crescimento econômico, as quais, de algum modo
obscuro, terminaria por incluir todos os setores marginalizados.

Esse tipo de explicação descura dos aspectos morais e políticos
que são imprescindíveis a uma real estratégia inclusiva. Em nenhuma das
sociedades modernas, que logrou homogeneizar e generalizar, em medida
significativa, um tipo humano para todas as classes, como uma pré-condição
para uma efetiva e atuante idéia de cidadania, conseguiu esse intento como
efeito colateral unicamente do desenvolvimento econômico. Dentre as
sociedades desenvolvidas, inclusive, é a mais rica dentre elas, os EUA, a que
apresenta maior índice de desigualdade e exclusão.1 6 A m a rginalização per-
manente de grupos sociais inteiros tem a ver com a disseminação efetiva de
concepções morais e políticas, que passam a funcionar como “idéias-força”
nessas sociedades. É a explicação que atribui a marginalidade desses grupos
a “resíduos” a serem corrigidos por variáveis economicamente derivadas –
dominantes, não só em Florestan, mas em todo o debate nacional teórico e
prático acerca do tema das causas e dos remédios da desigualdade – que me-
lhor contribui para sua permanência e naturalização.

Na realidade, portanto, não é a continuação do passado no pre-
sente “inercialmente” que está em jogo, realidade essa destinada a desa-
parecer com o desenvolvimento econômico17, mas a redefinição “moder-
na” do negro (e do dependente ou agregado brasileiro rural e urbano de
qualquer cor) como “imprestável” para exercer qualquer atividade rele-
vante e produtiva no novo contexto, que constitui o quadro da nova situ-
ação de marginalidade. A “inércia” aqui, como ocorre tão frequentemente,
está, de fato, no lugar de uma “explicação”.  A questão que me parece a
essencial é: de que modo a transição do poder pessoal para o impessoal
muda radicalmente as possibilidades de classificação e desclassificação
social? O que está em jogo nessa passagem e nessa mudança tão radical
que expele como imprestáveis os segmentos responsáveis fundamental-
mente pela produção econômica no regime anterior? Para a resposta desta
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16 Ver SCALON, Celi, “Wahrnehmung von Ungleichheiten: eine international vergleichende
Analyse” , in: BRUNKHORST, Hauke, COSTA, Sérgio e SOUZA, Jessé (orgs.). Die
Peripheren Moderne, Frankfurt, Campus, 2003 (no prelo).
17 FERNANDES, idem, vol. II, p.144.
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questão, o tema dos “resíduos”18 e das “inércias” – especialmente porque
esses tais resíduos e inércias se eternizaram e se mostraram, de fato, ao
contrário do que supunha o autor, permanentes – não avança o nosso co-
nhecimento. 

Um outro ponto de imprecisão que no fundo duplica a ambi-
guidade em relação à opção cor/habitus, é a menção a coisas como “mundo
branco” e “mundo negro” como se fossem, ambos, realidades essenciais e
independentes, e como se a hierarquia valorativa que articulasse essa dis-
juntiva não fosse, na realidade, única, e subordinasse tanto “brancos” quan-
to “negros”. Neste ponto, da mesma forma que em relação ao tópico acima,
poderíamos refrasear a questão que formulamos e nos perguntar, afinal, o
que está por trás das cores, especialmente da cor preta, que a faz um
“índice” de alguma coisa, ao mesmo tempo mais fundamental e menos
visível, e que se manifesta por trás da cor?

Não é, portanto, se estou certo, o apego à hierarquia anterior que
produz o racismo e o transfere como “resíduo” à ordem social competitiva.
Afinal, a ordem competitiva também não é “neutra”, nessa dimensão do
ponto de partida meritocrático, como parece estar implícito no argumento de
Florestan. A ordem competitiva também tem a “sua hierarquia”, ainda que
implícita, opaca e intransparente aos atores, e é com base nela, e não em
qualquer “resíduo” de épocas passadas, que tanto negros quanto brancos sem
qualificação adequada são desclassificados e marginalizados de forma per-
manente. Não é à toa, nesse sentido, que a legitimação da marg i n a l i z a ç ã o ,
nos depoimentos colimados em todo o livro pelo autor, venha sempre acom-
panhada da menção a aspectos conspícuos da hierarquia valorativa do
racionalismo ocidental moderno: ausência de ordem, disciplina, previsibili-
dade, raciocínio prospectivo etc. O critério operante de classificação/desclas-
sificação era tão colado na hierarquia valorativa implícita e impessoal da
nova ordem social, que se reconhecia em vários depoimentos a cor como
aspecto secundário. Concebia-se, por exemplo, que o negro se “misturasse

18 Todo o raciocínio é tributário da sociologia da modernização tal como a conhecemos, com
sua crença na destruição gradual da “tradição”, percebida precisamente como “resíduos” e
“inércias”, sob a forma de um evolucionismo de tipo simples e etapista. Não cabe aqui repe-
tir argumentos que já formulamos alhures. Que seja lembrado apenas que essa assunção eli-
mina de plano a consideração de sociedades periféricas, modernamente singulares, que pre-
cisamente se caracterizam pela perpetuação de situações de marginalidade e exclusão, pro-
duzidas e tornadas opacas e permanentes por condições de legitimação da desigualdade que
são eficazes apenas sob pré-condições especificamente modernas, como veremos adiante em
maior detalhe.



com o branco atrasado, que está à sua altura moral, intelectual”.1 9 F l o r e s t a n ,
no entanto, permanece preso à explicação dos “resíduos”2 0, e não consegue
incorporar vários desses depoimentos ao seu quadro explicativo que se torna
crescentemente ambíguo, impreciso e inconclusivo.

A resolução teórica desse embroglio, com consequências práti-
cas nada desprezíveis, exige a determinação precisa desse componente
misterioso “por trás” da cor. Florestan já aponta o caminho a ser seguido
por meio da alusão, recorrente em todo o seu trabalho, de que o que os
negros queriam efetivamente transformar-se e “ser gente”.21 O termo
nunca é definido claramente, nem por Florestan, nem por seus informantes.
Acredito, também nesse ponto, que para ultrapassarmos o uso meramente
retórico desse termo e conferirmos a ele densidade analítica, torna-se
necessário desfazer a confusão entre habitus e cor. Afinal, o que os
próprios informantes entendem por “ser gente” reflete, claramente, o que
estamos percebendo como as pré-condições para a formação de um habi -
tus adequado aos imperativos institucionais da nova ordem, independente-
mente de qualquer cor de pele. 

Um dos sujeitos das histórias de vida, que vivia com a mãe e a
irmã, “ao deus dará”, relata o deslumbramento que sentiu, por
volta de 1911, ao passar a viver, aos dez anos, na casa de um ita-
liano. Viu, então, “o que era viver no seio de uma família, o que
entre eles (os italianos) era coisa séria”. Gostava porque comia na
mesa...e podia apreciar em que consistia ‚“viver como gente”.2 2

No mesmo sentido, temos as declarações abaixo: 
“Negro é gente e não tem que andar diferente dos outros”... “Ser
gente” só pode significar “ser igual ao branco” e para isso é pre-
ciso “proceder como o branco”, lançando-se ativamente na com-
petição ocupacional.2 3

Mas afinal, o que é, para além do sentido retórico, compreen-
sível imediatamente de forma inarticulada por cada um de nós, mas que
apresenta desafios aparentemente intransponíveis logo que pretendemos
defini-lo de forma adequada, “ser gente”? É no esclarecimento desse tema
central que as contribuições de Taylor e Bourdieu podem nos ajudar. A
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19 FERNANDES, idem, vol. I, p.300.
20 Id. ibid., pp. 144, 156, 280, 181, 183.
21 Apenas a título de exemplo, FERNANDES, idem, vol. I, pp. 174 e 196, e vol. II, pp. 7,
119, 120, 166, 185, 187.
22 FERNANDES, idem, vol. I, p.174.
23 Id. ibid., vol. II, p.166.
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escolha desses dois autores deve-se ao fato de que, a meus olhos, ambos se
afastam tanto de uma sociologia subjetivista, que reduz a complexidade da
realidade social à interação consciente entre seus membros, quanto de uma
sociologia sistêmica que “naturaliza” a realidade social e se torna incapaz
de perceber seus sentidos opacos e tornados intransparentes à consciência
cotidiana e científica, ou ainda de uma sociologia que essencializa a
dimensão cultural, como nas teorias tradicionais e contemporâneas da
modernização. 

*    *   *

Para Bordieu e Ta y l o r, a sociedade moderna se singulariza pre-
cisamente pela produção de uma configuração, formada pelas ilusões do
sentido imediato e cotidiano, que Taylor denomina “naturalismo”, e Bour-
dieu “doxa”, que produzem um “desconhecimento específico” dos atores
acerca de suas próprias condições de vida. Também para ambos, apenas
uma perspectiva hermenêutica, genética e reconstrutiva, poderia reestabele-
cer as efetivas, ainda que opacas e intransparentes, pré-condições da vida
social numa sociedade desse tipo. No entanto, o desafio concreto aqui é o
de articular, sistematicamente, também as unilateralidades de cada uma das
perspectivas estudadas de modo a torná-las operacionais no sentido de per-
mitir perceber como moralidade e poder se vinculam de modo peculiar no
mundo moderno, e muito especialmente no contexto periférico.

Talvez o aspecto que mais explicite as deficiências da teoria
bourdiesiana e ponha a nu a necessidade de vinculá-la a uma teoria objeti-
va da moralidade como a tayloriana é o radical contextualismo da sua
análise da classe trabalhadora francesa que o impede de perceber proces-
sos coletivos de aprendizado moral que ultrapassam de muito as barreiras
de classe. Na análise de Bourdieu sobre a produção opaca da desigualdade
nas condições das sociedades modernas avançadas como a francesa24, o
patamar último da sua análise, que fundamenta uma infinidade de dis-
tinções sociais, é a situação de “necessidade” da classe operária. O que
mostra o caráter histórico contingente e espaço-temporalmente contextual
dessa “necessidade” é que ela se refere à distinção de hábitos de consumo
dentro da dimensão de pacificação social típico do welfare state. O que é
visto como “necessidade”, nesse contexto, comparando-se a sociedades
periféricas como a brasileira, adquire o sentido de consolidação histórica e

24 BOURDIEU, Pierre, Distinction, Harvard University Press, 1984.



contingente de lutas políticas e aprendizados sociais e morais múltiplos de
efetiva e fundamental importância, os quais passam desapercebidos
enquanto tais para Bourdieu. 

Assim, gostaria de propor uma subdivisão interna à categoria do
habitus de tal modo a conferir-lhe um caráter histórico mais matizado,
inexistente na análise bourdieusiana, e acrescentar, portanto, uma dimen-
são genética e diacrônica à temática da constituição do habitus. Assim, em
vez de falar apenas de habitus genericamente, aplicando-o a situações
específicas de classe num contexto sincrônico, como faz Bourdieu, acho
mais interessante e rico para meus propósitos, falar de uma “pluralidade de
habitus”. Se o habitus representa a incorporação nos sujeitos de esquemas
avaliativos e disposições de comportamento a partir de uma situação
socioeconômica estrutural, então mudanças fundamentais na estrutura
econômico-social deve implicar, conseqüentemente, mudanças qualitativas
importantes no tipo de habitus para todas as classes sociais envolvidas de
algum modo nessas mudanças.

Esse foi certamente o caso da passagem das sociedades tradi-
cionais para as sociedades modernas no Ocidente. A burguesia, como a
primeira classe dirigente na história que trabalha, logrou romper com a
dupla moral típica das sociedades tradicionais, baseadas no código da
honra, e construir, pelo menos em uma medida apreciável e significativa,
uma homogeneização de tipo humano a partir da generalização de sua
própria economia emocional – domínio da razão sobre as emoções, cálcu-
lo prospectivo, auto-responsabilidade etc. – às classes dominadas. Esse
processo se deu em todas as sociedades centrais do Ocidente das mais vari-
adas maneiras. Em todas as sociedades que lograram homogeneizar um
tipo humano transclassista, esse foi um desiderato perseguido de forma
consciente e decidida, e não deixado a uma suposta ação automática do
progresso econômico. Assim sendo, esse gigantesco processo histórico
homogeneizador, que posteriormente foi ainda mais aprofundado pelas
conquistas sociais e políticas de iniciativa da própria classe trabalhadora, o
qual certamente não equalizou todas as classes em todas as esferas da vida,
mas, sem dúvida generalizou e expandiu aspectos fundamentais da igual-
dade nas dimensões civis, políticas e sociais, como examinadas por
Marshall no seu texto célebre, pode ser percebido como um gigantesco
processo de aprendizado moral e político de profundas conseqüências. 

É precisamente esse processo histórico de aprendizado coletivo
que não é adequadamente tematizado por Bourdieu no seu estudo empíri-
co acerca da sociedade francesa.  Ele representa o que gostaria de deno-
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minar de “habitus primário”, de modo a chamar atenção para esquemas
avaliativos e disposições de comportamento objetivamente internalizados
e “incorporados”, no sentido bourdieusiano do termo, que permite o com-
partilhamento de uma noção de “dignidade” efetivamente compartilhada
no sentido tayloriano. É essa “dignidade”, efetivamente compartilhada por
classes que lograram homogeneizar a economia emocional de todos os seus
membros numa medida significativa, que me parece ser o fundamento pro-
fundo do reconhecimento social infra e ultra-jurídico, o qual, por sua vez,
permite a eficácia social da regra jurídica da igualdade, e, portanto, da
noção moderna de cidadania. É essa dimensão da “dignidade” comparti-
lhada, no sentido não jurídico de “levar o outro em consideração”, e que
Taylor chama de respeito atitudinal25, que tem que estar disseminada de
forma efetiva numa sociedade para que possamos dizer que, nessa
sociedade concreta, temos a dimensão jurídica da cidadania e da igualdade
garantida pela lei. Para que haja eficácia legal da regra de igualdade é
necessário que a percepção da igualdade na dimensão da vida cotidiana
esteja efetivamente internalizada. 

É essa dimensão – que exige, portanto, um efetivo consenso
valorativo transclassista como sua condição de existência – que não é
percebida enquanto tal por Bourdieu. É essa ausência que o permite pen-
sar as relações entre as classes dominantes e dominadas como relações
especulares, reativas e de soma zero. A radical contextualidade de seu
a rgumento o impede de perceber a importância de conquistas históricas
desse tipo de sociedade, como a francesa, as quais tornam-se óbvias por
comparação com sociedades periféricas, como a brasileira, onde tal con-
senso inexiste. Ao chamar a generalização, portanto, das pré-condições
sociais, econômicas e políticas do sujeito útil, “digno” e cidadão, no sen-
tido tayloriano de reconhecido intersubjetivamente como tal, de “h a b i t u s
primário”, eu o faço para diferenciá-lo analiticamente de duas outras
realidades também fundamentais: o “h a b i t u s precário” e o que gostaria
de denominar “h a b i t u s s e c u n d á r i o ” .

O “h a b i t u s precário” seria o limite do “h a b i t u s primário” para
baixo, ou seja, seria aquele tipo de personalidade e de disposições de com-
portamento que não atendem às demandas objetivas para que, seja um indi-
víduo, seja um grupo social, possa ser considerado produtivo e útil em uma
sociedade de tipo moderno e competitivo, podendo gozar de reco-
nhecimento social com todas as suas dramáticas consequências existenciais
e políticas. Para alguns autores, mesmo sociedades afluentes como a alemã
já apresentam agora segmentos de trabalhadores e de pobres que vivem do



seguro social precisamente com esses traços de um “h a b i t u s p r e c á r i o ”2 6, na
medida em que o que estamos chamando de “h a b i t u s primário” tende a ser
definido segundo os novos patamares adequados às recentes transformações
da sociedade globalizada e da nova importância do conhecimento. No
entanto, como iremos ver, essa definição só ganha o estatuto de um fenô-
meno de massa permanente em países periféricos como o Brasil.

O que estamos chamando de “habitus secundário” tem a ver
com o limite do “habitus primário” para cima, ou seja, tem a ver com uma
fonte de reconhecimento e respeito social que pressupõe, no sentido forte
do termo, a generalização do habitus primário para amplas camadas da
população de uma dada sociedade. Nesse sentido, o habitus secundário já
parte da homogeneização dos princípios operantes na determinação do
habitus primário e institui, por sua, vez, critérios classificatórios de dis-
tinção social a partir do que Bourdieu chama de “gosto”. Mas a determi-
nação conceitual precisa dessa diferenciação triádica da noção de habitus
deve ser acoplada à discussão tayloriana das fontes morais ancoradas insti-
tucionalmente no mundo moderno, seja no centro ou na periferia, para sua
adequada problematização. Como a categoria de “habitus primário” é a
mais básica, na medida em que é a partir dela que se torna compreensível
seus limites “para baixo” e “para cima”, devemos nos deter ainda um
pouco na sua determinação.

Gostaria de usar as investigações de Reinhardt Kreckel para
tentar levar a noção de “h a b i t u s primário” a um patamar mais concreto
de análise. Parto da pressuposição de que a noção de Kreckel de “ideolo-
gia do desempenho”2 7 permite pensar a dimensão sociológica da pro-
dução da distinção social a partir da força objetiva da idéia de dignidade
do agente racional como proposta por Ta y l o r. Afinal, as pessoas não são
aquinhoadas eqüitativamente com o mesmo reconhecimento social por
sua “dignidade de agente racional”. Essa dimensão não é tão “rasa” como
a simples dimensão política dos direitos subjetivos universalizáveis e
intercambiáveis sugere. A dimensão jurídica da proteção legal é apenas
uma das dimensões – apesar de fundamental e importantíssima – desse
processo de reconhecimento. Se é o trabalho útil, produtivo e disciplina-
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26 BITTLINGMAYER, Uwe, “Transformation der Notwendigkeit: prekarisierte habitusfor-
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do que parece estar por trás da “avaliação objetiva do valor relativo” de
cada qual nessa dimensão, então o potencial encobridor de desigualdades
por trás da noção de “dignidade” do agente racional, deve se manifestar
mais facilmente nessa dimensão. 

Kreckel chama de “ideologia do desempenho” a tentativa de
elaborar um princípio único, para além da mera propriedade econômica, a
partir do qual se constitui a mais importante forma de legitimação da
desigualdade no mundo contemporâneo. A idéia subjacente a esse argu-
mento é que teria que haver um “pano de fundo consensual” (Hinter -
grundkonsens), acerca do valor diferencial dos seres humanos, de tal modo
que possa existir uma efetiva – ainda que subliminarmente produzida –
legitimação da desigualdade. Sem isso, o caráter violento e injusto da
desigualdade social se manifestaria de forma clara e a olho nu.

Para ele, a ideologia do desempenho baseia-se na “tríade meri-
tocrática” que envolve qualificação, posição e salário. Destes, a qualifi-
cação, refletindo a extraordinária importância do conhecimento com o
desenvolvimento do capitalismo, é o primeiro e mais importante ponto que
condiciona os outros dois. A ideologia do desempenho é uma “ideologia”
na medida em que ela não apenas estimula e premia a capacidade de
desempenho objetiva, mas legitima o acesso diferencial permanente a
chances de vida e apropriação de bens escassos.28 Apenas a combinação da
tríade da ideologia do desempenho faz do indivíduo um “sinalizador” com-
pleto e efetivo do “cidadão completo” (Vollbürger). A tríade torna também
compreensível por que apenas através da categoria do “trabalho” é possí-
vel se assegurar de identidade, auto-estima e reconhecimento social. Nesse
sentido, o desempenho diferencial no trabalho tem que se referir a um indi-
víduo e só pode ser conquistado por ele próprio. Apenas quando essas pré-
condições estão dadas pode o indivíduo obter sua identidade pessoal e
social de forma completa. 

Isso explica por que uma dona de casa, por exemplo, passe a ter
um status social objetivamente “derivado”, ou seja, sua importância e
reconhecimento social dependem de seu pertencimento a uma família ou a
um “marido”. Ela se torna, neste sentido, dependente de critérios ads-
critivos, já que no contexto meritocrático da “ideologia do desempenho”

28 Id. ibid., p.98.



ela não possuiria valor autônomo.29 A atribuição de respeito social nos
papéis sociais de produtor e cidadão passa a ser mediado pela abstração
real já produzida por mercado e Estado aos indivíduos pensados como
“suporte de distinções” que estabelecem seu valor relativo. A explicitação
de Kreckel, acerca das pré-condições para o reconhecimento objetivo dos
papéis de produtor e cidadão, é importante na medida em que é fundamen-
tal não apenas referir-se ao mundo do mercado e da distribuição de recur-
sos escassos como perpassado por valores, como faz Nancy Fraser30, por
exemplo, mas é necessário explicitar “que valores” são esses. 

Afinal, vai ser o poder legitimador do que Kreckel chama de
“ideologia do desempenho” que irá determinar, aos sujeitos e grupos sociais
excluídos de plano, pela ausência dos pressupostos mínimos para uma com-
petição bem sucedida dessa dimensão,  objetivamente, seu não-reconheci-
mento social e sua ausência de auto-estima. A “ideologia do desempenho”
funcionaria assim como uma espécie de legitimação subpolítica incrustada
no cotidiano, refletindo a eficácia de princípios funcionais ancorados em
instituições opacas e intransparentes como mercado e Estado. Ela é intrans-
parente posto que “aparece” à consciência cotidiana como se fosse efeito de
princípios universais e neutros, abertos à competição meritocrática. A c h o
que essa idéia ajuda a conferir concretude àquilo que Taylor chama de “fonte
moral” a partir da noção de “self pontual”, embora seu poder ideológico e
produtor de distinções não seja explicitamente tematizado por ele.

A partir da definição e da constituição de uma ideologia do
desempenho, como mecanismo legitimador dos papéis de produtor e
cidadão, que equivalem, na reconstrução que estou propondo, ao conteúdo
do “habitus primário”, é possível compreender melhor o seu limite “para
baixo”, ou seja, o “habitus precário”.  Assim, se o habitus primário impli-
ca um conjunto de predisposições psicossociais refletindo, na esfera da
personalidade, a presença da economia emocional e das pré-condições cog-
nitivas para um desempenho adequado ao atendimento das demandas (va-
riáveis no tempo e no espaço) do papel de produtor, com reflexos diretos
no papel do cidadão, sob condições capitalistas modernas, a ausência
dessas pré-condições, em alguma medida significativa, implica na consti-
tuição de um habitus marcado pela precariedade.  

Nesse sentido, “habitus precário” pode referir-se tanto a setores
mais tradicionais da classe trabalhadora de países desenvolvidos e aflu-
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entes como a Alemanha, como aponta Uwe Bittlingmayer em seu estudo31,
incapazes de atender as novas demandas por contínua formação e flexibi-
lidade da assim chamada “sociedade do conhecimento” (Wi s s e n s g e -
sellschaft), que exige, agora, uma ativa acomodação aos novos imperativos
econômicos, quanto, também, a secular “ralé” brasileira, tratada no livro de
Florestan Fernandes que examinamos acima. Nos dois casos, a formação
de todo um segmento de inadaptados, um fenômeno marginal em socie-
dades como a alemã, e um fenômeno de massas numa sociedade periférica
como a brasileira, é resultante da ampliação da definição do que estamos
chamando “habitus primário”. No caso alemão, a disparidade entre “habi -
tus primário” e “habitus precário” é causada pelas demandas crescentes por
flexibilização, o que exige uma economia emocional de tipo peculiar. No
caso brasileiro, o abismo se cria, já no limiar do século XIX, com a re-
europeização do pais, e se intensifica a partir de 1930, com o início do
processo de modernização em grande escala. Neste caso, a linha divisória
passa a ser traçada entre os setores “europeizados” – ou seja, os setores que
lograram se adaptar às novas demandas produtivas e sociais – e os setores
“não europeizados” que tenderam, por seu abandono, a uma crescente e
permanente marginalização.

Como o princípio básico do consenso transclassista é, como
vimos, o princípio do desempenho e da disciplina (a fonte moral do self
pontual para Taylor), passa a ser a aceitação e internalização generalizada
desse princípio que faz com que a inadaptação e a marginalização desses
setores possa ser percebida, tanto pela sociedade incluída como também
pelas próprias vítimas, como um “fracasso pessoal”. É também a centrali-
dade universal do princípio do desempenho, com sua conseqüente incor-
poração pré-reflexiva, que faz com que a reação dos inadaptados se dê num
campo de forças que se articula precisamente em relação ao tema do
desempenho: positivamente, pelo reconhecimento da intocabilidade de seu
valor intrínseco, apesar da própria posição de precariedade, e, negativa-
mente, pela construção de um estilo de vida reativo, ressentido ou aberta-
mente criminoso e marginal.32

Já o limite do habitus primário “para cima” tem a ver com o fato
de que o desempenho diferencial na esfera da produção tem que ser asso-
ciado a uma “estilização da vida” peculiar, de modo a produzir distinções
sociais. Ou seja, o desempenho diferencial não é apenas, nem primaria-

31 BITTLINGMAYER, Op. cit., p.233. 
32 FERNANDES, Op. cit., vol. I, p.94.



mente talvez, uma fonte de “valorização social” (soziale Wertschätzung)
que estimula os laços de solidariedade social, como propõe A x e l
Honneth33, por exemplo, mas também, em grande medida, uma fonte de
distinções sociais que se nutre do contexto de opacidade e de aparente neu-
tralidade, o qual é parte integrante da “ideologia do desempenho”, para o
estabelecimento de distinções sociais que tendem a se “naturalizar” como
efeito da opacidade peculiar de suas condições de existência. 

Nesse sentido, o que estamos chamando de “habitus secun-
dário” seria precisamente o que Bourdieu teria em mente com seu estudo
sobre as “sutis distinções” que analisa no seu Distinctions. É nessa dimen-
são que o “gosto” passa a ser uma espécie de moeda invisível, transfor-
mando tanto o capital econômico puro quanto, muito especialmente, o
capital cultural, “travestidos em desempenho diferencial”, a partir da ilusão
do “talento inato”, em um conjunto de signos sociais de distinção legítima,
a partir dos efeitos típicos do contexto de opacidade em relação às suas
condições de possibilidade. 

Mas, também aqui, é necessário acrescentar a dimensão objeti-
va da moralidade, que permite, em última instância, todo o processo de fa-
bricação de distinções sociais, a qual é descurada por Bourdieu. Assim,
também o conceito de habitus secundário34 deve ser vinculado, a exemplo
do que fizemos com os conceitos de habitus primário e precário, ao con-
texto moral, ainda que opaco e naturalizado, que lhe confere eficácia. Se
percebemos na “ideologia do desempenho”, enquanto corolário da “dig-
nidade do ser racional” do self pontual tayloriano, o fundamento moral
implícito e naturalizado das duas outras formas de habitus que distin-
guimos, acredito que o habitus secundário possa ser compreendido na sua
especificidade, antes de tudo, a partir da noção tayloriana de expressivi-
dade e autenticidade.  

O ideal romântico da autenticidade, que o Taylor de Sources of
the Self interpreta como uma fonte moral alternativa ao “self pontual” e o
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33 HONNETH, Axel, Kampf um Annerkenung, Frankfurt, Suhrkamp, p.203.
34 Axel Honneth, em sua interessante crítica a Bourdieu, tende a rejeitar in toto o conceito de
habitus, dado o componente instrumental e utilitário que o perpassa. Ao fazer isto, no entan-
to, Honneth corre o risco de “jogar a criança fora junto com a água suja do balde”, como os
alemães gostam de dizer em um provérbio popular, na medida em que o que me parece impor-
tante é, precisamente, reconectar o conceito de habitus com uma instância moral que permita
iluminar, nas dimensões individual e coletiva, também, além do dado instrumental que é irre-
nunciável, o tema do aprendizado moral. Ver HONNETH, “Die zerissene Welt der symbolis-
chen Formen: zum kultursoziologischen Werke Pierre Bourdieus”, in: Die Zerrissene Welt des
Sozialens, Frankfurt, Suhrkamp, 1990, p.171.
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princípio do desempenho que o comanda, na medida em que implica a
reconstrução narrativa de uma identidade singular, para a qual não há mo-
delos pré-estabelecidos, vive o perigo de transforma-se no seu contrário
nas condições atuais. O mote do diagnóstico da época levado a cabo por
Taylor no seu The Ethics of Authenticity é precisamente a ameaça crescente
de trivialização desse ideal, do seu conteúdo dialógico e de auto-invenção,
em favor de uma perspectiva auto-referida simbolizada no que o autor
chama de quick fix35 (solução rápida). 

O tema do “gosto”, como a base das distinções sociais fundadas
no que estamos chamando de habitus secundário, compreende tanto o hor-
izonte da individualização conteudística, baseada no ideal da identidade
original dialógica e narrativamente constituída, quanto o processo de indi-
viduação superficial baseado no quick fix. Bourdieu não percebe a dife-
rença entre as duas formas já que, para ele, por força de suas escolhas ca-
tegoriais, a estratégia da distinção é sempre utilitária e instrumental. Para
meus fins, no entanto, essa diferença é fundamental. Afinal, a recuperação
da dimensão moral objetiva, trabalhada por Taylor, é o que explica, em últi-
ma instância, o apelo e eficácia social inclusive da versão massificada e
pastiche dessa possibilidade de individualização. 

A personificação do “gosto” para Bordieu serve, antes de tudo,
precisamente para a definição da “personalidade distinta”, uma personali-
dade que aparece como resultado de qualidades inatas e como expressão de
harmonia e beleza e da reconciliação de razão e sensibilidade, a definição
do indivíduo perfeito e acabado.36 As lutas entre as diversas frações de
classe se dão, precisamente, pela determinação da versão socialmente
hegemônica do que é uma personalidade distinta e superior. A classe tra-
balhadora, que não participa dessas lutas pela definição do critério
hegemônico de distinção, seria um mero negativo da idéia de personali-
dade, quase como uma “não-pessoa”, como as especulações de Bourdieu
acerca da redução dos trabalhadores a pura força física deixa entrever.37

Mas é precisamente aqui, creio eu, que o contextualismo de Bourdieu se
mostra em seus limites e em sua perspectiva a-histórica. 

Uma comparação entre as realidades francesa e brasileira pode
ilustrar melhor o que imagino, a partir da distinção entre habitus primário

35 TAYLOR, The Ethics of Authenticity , Harvard University Press, 1991,  p.35.
36 BOURDIEU, Distinction, Harvard University Press, 1984, p.11.
37 Id. ibid., p.384.



e secundário e a importância desta diferenciação para uma percepção ade-
quada das especificidades das modernidades central e periférica. Desse
modo, se estou certo, seria a efetiva existência de um consenso básico e
transclassista, representado pela generalização das pré-condições sociais
que possibilitam o compartilhamento efetivo, nas sociedades avançadas,
do que estou chamando de habitus primário, que faz com que, por exem-
plo, um alemão ou francês de classe média que atropele um seu compatri-
ota das classes baixas seja, com altíssima probabilidade, efetivamente
punido de acordo com a lei. Se um brasileiro de classe média atropela um
brasileiro pobre da “ralé”, por sua vez, as chances de que a lei seja efeti-
vamente aplicada neste caso é, ao contrário, baixíssima. Isso não significa
que as pessoas, nesse último caso, não se importem de alguma maneira
com o ocorrido. O procedimento policial é geralmente aberto e segue seu
trâmite burocrático, mas o resultado é, na imensa maioria dos casos, sim-
ples absolvição ou penas dignas de mera contravenção. 

É que na dimensão infra e ultra-jurídica do respeito social obje-
tivo compartilhado socialmente, o valor do brasileiro pobre não-europeiza -
do – ou seja, que não compartilha da economia emocional do self pontual,
que é criação cultural contingente da Europa e América do Norte – é com-
parável ao que se confere a um animal doméstico, o que caracteriza obje-
tivamente seu status subhumano. Existe, em países periféricos como o
Brasil, toda uma classe de pessoas excluídas e desclassificadas, dado que
elas não participam do contexto valorativo de fundo – o que Taylor chama
de “dignidade” do agente racional – o qual é condição de possibilidade
para o efetivo compartilhamento, por todos, da idéia de igualdade nessa
dimensão fundamental para a constituição de um habitus que, por incorpo-
rar as características disciplinadoras, plásticas e adaptativas básicas para o
exercício das funções produtivas no contexto do capitalismo moderno,
poderíamos chamá-lo de “habitus primário”. 

Permitam-me precisar ainda um pouco mais essa idéia central
para todo meu argumento neste artigo. Falo de habitus primário, dado que
se trata efetivamente de um habitus no sentido que essa noção adquire em
Bourdieu. São esquemas avaliativos compartilhados objetivamente, ainda
que opacos e quase sempre irrefletidos e insconscientes que guiam nossa
ação e nosso comportamento efetivo no mundo. É apenas esse tipo de con-
senso, como que corporal, pré-reflexivo e naturalizado, que pode permitir,
para além da eficácia jurídica, uma especie de acordo implícito que sugere,
como no exemplo do atropelamento no Brasil, que algumas pessoas e
classes estão acima da lei e outras abaixo dela. Existe como que uma rede
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invisivel, que une desde o policial que abre o inquerito até o juiz que de-
creta a sentença final, passando por advogados, testemunhas, promotores,
jornalistas etc, que, por meio de um acordo implícito e jamais verbalizado,
terminam por inocentar o atropelador. O que liga todas essas intencionali-
dades individuais de forma subliminar, e que conduz ao acordo implícito
entre elas, é o fato objetivo e ancorado institucionalmente do não valor
humano do atropelado, posto que é precisamente o valor diferencial entre
os seres humanos que está atualizado de forma inarticulada em todas as
nossas práticas institucionais e sociais.

Não se trata de intencionalidade aqui. Nenhum brasileiro
europeizado de classe média confessaria, em sã consciência, que considera
seus compatriotas das classes baixas não-europeizadas “subgente”. Grande
parte dessas pessoas votam em partidos de esquerda e participam de cam-
panhas contra a fome e coisas do gênero. A dimensão aqui é objetiva, sub-
liminar, implícita e intransparente. Ela é implícita também  no sentido de
que não precisa ser lingüisticamente mediada ou simbolicamente articula-
da. Ela implica, como a idéia de habitus em Bourdieu, toda uma visão de
mundo e uma hierarquia moral que se sedimenta e se mostra como signo
social de forma imperceptível, a partir de signos sociais aparentemente sem
importância, como a inclinação respeitosa e inconsciente do inferior social
quando encontra um superior, pela tonalidade da voz mais do que pelo que
é dito etc. O que existe aqui são acordos e consensos sociais mudos e sub-
liminares, mas por isso mesmo tanto mais eficazes, que articulam, como
que por meio de fios invisíveis, solidariedades e preconceitos profundos e
invisíveis. É esse tipo de acordo, para usar o exemplo do atropelamento
acima, que está por trás do fato de que todos os envolvidos no processo
policial e judicial na morte por atropelamento do subhomem não
europeizado, sem qualquer acordo consciente e até contrariando expectati-
vas explícitas de muitas dessas pessoas, terminem por inocentar seu com-
patriota de classe média.

Bourdieu não percebe, pelo seu radical contextualismo que
implica um componente a-histórico, a existência do componente transclas-
sista, que faz com que, em sociedades como a francesa, exista um acordo
intersubjetivo e transclassista que pune, efetivamente, o atropelamento de
um francês de classe baixa, posto que ele é, efetivamente, na dimensão sub-
política e subliminar, “gente” e “cidadão pleno” e não apenas força física e
muscular ou mera tração animal. É a existência efetiva desse componente,
no entanto, que explica o fato de que, na sociedade francesa, numa dimen-
são fundamental, independentemente da pertença a classe, todos sejam



cidadãos. Esse fato não implica, por outro lado, que não existam outras
dimensões da questão da desigualdade que se manifestam de forma tam-
bém velada e intransparente, como tão bem demonstrado por Bourdieu em
sua análise da sociedade francesa.  Mas a temática do gosto, como sepa-
rando as pessoas por vínculos de simpatia e aversão, pode e deve ser ana-
liticamente diferenciada da questão da dignidade fundamental da cidadania
jurídica e social, que estou associando aqui ao que chamo de habitus
primário.

A distinção a partir do gosto, tão magistralmente reconstruída
por Bourdieu, pressupõe, no caso francês, um patamar de igualdade efeti-
va na dimensão tanto do compartilhamento de direitos fundamentais quan-
to na dimensão do respeito atitudinal de que fala Taylor, no sentido de que
todos são percebidos como membros “úteis”, ainda que desiguais em ou-
tras dimensões. Em outras palavras, à dimensão do que estamos chamando
“habitus primário” se acrescenta uma outra dimensão, que também pres-
supõe a existência de esquemas avaliativos implícitos e insconscientes
compartilhados, ou seja, corresponde a um habitus específico no sentido de
Bourdieu, como exemplarmente demonstrado por este autor a partir das
escolhas do gosto, ao qual estamos denominando “habitus secundário”. 

Essas duas dimensões obviamente se interpenetram de várias
maneiras. No entanto, podemos e devemos separá-las analiticamente na
medida em que obedecem a lógicas distintas de funcionamento. Como diria
Ta y l o r, as fontes morais são distintas em cada caso. No caso do h a b i t u s
primário, o que está em jogo é a efetiva disseminação da noção de dignidade
do agente racional que o torna agente produtivo e cidadão pleno. Em
sociedades avançadas, essa disseminação é efetiva e os casos de h a b i t u s
precário são fenômenos marginais. Em sociedades periféricas como a
brasileira, o h a b i t u s precário, que implica a existência de redes invisiveis e
objetivas que desqualificam os indivíduos e grupos sociais precarizados
como subprodutores e subcidadãos, e isso, sob a forma de uma evidência
social insofismável, tanto para os privilegiados como para as próprias víti-
mas da precariedade, é um fenômeno de massa e justifica minha tese de que
o que diferencia substancialmente esses dois tipos de sociedades é a pro-
dução social de uma “ralé estrutural” nas sociedades periféricas. Essa cir-
cunstância não elimina que, nos dois tipos de sociedade, exista a luta pela
distinção baseada no que chamo de h a b i t u s secundário, que tem a ver com a
apropriação seletiva de bens e recursos escassos e constitui contextos cristali-
zados e tendencialmente permanentes de desigualdade. Mas a consolidação
efetiva, em grau significativo, das pré-condições sociais que permitem a ge-
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neralização de um h a b i t u s primário nas sociedades centrais torna a subci-
dadania, enquanto fenômeno de massa, restrito apenas às sociedades pe-
riféricas, marcando sua especificidade como sociedade moderna  e chaman-
do  atenção para o conflito de classes específico da periferia.

O esforço dessa construção múltipla de habitus serve para ultra-
passar concepções subjetivistas da realidade que reduzem a mesma às
interações face a face. A situação descrita acima do atropelamento, por
exemplo, seria “explicada” pelo paradigma personalista hibridista38 a par-
tir do capital social em “relações pessoais” do atropelador de classe média,
que terminaria levando à impunidade. Esse é um exemplo típico do des-
propósito subjetivista de se interpretar sociedades periféricas complexas e
dinâmicas, como a brasileira, como se o papel estruturante coubesse a
princípios pré-modernos como o capital social em relações pessoais. Nesse
terreno, não há qualquer diferença entre países centrais ou periféricos.
Relações pessoais são importantes, na definição de carreiras e chances
individuais de ascensão social, tanto num caso como no outro. Nos dois
tipos de sociedade, no entanto, os capitais econômico e cultural são estru-
turantes, o que o capital social de relações pessoais não é.

O conceito de h a b i t u s, desde que acrescentado de uma concepção
não essencialista de moralidade ancorada em instituições fundamentais, per-
mite tanto a percepção dos efeitos sociais de uma hierarquia atualizada de
forma implícita e opaca – e por isso mesmo tanto mais eficaz – quanto a
identificação do seu potencial segregador e constituidor de relações natura-
lizadas de desigualdade em várias dimensões, variando com o tipo de so-
ciedade analisado. Neste sentido, esse conceito parece-me um recurso fun-
damental, desde que complementado com uma hermenêutica do sentido e da
moralidade como a que Taylor nos oferece. É precisamente esse tipo de
enfoque teórico alternativo que me parece permitir que se navegue entre as
duas margens polares de um culturalismo essencialista, por um lado, e de
teorias de médio alcance que perdem qualquer relação com realidades mais
abrangentes, por outro. As conseqüências práticas e políticas desse tipo de
diagnóstico alternativo que revaloriza os componentes políticos e sociocul-
turais relacionados à temática da desigualdade e da (sub) cidadania, certa-
mente não passam desapercebidas ao leitor atento.

JESSÉ SOUZA é professor do Instituto Universitário de Pesquisas
do Rio de Janeiro (Iuperj).

38 Na versão, por exemplo, já citada neste trabalho, de um Roberto DaMatta. 





A expansão dos direitos civis no século XVIII, a emergência da
vida pública e o assalariamento de crescentes camadas da população de-
sencadearam, no longo prazo, processos pujantes de integração social.
Esses processos operaram sobre a ruína e a desagregação social de formas
arraigadas de pertença e filiação comunitária. A obra destrutiva da cons-
trução das sociedades modernas encetou, assim, a problemática da questão
social enquanto expressão especificamente moderna da desigualdade.
Entretanto, o processo simultâneo de ampliação do desarraigo, e de subor-
dinação disciplinar da população aos ditames do mercado de trabalho, veio
acompanhado de novas vias de integração: edificaram-se os expedientes
modernos de constituição e vinculação a uma comunidade política regida
por princípios universais e por mecanismos públicos de produção de legi-
timidade. A cidadania constituiu a cristalização institucional desses novos
expedientes de solidariedade abstrata e generalizada.

A cidadania moderna, assim definida e ampliada secularmente
mediante o reconhecimento de novos direitos e de novos setores da popu-
lação investidos com capacidade legal de usufruí-los, encontra-se hoje diante
de uma encruzilhada de caminhos incertos. As condições que lhe outorg a r a m
viabilidade política e plausibilidade simbólica, enquanto s t a t u s u n i v e r s a l ,
sofreram transformações profundas; transformações cujas implicações susci-
tam controvérsia quanto ao futuro da própria cidadania e aos eventuais
rumos de sua reconstrução para se adequar às exigências dos novos tempos. 

As páginas que se seguem estão inscritas nesse cenário e nelas é
desenvolvida uma análise i) da concepção tradicional da cidadania, ii) das
forças responsáveis pela sua desestabilização, iii) das reações na literatura
teórica perante tal desestabilização e, sobretudo, iv) das diferentes tensões
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que, na edificação da cidadania moderna,  caracterizaram a relação do
binômio igualdade/diferença  tensões tematizadas de forma parcial no
debate contemporâneo. Por razões a serem analisadas no percurso deste
texto, propõe-se que não existem, hoje, empecilhos de peso na lógica uni-
versalista da cidadania para a assimilação política e institucional dos
reclamos da diferença; no entanto, nas últimas décadas têm se cristalizado
sérias restrições à expansão da cidadania  especialmente no que diz
respeito à capacidade do Estado para universalizar benefícios. Configura-
se assim um panorama que encerra certa ironia histórica: o reconhecimen-
to da diferença, porém sem eqüidade. 

A CONCEPÇÃO TRADICIONAL E SUA CRÍTICA

A primeira dificuldade ao se falar da “crise” ou desafios atuais
da cidadania consiste no pressuposto da existência de um conjunto de
traços razoavelmente consensuais, cuja conjugação define aquilo que deve
ser compreendido por cidadania moderna, fornecendo assim um parâmetro
de comparação para se avaliar a natureza e envergadura de determinadas
transformações em curso. Falar em “cidadania moderna”, nesse sentido,
apenas é possível no plano de formulações em maior ou menor medida
abstratas, cuja construção estilizada permite sintetizar para a análise aqui-
lo que, no terreno da história, corresponde aos complexos processos de edi-
ficação dos Estados-nação; processos tanto mais diferenciados quanto mais
se aproxima a análise da questão social  dos direitos sociais  e de sua
cristalização em constelações distintas de regimes e bem-estar (Esping-
Andersen, 1991: 85-116; 1995: 73-111).

Sem dúvida, a concepção mais influente da cidadania moderna
foi elaborada por T. H. Marshall, quando da sua conferência seminal
“Cidadania e Classe Social”, ministrada no final dos anos quarenta a
propósito da obra do economista Alfred Marshall. A tal concepção seria
pertinente adicionar as formulações de Reinhart Bendix  não apenas por
sua influência, mas por se tratar de desenvolvimento analítico complemen-
tar ao pensamento do primeiro autor. No contexto da argumentação aqui
apresentada, assume-se que a concepção tradicional da cidadania pode ser
cabalmente encontrada no opúsculo canônico de Marshall (1949) ou no
estudo clássico do segundo autor acerca da relação entre a cidadania e os
processos de centralização do poder em aparatos burocráticos modernos 
construção do Estado-nação (Bendix, 1964). É claro que as idéias de
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ambos os sociólogos não são isentas de controvérsias; todavia, os matizes
e restrições introduzidos pelas críticas mais recorrentes não comprometem
o núcleo daquilo que ainda hoje é tido como as feições distintivas da
cidadania moderna. È bem conhecido o modelo dito evolutivo de Marshall,
no qual o progressivo alargamento da cidadania  enquanto status de di-
reitos atribuídos  emerge como desdobramento dos direitos civis em
políticos, e destes em direitos sociais; contudo, a excessiva atenção nor-
malmente prestada ao componente dinâmico da concepção marshalliana
tende a obliterar aquilo que de mais importante têm o pensamento desse
autor quanto às características constitutivas da cidadania moderna. Groso
modo, tais características são passíveis de síntese em quatro elementos1:

i) universalidade da cidadania: atribuição de um status elabora-
do em termos de direitos universais para categorias sociais formalmente
definidas, ao invés de para estamentos ou castas com qualidades substanti-
vas inerentes; 

ii) t e rritorialização da cidadania: territorialidade combinada
com o elemento anterior para delimitar politicamente os alcances da
cidadania, ou seja, assunção do território como critério horizontal a
delimitar a abrangência desse s t a t u s, em substituição dos princípios cor-
porativos; 

iii) princípio plebiscitário da cidadania ou individualização da
cidadania: generalização dos vínculos diretos entre o indivíduo e o Estado
como forma legítima de reconhecimento e subordinação política, supri-
mindo não apenas o princípio funcional da tutela das antigas corporações,
mas também o chamado governo indireto, quer dizer, a delegação das
funções do Estado às camadas locais de intermediários entre os poderes
centrais e os donos de terras, os mercenários, o clero, e diversos tipos de
oligarquias; 

iv) índole estatal-nacional da cidadania: existência de vínculo
constitutivo entre a cidadania e a edificação do Estado-nação, graças à con-
strução histórica de coincidência dupla: entre o território e um poder cen-
tralizado único, de um lado, e, do outro, entre a população constituída
como comunidade política e o Estado enquanto encarnação presuntiva

1 O núcleo aqui proposto pode ser consultado de forma pormenorizada, com maior ou menor
ênfase em algumas das feições expostas, nas seguintes páginas das obras em questão
(Marshall, 1949: 63-108; Bendix, 1964: 91-138). Em trabalho alentado mais recente, Charles
Tilly (1993: 157-93) também confere centralidade a esses elementos.



dessa comunidade concebida em termos culturais ou de identidade
nacional.2

Antes de sumariar as discrepâncias mais freqüentes suscitadas
pela concepção tradicional da cidadania no debate das últimas décadas do
século XX, cumpre atentar para um aspecto presente de forma implícita na
conjugação dos elementos vertidos acima, cujas implicações adquirirão
relevância no decorrer destas páginas. Na concepção tradicional da cidada-
nia, não apenas como burilada analiticamente por Marshall ou Bendix, mas
também tal e como incorporada pela teoria social no terceiro quartel do
século XX, “cidadania” opera no plano cognitivo como conceito sintético-
descritivo e não como categoria normativa. Por outras palavras, os ele-
mentos recém-expostos pretendem fornecer uma síntese capaz de descre-
ver os caminhos percorridos historicamente na edificação do status mo-
derno da cidadania, sem assumir qualquer afirmação sobre a substância ou
dever ser da cidadania. 

O uso analítico do termo remete de forma sintética a processos
longos e conflituosos de sedimentação de direitos civis, políticos e sociais,
mediante os quais equacionaram-se nas sociedades ocidentais os dilemas da
subordinação política e da integração social. Se em cada caso histórico os
usos práticos  políticos e ideológicos  da idéia de cidadania englobam
o valor da vida digna presente nessa sociedade, a reconstrução analítica do
conceito, do ponto de vista da teoria social, não pressupõe a aceitação ou
prescrição de qualquer conteúdo necessário à substância da cidadania. Para
dizê-lo nas palavras de Marshall: “Acidadania é um s t a t u s concedido àque-
les que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que pos-
suem o status são iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes
ao s t a t u s. Não há nenhum princípio universal que determine o que estes
direitos e obrigações serão, mas as sociedades nas quais a cidadania é uma
instituição em desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal
em relação à qual o sucesso pode ser medido e em relação à qual a aspiração
pode ser dirigida”. (Marsahll, 1949: 76) Segundo será visto mais adiante,
ante as forças desestabilizadoras da concepção tradicional da cidadania, re-
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2 Para uma reconstrução geral desse vínculo e de sua importância para a cidadania (cf.
Bendix, 1964: 91-175).  Na América Latina, a construção e imposição históricas da coin-
cidência entre Estado e Nação tem sido menos explorada do ponto de vista dos seus efeitos
para a cidadania do que da perspectiva da história cultural ou intelectual desses países. A esse
respeito cumpre lembrar a intensa participação do pensamento social da região na empreita-
da de inventariar e inventar a nação (cf. Bartra: 1987, pp, 43-125; Gurza Lavalle: 2001, pp.
132-246. Leite: 1968, pp. 15-132; Mota: 1977, pp. 17-52).
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gistra-se mudança notável de sentido nos usos conceptuais dessa categoria
 agora investida de considerável carga normativa.

Uma vez explicitado o teor sintético-descritivo da concepção
tradicional da cidadania, cabe dar passo de forma breve a suas críticas mais
freqüentes.  No último quartel do século XX, em particular após a ascen-
são do neoconservadorismo, a temática da cidadania passou a ser explora-
da de forma crescente, até assumir posição de destaque no debate acadêmi-
co dos últimos anos  em especial na agenda da filosofia política e da teo-
ria social. No corpus dessa literatura, em expansão vertiginosa, são bem
conhecidas as críticas à concepção marshalliana, salientando de forma
recorrente ora a indevida generalização do caso inglês, ora o desenho de
roteiro histórico altamente estilizado quanto à gênese e transformação da
cidadania, ora a simplificação da emergência dos direitos nas sociedades
modernas em três subconjuntos indevidamente homogêneos, ora certo
evolucionismo e linearidade em relação à trajetória efetivamente seguida
pelas sociedades européias  inclusive a inglesa (cf. Miller, 1993: 72-8;
Zolo, 1993: 119-121; Held, 1989: 41-65). Não é esta a oportunidade para
avaliar a pertinência dessas ressalvas, apenas cabe explicitar que a despeito
de sua ampla difusão, nem todas elas fazem juz ao pensamento do soció-
logo britânico, particularmente se considerada a ausência de uma filosofia
da história subjacente à sua análise, e, portanto, sua concepção da mudança
social como fenômeno por excelência contingente (Held, 1997: 45-9).

Em perspectiva mais abrangente, o caráter liberal da concepção
tradicional da cidadania foi questionado da ótica dos marxismos pela
ausência de formulações quanto ao papel desse status sócio-político mo-
derno dentro da lógica de dominação do Estado-nação, e pela escassa
atenção prestada ao conflito social no reconhecimento de novos direitos
(cf., v.gr. Giddens, 1985: 217-27).3 Embora o sentido geral dessas críticas
seja parcialmente correto, elas ocultam que a verdadeira divergência reside
em outro ponto, na centralidade conferida pelo marxismo à luta de classes,
pois, embora em registro diferente, tanto as demandas coletivas na
definição de novos direitos  e na ampliação dos já existentes  quanto
o papel da cidadania na consolidação do Estado, constituem temas rele-
vantes nas reflexões de ambos os autores. Para além da correção ou incor-
reção dessas e de outras críticas menos usuais, a síntese proposta por

3 No plano da ação individual, Marshall e Bendix  este último de forma mais explícita 
frisam o desejo de pertença e reconhecimento das camadas populares como motores da ampli-
ação da cidadania, enquanto Giddens acusa ambos os autores de se furtarem a enfrentar a
questão da dominação e dos conflitos sociais na construção da cidadania.



Marshall, assim como suas repercussões e reformulação na sociologia
histórico-comparativa de Bendix, permanecem ainda hoje como pontos de
referência obrigatórios no debate acerca do futuro da cidadania.

AS FORÇAS DESESTABILIZADORAS

É possível delinear certos consensos no plano da “crise” da
cidadania ou, melhor, das tendências que, em tese, abalariam alguns de
seus pressupostos modernos de funcionamento. É amplamente aceito que a
expansão desse status universal de pertença a uma comunidade política
forneceu os expedientes predominantes para equacionar, nos planos sim-
bólico e político-institucional, as problemáticas da subordinação política e
da integração social ao longo dos processos seculares de alastramento da
economia de mercado e de consolidação do Estado nacional. Mesmo em
sociedades marcadas por diferenças socioeconômicas abissais, pela
desigual efetivação do direito, pela vulnerabilidade dos direitos civis e por
outras iniqüidades amplamente presentes na América Latina, as tarefas da
ordenação política e da incorporação social passaram pela edificação da
cidadania  embora não raro sob formas qualificadas com adjetivos que
visam a acusar alguma anomalia (cf. Escalante Gonzalbo, 1992; Santos,
1979; Telles, 1992; Fleury, 1994).  Para além das polêmicas em torno da
(in)suficiência e (in)eficiência da cidadania, os modelos ideais e arranjos
institucionais que, no século XX, definiram seu notável alargamento quan-
to à cobertura e à substância, parecem hoje comprometidos por tendências
de médio e longo prazos.4

Cumpre centrar a atenção, primeiro, nas forças desestabilizado-
ras da cidadania no terreno dos pressupostos macroinstitucionais ou
estatais que viabilizaram politicamente sua consolidação. Trata-se, é claro,
da capacidade do Estado para institucionalizar volumes conflitantes de
interesses populares, e para impor as decisões vinculantes  inclusive a
assunção de perdas  exigidas por tal institucionalização. Hoje, uma com-
binação complexa de fatores exige com premência a ação pública e, a um
só tempo, limitam sua efetividade e seus alcances. A vulnerabilidade finan-
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4 A substância da cidadania corresponde, em Marshall, aos componentes do bem-estar que,
formando parte do seu patrimônio cultural e material,  cada comunidade julga indispensáveis
para garantir uma vida digna; por sua vez, a cobertura remete ao aspecto quantitativo ou
numérico, quer dizer, às regras formais a delimitarem os segmentos sociais contemplados pela
cidadania. 
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ceira e migratória das fronteiras nacionais, os processos de integração
econômica internacional e a conseqüente cessão parcial de soberania, o
acirramento da desigualdade social sob formas inéditas  entre elas o alas-
tramento do desemprego estrutural , a redefinição do papel do Estado e
sua conseqüente retração no plano da intervenção social, adicionada às
crescentes limitações fiscais da ação pública, compõem um panorama
crivado de restrições não apenas para a ampliação da cidadania, senão
também para preservação de sua substância já cristalizada em direitos.
Mais adiante serão retomadas de modo breve essas forças enquanto cons-
trangimentos à efetiva capacidade de universalização da cidadania, para-
doxalmente, em momento simbolizado pelo crescente reconhecimento do
direito à diferença.

Já o segundo conjunto de fatores presentes na desestabilização
da cidadania diz respeito à diferenciação social e a mudanças sociocultu-
rais. Trata-se, em grandes traços, de fenômenos os mais diversos a expri-
mirem de formas distintas as dificuldades de se representar e processar,
com plausibilidade simbólica, questões outrora elaboradas na linguagem
do universal: o descrédito das grandes ideologias, a suspeição suscitada
pelas categorias totalizadoras (Savater, 1989), a emergência e proliferação
de identidades restritas (Zermeño, 1987), o desencanto da política (Tenzer,
1990), a multiplicação de formas associativas civis a reivindicarem novos
princípios de representatividade (Dagnino, 2002), a proliferação da
chamada política da diferença, entre outras manifestações. 

Nesse elenco há fenômenos em maior ou menor medida
recentes, mas sem dúvida a eles também subjazem tendências que obede-
cem linhas de mudança de longa duração. De fato, pluralismo, política da
diferença, diferenciação social, evolução e incremento da complexidade
social, especialização funcional, multiplicação dos sentidos socialmente
relevantes, descentramento da sociedade, nomadismo das identidades,
constelações pós-nacionais e patriotismo constitucional são, entre outros,
termos de uso crescente nas ciências sociais ao longo da segunda metade
do século XX, e, malgrado as controvérsias e até os dissensos irreconci-
liáveis entre aqueles que os sustentam, em conjunto coincidem em ponto
crucial, a saber, que não mais é plausível responder aos problemas do orde-
namento político e da integração social como fizeram-no os pensadores
oitocentistas; quer dizer, a partir dos pressupostos e categorias ilustrados de
teor fortemente universalista, próprios à cidadania moderna.

As conseqüências desses fenômenos para a concepção tradi-
cional da cidadania nem sempre são evidentes e, sobretudo, raras vezes são



unívocas. À guisa de ilustração cabe analisar como mudanças acontecidas
no plano difuso da ação social e das identidades coletivas poderiam acar-
retar efeitos corrosivos para o funcionamento da cidadania. Considerações
de longo e curto prazos são invocadas freqüentemente na literatura para
explicar a emergência e proliferação inédita de uma miríade de práticas de
consociação e atores coletivos orientados por identidades re s t r i n g i d a s 
para dizê-lo com atinada fórmula cunhada por Sergio Zermeño (1987).
Quando projetadas para a arena política, tais identidades geram efeitos
desestabilizadores em dois flancos, na medida em que colocam em xeque,
pelo menos parcialmente, duas ordens de pressupostos funcionais e sim-
bólicos da concepção tradicional da cidadania: primeiro, a legitimidade da
produção dos direitos que alteram o perfil da própria cidadania, seja como
incorporação a enriquecer sua substância, seja como limitação restritiva ou
reguladora dessa substância; segundo, o princípio de universalidade como
critério normativo sine qua non a determinar o tipo de demandas, benefícios
e obrigações passíveis de incorporação legítima no s t a t u s da cidadania. 

Assim, quanto à legitimidade dos processos consagrados de pro-
dução da cidadania, a diversificação de temas, interesses e problemas com
pretensões semelhantes de validez e relevância  impulsionada pela pro-
liferação de identidades restringidas , tem evidenciado a parcialidade e
insuficiência do arcabouço institucional incumbido da agregação e repre-
sentação de interesses. Sem negligenciar o papel dos conflitos sociais não
normalizados, é precisamente no interior das instituições da democracia
que ocorrem os processos de determinação de prioridades na criação e re-
gulação de direitos associados ao status de cidadão. Por sua vez, tais iden-
tidades firmam-se como portadoras de necessidades específicas e de re-
clamos diferenciados, cuja satisfação não é passível de equacionamento
nos marcos de um status universal caracterizado desde suas origens por
pressupostos normativos que alicerçaram simbolicamente o reconhecimen-
to de direitos iguais para os membros da comunidade política em detri-
mento do direito à diferença. Em suma, em ambos os casos está em jogo a
imparcialidade e representatividade dos processos institucionais de pro-
dução da cidadania, assim como sua sensibilidade para contornar os riscos
da sinonímia entre igualdade e homogeneidade. 

Especificamente no que diz respeito à igualdade, cabe lembrar
que o quid reside no fato de a cidadania ter introduzido distinção dupla, de
inclusão e exclusão: primeiro, expandiu o terreno da igualdade garantido
pela lei, isto é, determinou áreas relevantes da vida social nas quais devi-
am primar condições de acesso, participação ou usufruto semelhantes para

LUANOVA Nº 59— 200382



CIDADANIA, IGUALDADE E DIFERENÇA 83

os segmentos sociais investidos de status cidadão; segundo, a consagração
dessas áreas  da herança social a ser compartilhada como pressuposto de
uma vida civilizada  simultaneamente desautoriza a legitimidade de
qualquer demanda que escape de suas fronteiras. Nas palavras de Marshall:
“O status não foi eliminado do sistema social. O status diferencial, associ-
ado com classe, função e família, foi substituído pelo status uniforme de
cidadania que ofereceu o fundamento da igualdade sobre a qual a estrutu-
ra da desigualdade foi edificada”. (1949: 79-80) 

AS REAÇÕES DIANTE DA DESESTABILIZAÇÃO

A despeito dos diagnósticos oitocentistas, enfáticos na afir-
mação de duas classes de riscos próprios às tendências de transformação da
cidadania, a desestabilização, esboçada de forma grosseira acima, não
decorre do descompasso entre os anseios de integração e mobilidade social
das camadas populares e o ritmo vagaroso do alargamento da cidadania 
insuficiências de número e substância na sua expansão , e sequer dos
efeitos politicamente explosivos acarretados por tal ampliação  efeitos
deletérios para o funcionamento da democracia ou, nas hipóteses mais
ousadas, eventuais conseqüências revolucionárias ; antes, trata-se de
processos em boa medida inéditos, particularmente se olhados da perspec-
tiva desses diagnósticos.5

Conforme recém-exposto, confluem na redefinição da cidadania
diversos fenômenos passíveis de serem aglutinados sinteticamente em
processos de duas ordens, a saber, aqueles relacionados à dificuldade con-
temporânea de se processar a representação e resolução política de
questões relevantes dentro de semânticas do universal; e aqueles que, vin-
culados à fragilização da soberania nacional e à redefinição dos padrões de
intervenção do Estado, comprometem os fundamentos político-institu-
cionais presentes na edificação da cidadania moderna. Os eventuais efeitos

5 A esse respeito cabe lembrar que a erosão das formas tradicionais de autoridade, e sua cor-
respondente substituição por relações contratuais, veio acompanhada de acirrados debates em
torno das conseqüências da desresponsabilização dos proprietários pela sorte dos seus empre-
gados  agora indivíduos “liberados” das formas de proteção tutelares e comunitárias (cf.
Bendix, 1964: 92-108). Vejam-se, também, as reações suscitadas pelo progressivo reconhe-
cimento do direito de barganha coletiva do trabalhador, cuja sanção definitiva aconteceu
como exigência compreendida no exercício dos direitos civis e não como desdobramento dos
direitos políticos (cf. Marshall, 1949: 63-87). 



corrosivos de tais processos apontam para a impossibilidade de se enfrentar
os novos desafios da integração social, nas suas dimensões simbólica ou
identitária e socioeconômica, tentando equacioná-los analiticamente dentro
dos moldes da concepção tradicional da cidadania; concepção cristalizada,
não à ventura, no segundo pós-guerra enquanto expressão e explicação do
“desdobramento” dos direitos sociais.

Ante tal cenário, e a partir de filiações teóricas e disciplinares
diversas, há duas posições de confluência no debate acadêmico dos últimos
anos que interessa destacar. No plano da emergência das singularidades
como reclamos políticos legítimos, ou seja, dos avanços da política da
diferença  para dizê-lo com fórmula cunhada recentemente, mas bastante
difundida , tornou-se operação comum denunciar os excessos do univer-
salismo da cidadania como categoria sociopolítica moderna, atentando
para a problemática de sua (in)adequação às complexas dinâmicas da dife-
renciação cultural contemporânea. Já no plano das conseqüências da refor-
ma do Estado, da globalização, do neoliberalismo, da mundialização, ou
outras etiquetas criadas para denominar os profundos processos de ajuste
estrutural das últimas décadas, além da elaboração de diagnósticos acerca
de como equacionar os efeitos negativos de tais processos, a cidadania tem
sido reconstruída conceptualmente e promovida ao estatuto de categoria
normativa  da filosofia política e da teoria social.6 Enquanto no primeiro
caso atenta-se para as conseqüências dissolventes de grandes tendências
socioculturais sobre os pressupostos universalizantes e pouco diferencia-
dos da concepção tradicional da cidadania (cf., v. g., Rosanvallon, 1995:
49-61), no segundo a ênfase recai na centralidade da própria cidadania
enquanto categoria normativa capaz de alicerçar em novos termos a com-
plexa problemática da solidariedade social (cf., v.g., Santos, 1995: 235-48;
Dagnino, 1994: 103-15).

A segunda confluência é particularmente sintomática tanto dos
desafios enfrentados pela cidadania quanto dos limites da concepção tradi-
cional para equacionar tais desafios. Malgrado sua participação primordial
na decantação da ordem social e política do Estado-nação, a cidadania não
ocupou uma posição equivalente no debate teórico e, durante parte consi-
derável do século XX, foi tida como um conceito “ultrapassado” e sem
retornos analíticos de interesse. Com efeito, para dizê-lo com Kymlicka e
Norman (1994: 23-330), os conceitos normativos fundamentais da teoria e
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6 No que diz respeito a essa dupla confluência veja-se o cuidadoso balanço da literatura rea-
lizado por Kymlicka e Norman (1994: 5-39).
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da filosofia políticas do segundo pós-guerra foram democracia e justiça; isto
é, as diversas problemáticas associadas às decisões políticas e aos critérios
para avaliá-las e orientá-las em termos de resultados. Nesse sentido, a
cidadania constituía apenas um atributo pressuposto que permitia situar os
sujeitos como membros de uma comunidade auto-regulada por valores e
mecanismos democráticos, e, por conseguinte, como portadores de reivin-
dicações legítimas quanto aos benefícios e garantias inerentes à pertença a
essa comunidade. Por sua vez, a teoria sociológica tampouco conferiu à
cidadania uma posição teórica de destaque, incorporando-a aos estudos da
área enquanto categoria histórico-descritiva ou, com maior precisão,
enquanto denominação de um estatuto de pertença alicerçado em direitos.

A notável centralidade ganha pela cidadania no debate teórico e
político das últimas décadas do século XX tem ocorrido alargando o perfil
semântico dessa categoria para além de sua compreensão como atributo ou
como mero estatuto jurídico. O componente jurídico-institucional per-
manece; todavia, sua compreensão sintético-descritiva é pressuposta e su-
bordinada a uma nova ênfase normativa, no marco da qual tornam-se evi-
dentes novos problemas: a disputa intelectual e política entre as linguagens
da solidariedade e das obrigações, a redefinição do sentido e alcances fun-
cionais da cidadania e, é claro, o debate pela resignificação do lócus políti-
co das exigências e reclamos normativos nas sociedades contemporâneas.

Essas mudanças na construção do significado da cidadania me-
recem estudo pormenorizado, todavia, é possível arrolar aqui alguns
fatores relevantes na compreensão desse deslocamento para o plano nor-
mativo: a consolidação do discurso da cidadania como novo terreno
comum de disputa entre a direita e a esquerda  obrigações versus soli-
dariedade ; a chamada crise da política, a normalização de uma con-
cepção restrita da democracia e, como resposta, a reinvenção de uma chave
para reintroduzir no debate a “necessidade” das virtudes cívicas  com-
prometimento fora dos espaços tradicionais da política ; as conseqüên-
cias das últimas décadas de ajustes estruturais na efetivação dos direitos
sociais, o que implicou não apenas a emergência de uma linguagem defen-
siva em face do retorno dos argumentos acerca da inevitabilidade da
exclusão, mas o desenvolvimento de idéias para defender a participação
nas sociedades democráticas sob outros termos que não os do Estado de
bem-estar; e o progressivo abandono de matrizes explicativas nos moldes
marxistas. Em suma, sabe-se que o fim dos “trinta anos gloriosos” do pós-
guerra levou de roldão os consensos sobre o valor social da (des)igualdade
e sobre os melhores mecanismos institucionais para equacioná-la; a dispu-



ta pela definição de novos consensos explica em boa medida o auge da
cidadania como categoria normativa no debate acadêmico e político dos
últimos anos.

REPENSANDO A IGUALDADE E A DIFERENÇA

A dupla confluência acima esboçada apresenta alguns traços
paradoxais. Como será argumentado logo a seguir, se, de um lado, a ênfase
analítica nas implicações atuais da oposição universalismo ou igualdade
versus diferença parecem supervalorizadas na literatura  particularmente
se considerado que a tensão entre igualdade e diferença não mais se encon-
tra subordinada ás exigências impostas pela construção dos Estados-nação
, do outro, a aposta na reconstrução da cidadania como categoria nor-
mativa, em contexto particularmente restritivo para a ampliação efetiva de
direitos sociais, emerge como uma escolha analítica impregnada da força
do apelo moral, mas com dúbios ganhos cognitivos para os desafios da
análise social. 

O espinhoso tema da relação entre igualdade e diferença
impregna mas transborda a questão da cidadania, trazendo à tona os fun-
damentos da filosofia política e da teoria social modernas, pelo menos no
sentido de a conexão entre ambos os termos evocar problemáticas clássi-
cas no âmbito dessas áreas do conhecimento especulativo. No caso da
filosofia política, trata-se da tensão entre a liberdade e a igualdade, de cujo
cerne emergiram e continuam a emergir respostas acerca da d e s i g u a l d a d e
l e g í t i m a ; quer dizer, das desigualdades toleradas e inclusive consideradas
necessárias à plena realização do homem e à reprodução da sociedade.
Uma cristalização particularmente nítida dessa problemática reside na
preponderância dos direitos negativos no pensamento liberal clássico. No
campo da teoria social, a tensão entre igualdade e diferença remete ao
binômio integração/ desintegração social, à questão social tal e como
inaugurada pela modernidade (Castel, 1995); onde a ênfase no pólo da
integração, característica da dimensão nacional dos Estados modernos,
vem acompanhada da determinação de d i f e renças legítimas  a q u e l a s
que não comprometem a homogeneidade (pressu)posta pelas ideologias
nacionais, nem ferem os estereótipos morais da vida social. Nesse senti-
do, cumpre lembrar, a cidadania operou como reconhecimento de dife-
renças legítimas incorporadas a sistemas institucionalizados e abstratos de
solidariedade social. 
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Aquém ou além dos obstáculos enfrentados pela teoria social e
pela filosofia política na formulação de respostas capazes de conciliar ten-
sões complexas como as recém-citadas  igualdade/liberdade, dife-
rença/integração , é fato que a evolução da cidadania permitiu aprimorar
em escala nacional fórmulas de equacionamento simbólico e institucional
do binômio igualdade/diferença. A despeito de essa afirmação ser pacífica
ou isenta de controvérsia, a compreensão das tensões entre ambos os ter-
mos desse binômio na cidadania moderna é questão polêmica e complexa.
De fato, a pertinência da crítica à concepção tradicional da cidadania por
seu hermetismo perante a diferença atinge de forma algo imprecisa carac-
terísticas constitutivas da cidadania que, todavia, não mais exercem papel
central no seu funcionamento contemporâneo. Com maior precisão, a
oposição entre igualdade e diferença pressuposta nessa crítica resulta
extemporânea à própria concepção tradicional da cidadania, pois negligen-
cia o fato de a igualdade assumir, a um só tempo e com sentidos diferentes,
a posição de pólo contrário em mais de uma dicotomia central na configu-
ração da própria cidadania. 

Quando posta em oposição ao princípio da liberdade, concebido
em chave liberal, a igualdade ocupou posição francamente subordinada,
como atestado pelo fato de os direitos civis terem constituído a substância
inicial da cidadania e de os direitos políticos terem emergido como desdo-
bramento ideológico “natural” da capacidade civil da propriedade privada,
isto é, da atribuição, aos livre-proprietários, do direito de participar na
determinação dos rumos da comunidade política. 

Quando situada no processo de definição da substância e cober-
tura da cidadania, a igualdade  aparece vinculada a tensões diferentes, mas
desta vez como pólo dominante perante a desigualdade e a diferença. Com
efeito, a igualdade, com seu potencial integrador, consagrou-se como re-
gistro dominante para lidar simultaneamente com a desigualdade e com a
diferença; todavia, no primeiro caso o significado antônimo apontava para
a equalização e no segundo para a homogeneização  integração material
e cultural ou identitária, respectivamente. Nessa perspectiva, a igualdade
opera como idéia extraordinariamente potente para equacionar em re-
gistros distintos tanto a questão da desigualdade quanto a questão da dife-
rença: a primeira concebida no plano das disparidades socioeconômicas,
das condições a perpetuarem o acesso desigual aos recursos materiais; a
segunda entendida no terreno da atribuição do status da cidadania, da
delimitação do conjunto de iguais que formam a comunidade política, isto
é, da identidade. 



Embora nem sempre diferenciados com nitidez no debate dos
últimos anos, há, com efeito, dois eixos em que operam dinâmicas de
igualdade na cidadania moderna; ambos inscritos em tendências que
levaram à progressiva aceitação de critérios universais para a especifi-
cação da cobertura e substância desse s t a t u s. No que diz respeito à subs-
tância da cidadania, ou seja, à determinação das desigualdades que não
podem ser admitidas em determinada comunidade política, os compo-
nentes de bem-estar adequados a uma vida digna foram processados medi-
ante a tríade “desigualdade/ integração socioeconômica/ equalização” 
ordenada na seqüência problema, meio e fim. Se os efeitos de equalização
são inerentes à expansão da cidadania moderna, seus alcances, é claro,
derivaram de processos históricos particulares em que se conjugaram,
entre diferentes fatores, lutas sociais e políticas, tradições culturais, e
estruturas socioeconômicas. 

No limite, os processos de equalização social se alastraram de
forma tão intensa a partir da segunda metade do século XIX, e, sobretudo,
no século XX, que Marshall concluiu pelo efetivo abrandamento da classe
social enquanto sistema de desigualdades. Mais: mesmo considerando que
a expansão da cidadania assentava as bases de novas formas de desigual-
dade legítima, em princípio não parecia existir qualquer limite necessário
 identificável a priori  para tal expansão. Em bela passagem do seu
opúsculo, discorrendo sobre a eventual diminuição da ambição social de
mobilidade socioeconômica sob os influxos equalizadores dos direitos
sociais, o autor realiza afirmação bastante ilustrativa: “Se isto se desen-
volver em demasia, poderemos verificar que a única motivação restante
com um efeito distributivo consistente [...] será a ambição do menino de
fazer seus deveres escolares, passar nos exames e ser promovido na escala
educacional”.(1949: 108)

Quanto à determinação da cobertura da cidadania, a igualdade
remete ao plano da identidade, da delimitação da comunidade política de
iguais á qual poderá ser atribuído o status. Nesse caso, a construção sim-
bólica e política da comunidade nacional ou, melhor, a nacionalização de
uma comunidade inventada, com a conseqüente delimitação da categoria
“estrangeiro”, foi atendida mediante a tríade diferença/ integração político-
cultural/ homogeneização  também conforme à seqüência problema,
meio e fim. Sabe-se que, em percurso secular, a cidadania tornou-se
expressão de um status de direitos universais para os membros de deter-
minada comunidade política, mas também, e isso é fundamental, alicerçou
a própria consolidação do Estado-nação. Se o nexo entre direitos e status,
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consagrado na cidadania moderna, assimilou longa tradição medieval de
atribuição estamental de direitos  consoante com uma concepção da
cidadania ancorada no princípio da personalidade7 , sua “territorializa-
ção” constitui nota distintiva especificamente moderna. O caráter territori-
al da cidadania exprime seu desenvolvimento enquanto fenômeno paralelo
à concentração do poder e à construção histórica da soberania estatal como
princípio de autoridade inconteste dentro das fronteiras nacionais.

Assim, a cidadania tornou-se fulcro da articulação entre legi-
timidade, identidade e a integração social.8 À margem da violência ampla-
mente exercida para construir a identidade entre o Estado e a nação, não há
duvida quanto ao papel desempenhado pelo progressivo alargamento da
cidadania como pedra angular que viabilizou o vínculo entre subordinação
e incorporação nas sociedades modernas. Por isso a ambigüidade ou o
caráter duplo da cidadania: de um lado, em decorrência dos conflitos soci-
ais e do imperativo da integração, seu extraordinário vigor como instru-
mento de redução da desigualdade; do outro, em conexão com as exigên-
cias do domínio, seu papel na homogeneização forçada de qualquer dife-
rença não equacionável em termos de “legítima” igualdade universal 
notadamente, a supressão simbólica e até existencial de todas aquelas qual-
idades consideradas estranhas aos atributos “fundadores” da identidade
nacional (raça, língua, religião, linhagem etc) (Lomnitz, 2001: 37-61; Tilly,
1992: 161-71). 

A homogeneização fundamental introduzida pela cidadania é,
pois, produto e condição de possibilidade da edificação do Estado-nação.
É claro que ao se privilegiar o cidadão como categoria formal e, portanto,
impessoal para a atribuição de direitos, diferenças como as de gênero, cul-
tura, ou preferência sexual (para considerar distinções mais atuais), efeti-

7 Personalidade desprovida de quaisquer conotações subjetivas ou psicológicas  por sinal,
introduzidas pelo romantismo e ainda hoje dominantes ; antes, personalidade no sentido
histórico-sociológico, enquanto atributos objetivos vinculados à pessoa, Trata-se, nesse senti-
do, de uma cidadania centrada no princípio da personalidade (Brinkmann: 1965). Cumpre
lembrar que a tal concepção da cidadania também correspondeu uma configuração de status
ou representativa da publicidade (Öffentlichkeit) (cf. Habermas: 1962; Gurza Lavalle: 1998).
8 Seja dito de passagem, a própria fórmula “Estado-nação” é extraordinariamente sintética:
introduz o pressuposto, por sinal anacrônico, da coincidência “natural” entre o Estado
enquanto domínio político sobre um determinado território, e a nação como identidade ou
unidade primigênia  da qual o primeiro seria, a um só tempo, expressão fiel e salvaguarda
de integridade. Por outras palavras, o nexo entre a ordem política  Estado  e a integração
social em grande escala  nação  aparece como condição de legitimidade do próprio
Estado.



vamente ativas na vida das comunidades, foram parcial ou totalmente
escamoteadas no estabelecimento dos padrões de convivência aceitos
como civilizados e legítimos. Daí as faces positiva e negativa da igualdade
na cidadania, no primeiro caso como afirmação de padrões satisfatórios de
bem-estar para uma vida digna, e no segundo como supressão da diferença. 

Porém, o desafio histórico da edificação dos Estados e das
soberanias nacionais foi superado, em piores ou melhores termos, pela
maior parte das sociedades ocidentais ao longo dos últimos três séculos 
na América Latina só um século depois das guerras de independência.9 Não
mais há imperativos de supressão da diferença como condição de estabi-
lização do próprio Estado; antes, é a plena consolidação do Estado que
parece ter aberto as portas para renegociar em novos termos a questão da
diferença. Com efeito, mais do que uma contradição entre os reclamos da
diferença e os princípios universais de uma cidadania formal, observam-se
hoje inúmeras experiências de adequação institucional dessa categoria às
exigências dos novos tempos. Diferentemente da rigidez apontada na lite-
ratura, a cidadania tem mostrado extraordinária flexibilidade na incorpo-
ração de formas não tradicionais de representação de interesses e na ampli-
ação de sua substância mediante o reconhecimento de direitos específicos;
flexibilidade, aliás, evidenciada há tempo com a admissão de direitos soci-
ais de índole corporativa, destacados por Marshall e por Bendix como uma
anomalia na lógica interna do desenvolvimento da cidadania. Dentre ou-
tros, são exemplos dessa maleabilidade a expansão de políticas públicas
afirmativas, a multiplicação de formas participativas no exercício da
administração do Estado, o reconhecimento generalizado do voto no exte-
rior e o reconhecimento de autonomias intranacionais.

Nesse sentido, não parece descabido afirmar que a conciliação
prática entre igualdade e diferença está longe de representar obstáculo
incontornável nas tendências atuais da cidadania. Não parece provir daí 
da universalização processada sob condições de heterogeneidade  o
maior desafio a ser enfrentado por essa categoria política moderna, mas da
corrosão das condições para operar uma efetiva universalização da eqüi-
dade. Trata-se do primeiro conjunto de forças desestabilizadoras da con-
cepção tradicional da cidadania já abordado, isto é, da desestruturação dos
pressupostos macroinstitucionais ou estatais que viabilizaram politica-

LUANOVA Nº 59— 200390

9 Não é o caso, é claro, de paises que ainda estão às voltas com a consolidação de ordens
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mente a ampliação efetiva desse status. Constrangimentos de diversa
índole têm reduzido a capacidade do Estado para absorver demandas e
investi-las de estatuto público na forma de direitos. Na questão é fácil
reconhecer um componente de restrições materiais ou econômicas a
diminuir o leque de demandas sociais passíveis de serem atendidas, o que
levanta o paradoxo de uma crescente heterogeneização da substância da
cidadania sem condições institucionais correspondentes que viabilizem
politicamente sua efetivação. 

Porém, há nesses constrangimentos à ação pública um compo-
nente simbólico menos evidente, cujas conseqüências merecem atenção.
Trata-se do abandono da semântica política no discurso do Estado e da sua
substituição por uma linguagem cifrada em termos econômicos.
Particularmente do ponto de vista fiscal, não é banal lembrar que a consoli-
dação da cidadania como sistema abstrato de solidariedades constitui um dos
feitos mais extraordinários a possibilitarem a integração nas sociedades mo-
dernas. A progressiva abstração da cidadania ocorreu de forma paralela ao
advento dos impostos, quer dizer, à história da substituição dos expedientes
de tributação negociados em espécie com o Estado em troca de concessões
específicas (Ti l l y, 1992: 161-66). Assim, a existência de benefícios locais,
pactuados pela aceitação de deveres perante o Estado  como o recruta-
mento militar de um filho por família, ou o sacrifício de parcela da produção
familiar , cedeu passo paulatinamente ante as noções abstratas de direitos
universais e do imposto como nexo tributário desvinculado de benefícios
concretos (Brinkman, 1965: 471-2). Para além dos constrangimentos orça-
mentários, sem dúvida fundamentais, a atual linguagem do Estado mina as
condições simbólicas da sua atuação no sentido de ampliar ou mesmo ape-
nas de assegurar a substância da cidadania. Lançando mão de frase de efeito,
o panorama até aqui esboçado poderia ser sintetizado em fórmula que encer-
ra certa ironia histórica: diferença sem eqüidade, quer dizer, a diversificação
da substância da cidadania  reconhecimento dos reclamos da diferença 
sem condições para avançar na universalização da eqüidade.

À GUISA DE CONCLUSÃO

Há mais de uma década vêm se avultando indícios do descom-
passo entre a concepção tradicional da cidadania e a capacidade do Estado
para promover a eqüidade e para garantir a universalidade de diretos já
cristalizados, ou, para dizê-lo em termos mais drásticos, velhos consensos



sobre o valor da (des)igualdade esvaíram-se e a própria definição da idéia
de cidadania tornou-se, pela primeira vez, objeto de disputa normativa no
campo do debate acadêmico. Talvez uma questão relevante para a qual
caberia atentar é o fato de a entronização da cidadania como categoria
nevrálgica do debate político e teórico nos últimos anos responder tanto à
presença de forças desestabilizadoras da concepção tradicional quanto a
uma disputa ainda incerta pela redefinição de seus contornos e novos con-
teúdos substantivos; disputa, aliás, protagonizada por atores políticos,
estatais e sociais com orientações ideológicas diferentes. 

Mais ainda, parece pertinente afirmar que a resignificação da
cidadania exprime de forma emblemática os desafios do presente: de um
lado, seu alargamento conceitual aponta para a necessidade de redefinir os
termos da convivência nas sociedades democráticas; do outro, sua
“inflação normativa”  para dizê-lo com Danilo Zolo (1993: 122)  evi-
dencia a ausência de respostas e de alternativas de encaminhamento mate-
rial. Em boa medida continuamos a pensar dentro das balizas construídas
pelos séculos das luzes e, por certo, não à ventura: em parte, talvez, porque
esse marco de referência oferece certezas; em parte, quiçá, porque ainda
não encontramos ou desenvolvemos respostas satisfatórias; mas, sobretu-
do, porque, para além das acomodações práticas possibilitadas pela sur-
preendente flexibilidade da cidadania, o desafio enorme reside em encon-
trar novos modelos que possibilitem não apenas preservar defensivamente
a eqüidade, mas ampliá-la com efetividade universal sem abrir mão da
diferença. 

ADRIÁN GURZA LAVALLE é pesquisador do Centro Brasileiro de
Análise e Planejamento (Cebrap) e professor do Departamento de Política da
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MEAD, POR HABERMAS

Segundo Habermas, o interesse sobre a obra de G. H. Mead
cresce na medida em que ela representa um ponto de intersecção das duas
tradições de crítica à filosofia da consciência que têm uma origem comum
no pragmatismo de Charles Sanders Peirce: a filosofia analítica da lin-
guagem, de um lado, e a teoria psicológica do comportamento, de outro.
Com efeito, Mead chama sua teoria de “behaviorismo social”, marcando
posição, desde logo, contra a filosofia da consciência e, ao mesmo tempo,
rompendo com as premissas metodológicas e o objetivismo das teorias do
comportamento. Mead abandona o individualismo metodológico, pois
parte do “todo social” para, só dessa perspectiva, analisar a conduta dos
elementos que o compõem; abandona também o objetivismo, pois leva em
conta a experiência interna do indivíduo no conjunto do processo social,
experiência essa objetivada nas expressões simbólicas. Dessa forma, Mead
reúne aqueles dois ataques à filosofia da consciência que, depois de Peirce,
mantiveram-se distantes.

A intersecção das duas vertentes do pensamento moderno
aparece na obra de Mead tão logo esse autor se propõe a analisar o surgi-
mento da interação simbolicamente mediada (linguagem especificamente
humana) a partir da interação mediada por gestos (comum a outros verte-
brados). Mead parte da linguagem por gestos por considerá-la a precurso-
ra do processo de semantização que caracteriza a linguagem por sinais.
Mead ilustra a distinção entre essas diferentes formas de linguagem a par-
tir de um exemplo tão simples como o de uma briga de cães. Assim que um
cão percebe a atitude hostil de um outro da sua espécie, reage a essa ação.
O primeiro cão, por sua vez, muda de atitude assim que percebe a reação

DIALÉTICA POSITIVA: 
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do segundo cão a sua ação original. Há uma conversação de gestos entre os
dois. Mead vê nessa conversação uma relação triádica – do gesto com o
primeiro organismo, do gesto com o segundo organismo e do gesto com as
fases subseqüentes do ato social em questão –que abre espaço para um
campo de significado. Os movimentos iniciais do primeiro organismo
constituem, para o segundo, uma indicação do resultado pretendido, tanto
que esse segundo organismo reage àqueles movimentos iniciais antes
mesmo que se dê o movimento completo, tomando-os como a intenção de
produzir os resultados supostos. O primeiro organismo reage igualmente
aos movimentos iniciais da reação do segundo. Dessa forma, pode-se dizer
que ambos entendem os gestos um do outro, atribuindo-lhes um significa-
do típico, mas que, até então, só vale para cada qual.

Para que a interação mediada por gestos se converta em uma
interação mediada por símbolos, os significados a eles atribuídos, que ini-
cialmente só valem para cada um dos organismos, têm que ser substituídos
por significados que sejam idênticos para os dois participantes. Surgem os
significant gestures, ou seja, aqueles “símbolos simples, não articulados
sintaticamente, que em contextos iguais (ou suficientemente parecidos)
têm um mesmo significado para ao menos dois participantes na interação”
(Habermas, 1985: 13). Como se vê, o processo de transformação de gestos
em símbolos já supõe um certo potencial semântico dos primeiros que,
uma vez internalizados, convertem-se em símbolos utilizáveis pelos par-
ticipantes na interação. Tanto quanto Piaget e Freud, que concebem o
mecanismo de aprendizagem, respectivamente, como interiorização de
mecanismos de ação e como internalização das relações com uma pessoa
de referência, Mead concebe a internalização como subjetivação de estru-
turas objetivas de sentido, transladadas ao interior através de um mecanis-
mo por ele denominado “taking the attitude of the other”.

Habermas saúda mais essa iniciativa contra a idéia de uma
relação reflexiva de um self que se relaciona consigo mesmo, convertendo-
se em objeto de si. Adotar a atitude de outro significa, mais do que isso,
reconhecer-se em algo externo, internalizando aquilo com o que se enfrenta
como objeto. Dessa perspectiva, a relação de cada um consigo mesmo
passa a ser vista como uma mera reprodução da relação entre participantes
numa interação.

Sem dúvida, trata-se de um avanço. Habermas, contudo, sugere
que o pensamento de Mead não vai suficientemente longe, pois que não
compreende inteiramente que essa subjetividade, que não pode relacionar-
se consigo mesma senão mediatamente, supõe uma mudança na estrutura
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global da interação. Habermas tem em vista o fato de que, com o desen-
volvimento da espécie, quanto mais complexas as atitudes do outro a serem
internalizadas, mais os laços que unem os participantes na interação
desprendem-se de regulações instintivas inatas para fixarem-se no plano da
tradição cultural comunicativamente gerada. Não basta, portanto, segundo
Habermas, explicar, por meio do mecanismo da adoção da atitude do outro,
como surge a interação simbolicamente mediada. Tem-se que explicar, adi-
cionalmente, a) como os participantes adotam os papéis de falante e desti-
natário e b) como as ações se diferenciam em ações comunicativas e ações
não-comunicativas.

a) Mead explica a gênese de significados idênticos exclusiva-
mente a partir da internalização decorrente da adoção, por um organismo,
da atitude com que um outro reage a seus gestos. Nessas bases, preocupa-
se unicamente com o início do processo de internalização das estruturas de
sentido. Adotando um enfoque darwinista, Mead esposa a tese de que a
pressão a adaptar-se que os organismos exercem uns sobre outros acaba
premiando aqueles que não só interpretam os gestos do outro, mas também
entendem o significado de seus próprios gestos à luz das reações esperadas.
Daí privilegiar os gestos acústicos que, como nenhum outro, são tão bem
percebidos pelo receptor quanto pelo emissor.

Habermas considera tal explicação insuficiente. Se um gesto
desperta uma reação idêntica tanto no receptor quanto no emissor, tudo
o que se pode dizer é que houve uma interpretação coincidente do gesto
em questão, mas não se pode ainda afirmar que haja necessariamente
um significado idêntico para ambos. “Que ambos interpretem o mesmo
estímulo d e forma coincidente é um estado de coisas que é em si, mas
que não existe para eles”. Faz-se mister que o organismo receptor
apareça ao organismo emissor não apenas como um ente que reage
adaptativamente aos seus estímulos, mas como um objeto social que,
com sua reação, dá expressão a uma interpretação dos gestos desse últi-
mo. O emissor relaciona-se com o receptor como um destinatário que
interpreta de uma determinada forma o gesto que se lhe faz com
intenção comunicativa; quer dizer, ambos “comportam-se entre si
como um e g o que dá algo a entender a um alter ego”. Tomar a atitude
do outro, portanto, não se resume simplesmente a antecipar sua reação
a um gesto, mas igualmente tomar esse outro como um intérprete desse
g e s t o .

b) Se isso é assim, há outro aspecto a considerar. Pois que, nes-
sas condições, os participantes podem distinguir entre atos comunicativos



que um ego dirige a um alter, e ações orientadas ao êxito que visam tão
somente causar algo. Cria-se a possibilidade de que ego, diante de uma
reação inesperada de alter, manifeste sua decepção, não somente em
relação às conseqüências indesejadas dessa reação, mas também em
relação à própria comunicação frustrada. Mas se os participantes podem
adotar uma postura crítica frente à interpretação falida de um ato comu-
nicativo, ao fazê-lo, não estarão empenhados em outra coisa que não o
desenvolvimento de regras de uso dos símbolos, condição sem a qual não
se formam “convenções semânticas e símbolos utilizáveis com significado
idêntico”.

Diante dessas lacunas da teoria meadiana, Habermas decide
recorrer ao conceito de regra, tal como entendido por Wittgenstein, para,
por um lado, c) esclarecer a conexão entre identidade de significado e
validez intersubjetiva e, por outro, d) dar uma forma mais rigorosa à gênese
lógica das convenções semânticas. 

c) Segundo Habermas, os significados simbólicos constituem
identidade de maneira similar a como fazem as regras. “Entende-se o sig-
nificado de uma determinada ação simbólica, por exemplo, de uma jogada
de xadrez, quando se domina a regra conforme a qual há que se mover as
correspondentes figuras. A compreensão de uma ação simbólica está liga-
da à capacidade de seguir uma regra” (idem: 29). Sem uma regulação con-
vencional não há identidade de significados. Isto quer dizer, por exemplo,
que a avaliação da conduta de alguém em relação a uma regra qualquer não
pode reduzir-se à simples observação de regularidades empíricas, já que a
violação a uma regra só pode ser atestada se ela for conhecida pelo ator e
seu crítico. A identidade de uma regra, portanto, depende de sua validez
intersubjetiva tanto quanto a identidade de significados. Ninguém que sim-
plesmente crê seguir uma regra a segue necessariamente, a menos que seu
comportamento seja suscetível de julgamento por outrem. Sendo assim,
“para que um sujeito possa seguir uma regra (...), esta há que reagir inter-
subjetivamente ao menos para dois sujeitos. [Segundo Habermas], com a
análise do conceito de ‘seguir uma regra’, Wittgenstein demonstra que a
identidade de significados se remonta à capacidade de seguir regras inter-
subjetivamente válidas junto com, ao menos, mais outro sujeito; ambos
têm que dispor da competência de ajustar seu comportamento a regras,
assim como de ajuizar criticamente tal comportamento. Um sujeito isolado
e solitário, que só dispusesse de uma dessas duas competências, não pode-
ria nem formar uma regra, nem empregar símbolos com identidade de sig-
nificados” (idem: 31s).
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d) Na segunda dessas competências, ajuizar criticamente um
comportamento, Habermas encontra um elemento fundamental para eluci-
dar a gênese lógica das convenções semânticas. No nível pré-simbólico,
uma emissão qualquer – um pedido de ajuda, por exemplo –, pode não pro-
duzir o efeito previsto pelo emissor. Nesse nível de interação ainda não se
pode falar de comportamento incorreto, seja do emissor, seja dos recep-
tores, já que todos se encontram numa situação de ausência de convenção
que fixe a identidade do significado. Habermas pergunta-se pelo elemento
novo que permite que, no nível simbólico de interação, possa-se falar de
uma consciência de regra das partes envolvidas.

Evidentemente, os receptores de um pedido de ajuda podem não
agir segundo a expectativa do emissor, ou por causas triviais (encon-
travam-se imobilizados, por exemplo), ou por não terem interpretado a
emissão no sentido esperado. Outro é o caso, porém, em que os receptores
negam-se a atender o pedido porque o emissor equivocou-se sobre as cir-
cunstâncias em que aquela emissão é geralmente entendida como uma
petição de auxílio (como quando o emissor confunde gestos de saudação
com gestos de ataque). Nesse caso, diferentemente, os receptores tomam
uma postura, com um “sim” ou um “não”, frente à pretensão do emissor.

Quando os membros de uma comunidade internalizam as
reações de recusa de seus pares as suas pretensões, “aprendem a dirigir-se
mutuamente vozes antecipando posturas críticas para os casos em que
uma emissão não se empregue de forma adequada ao contexto”. Essas
antecipações críticas criam, por sua vez, as condições para o estabeleci-
mento de convenções semânticas que vêm fixar o emprego dos símbolos.
Assim, segundo Habermas, a competência de seguir uma regra e a capaci-
dade de tomar uma postura crítica em relação ao uso que se faz de um sím-
bolo (diante da regra que rege seu emprego), são competências co-ori-
ginárias e determinantes para a aquisição de uma consciência de regra que
fixe convencionalmente o significado desse símbolo.

Feitas essas considerações, torna-se mais satisfatória a expli-
cação da transformação, que marcaria o umbral da hominização, da inte-
ração mediada por gestos em interação mediada por símbolos. Habermas,
contudo, não se dá por satisfeito. Isto porque a teoria de Mead, segundo
ele, mesmo com os complementos wittgensteinianos propostos, não
esclarece de forma definitiva “como um sistema diferenciado de linguagem
pode substituir os anteriores reguladores do comportamento inatos de cada
espécie”. Habermas acusa Mead de passar diretamente da ação mediada
simbolicamente à ação regulada por normas, sem se dar conta de que a



primeira não requer nem uma organização sintática desenvolvida nem uma
convencionalização completa dos signos, a ponto de penetrar as bases mo-
tivacionais e o repertório comportamental dos participantes, cujas ações,
sem um sistema de linguagem diferenciada proposicionalmente, são coor-
denadas por um tipo de regulação ainda baseada em resíduos instintuais.

Habermas, então, e) introduz mais um estágio na teoria meadi-
ana da evolução da linguagem, a da linguagem diferenciada; f) rediscute, à
luz desta reformulação, o processo de constituição dos mundos objetivo,
social e subjetivo e, finalmente g) reprova, em Mead, a ausência de um
tratamento filogenético para descrever tanto o processo de interação social
como o processo de socialização que lhe é complementar.

e ) Para ilustrar as diferenças entre linguagem por sinais e lin-
guagem diferenciada, Habermas toma o mesmo exemplo de um pedido de
ajuda que um emissor faz a seus ouvintes, com dois ingredientes adicionais:
os participantes dispõem agora de uma linguagem proposicionalmente difer-
enciada e, além disso, há uma diferença de s t a t u s social entre o emissor e
seus possíveis receptores (a favor do primeiro). Nesse caso, os ouvintes
entendem a emissão alternativamente como uma constatação (da presença de
inimigos), como um mandato (que o emissor faz a seus interlocutores para
p r e s t a r-lhe auxílio) e como uma expressão (do temor do emissor frente ao
perigo da situação). Nessas circunstâncias, como “emitem orações de vivên-
cia ou orações de tipo normativo, (...) os participantes na comunicação têm
que se referir a algo em um mundo subjetivo ou em um mundo social
comum, da mesma forma que com os atos de fala constatativos fazem refer-
ência a algo em um mundo objetivo. De modo que, só quando se hão con-
stituído esses mundos, ou ao menos quando, incoativamente, se hão diferen-
ciado, funciona a linguagem como meio de coordenação” (idem: 43). Pois
nesse novo contexto, os ouvintes podem agora questionar uma emissão,
pondo em dúvida sua verdade, sua legitimidade e sua veracidade. Com a
crítica tornada possível, passa-se de um modo de controle da interação de
tipo pré-linguístico e instintual, embora simbólico, a um modo dependente
da linguagem e ligado a uma tradição cultural.1
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1 Dessa forma, a saída teórico-comunicativa de Habermas implica, em primeiro lugar, uma
valorização daquelas estruturas do mundo que se estendem para lá da existência isolada, antes
depreciadas por Heidegger como estruturas de uma existência inautêntica. Nesta operação de
valorização do mundo consiste o giro materialista de Habermas. Habermas quer explicar “de
que modo o mundo da vida, ele próprio desprovido de sujeito, mesmo assim se reproduz
através dos sujeitos e do seu agir orientado para o entendimento mútuo”. É dessa forma que
ele pretende responder à questão do “quem” da existência, que Heidegger reduz “a um sujeito



DIALÉTICAPOSITIVA: DE MEAD A HABERMAS 101

f) Habermas observa que a constituição desses três mundos, o
mundo objetivo, o mundo social e o mundo subjetivo, não recebe, na obra
de Mead, um tratamento equilibrado. A diferenciação de um mundo obje-
tivo de coisas, por exemplo, só é tratado de forma superficial, mas mesmo
nesse particular Habermas não deixa de lhe reconhecer os méritos. Quanto
a isso, ainda que Mead não tenha atentado para a estrutura proposicional da
linguagem, ao menos ele analisa, do ponto de vista da psicologia da per-
cepção, a estrutura cognitiva que subjaz a formação de proposições. No
mundo das espécies inferiores, segundo Mead, não há um mundo percep-
tivo de coisas físicas, mas tão somente um mundo de estímulos e reações
conducentes a um fim, onde a ação precede o ato de presença das coisas.
No mundo da criança, contrariamente, já há um mundo físico perceptivo.
Mead vai insistir no caráter originariamente social dessa percepção,
defendendo a tese de uma “progressiva dessocialização das relações com
os objetos físicos”.

“A criança – ensina Mead – encontra suas soluções do que do
nosso ponto de vista são problemas inteiramente físicos, tais como trans-
porte, movimento de coisas, etc, através da sua reação social àqueles pró-
ximos a ela. Isto não é simplesmente porque ela é dependente, e deve olhar
para aqueles que lhe são próximos para assistência durante o período da
primeira infância, mas, mais importante ainda, porque seu processo primi-
tivo de reflexão é aquele de mediação por gestos vocais de um processo
social cooperativo. O indivíduo humano pensa antes de tudo em termos
inteiramente sociais” (Mead, 1950: 377; grifos meus – FH).

Apesar das virtudes dessa concepção, o que, segundo Habermas,
Mead não percebe é que o processo de dessocialização das relações com os
objetos físicos, que ao final constitui um mundo objetivo totalmente dife-
renciado, não pode amparar-se num mecanismo de coordenação de ações
por meio de sinais, mas exige uma linguagem proposicionalmente diferen-
ciada. Os sinais só mantêm sua capacidade de coordenar ações, baseada,
em última instância, em regulações instintivas, enquanto os componentes

que constitui o mundo do ser-no-mundo através do projeto das suas possibilidades de existên-
cia” (Habermas, 1990: 146). Habermas encontra no agir comunicativo dos participantes numa
interação mediada lingüisticamente a única maneira de escapar daquela atitude objetivante
que um sujeito isolado assume em relação ao mundo. O mundo da vida, em Habermas, con-
tinua sendo, como em Heidegger, aquele horizonte pré-temático no qual os existentes se
movimentam desde sempre e no qual vão buscar os seus padrões de interpretação do que se
encontra à mão. Contudo, o mundo da vida é visto agora como o pano de fundo aproblemáti-
co no qual falantes e ouvintes se entendem sobre algo no mundo.



descritivos, imperativos e expressivos permanecem fundidos. Só “com o
modo assertório de uso da linguagem, os atos comunicativos cobram, pois,
a força de coordenar as ações através de um acordo motivado racional-
mente” (Habermas, 1985: 48).

Quanto à constituição do mundo social, a abordagem de Mead é
mais complexa: ela se dá por etapas. Mead parte de uma situação social
assimétrica representada pela relação entre pai (ou outra pessoa de refe-
rência) e filho. Numa primeira etapa, o filho cumpre os imperativos do pai,
observando o plexo de sanções e prêmios a eles vinculado; além disso,
observa também o contexto mais geral no qual vê satisfeitas pela pessoa de
referência suas próprias necessidades. Nessa etapa, o filho percebe sua
relação com o pai como uma satisfação mútua de interesses: quando
cumpre um imperativo não faz outra coisa senão satisfazer um interesse do
pai que, reciprocamente, satisfaz um interesse seu. Evidentemente, essa
conexão que, aos olhos do pai, é o resultado de normas que regulam a
relação genérica pai-filho, para o filho significa tão somente o resultado de
expectativas particularistas de comportamento referidas uma à outra. Mas,
ainda assim, Mead destaca dois importantes elementos dessa conexão: 1) a
compreensão dos plexos de sanções e prêmios exige do filho a capacidade
de referir-se ao menos elementalmente a um mundo de objetos percep-
tíveis, e 2) a complementaridade de ações que têm como conseqüência a
satisfação mútua de interesses é apreendida pelo filho, adotando a atitude
do outro, ou seja, antecipando que a atenção do pai a seus apelos envolve
a expectativa de que ele cumpra os imperativos a ele endereçados.

Para Mead, tanto quanto para Freud, esses padrões de compor-
tamento se desligam das intenções das pessoas particulares e da vinculação
de tais intenções a um determinado contexto, e adquirem a forma externa
de normas sociais à medida que as sanções associadas com elas são inter-
nalizadas mediante a adoção da atitude do outro. Nessas circunstâncias,
quando cumpre um imperativo, o filho se vê atendendo a uma espécie de
arbítrio suprapessoal ao qual tanto ele quanto seu pai estão submetidos.
Esse processo de formação dessa vontade suprapessoal, Mead a observa
nos jogos nos quais a criança se dedica a mudar de papel (play), ora atuan-
do como bandido, ora como mocinho, ora como vendedor e, imediata-
mente depois, como comprador etc.

Num jogo de papéis, porém, a criança adota padrões concretos
de comportamento, válidos exclusivamente nas situações em que somente
ela e uma pessoa de referência se relacionam. Sua capacidade de genera-
lização envolve as dimensões do espaço e do tempo, mas ela ainda não é
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capaz de perceber que quaisquer outros dois membros da sua comunidade
podem adotar igualmente aqueles papéis; quer dizer, ela não é capaz de
perceber que aqueles papéis são, na verdade, papéis sociais.

Mas, como vimos, no estágio em que a criança entende uma
exigência, ela já deve estar apta a adotar uma atitude objetivante frente às
coisas, para poder compreender o complexo de rendimentos positivos e
negativos que envolve tal mandamento. Se, portanto, a criança estender
essa atitude objetivante não somente às coisas, mas à própria interação que
estabelece com outrem, ela poderá vir a distinguir o papel comunicativo de
qualquer participante de uma interação da seguinte forma: em um papel de
um alter ego e em um papel de um neuter ñ ou seja, de um mero especta-
dor, um terceiro não implicado. E ao fazê-lo, tornar-se-á consciente da
intercambialidade das posições que ocupava na relação com o outro.
Agora, a criança “se dá conta de que o que para ela parecia um padrão con-
creto de comportamento, recortado à medida desta criança e destes pais,
havia sido desde sempre para [o outro] uma norma que regulava com
caráter geral a relação entre filhos e pais. Com esta adoção da atitude de
neuter, [a criança] forma o conceito de um padrão de comportamento
socialmente generalizado, quer dizer, estendido a todos os membros do
grupo, padrão cujas posições não estão reservadas exclusivamente a ego e
alter, senão que em princípio podem ser ocupadas por todos os membros
de seu grupo social” (idem: 57).

Cumpre notar, entretanto, que nesse estágio a assimetria da
relação entre filho e pai não foi ainda totalmente superada, pois que o
primeiro, por enquanto, somente está apto a considerar as normas de ação
como um arbítrio generalizado de todos os membros do grupo. Vi o l á - l a s
significa agora vulnerar o interesse de todo o grupo, e não somente o do
interlocutor direto. Os filhos devem se comportar dessa ou daquela forma e
quem quer que esteja na condição de filho deve se comportar assim em
relação ao pai: o filho entende assim a regra, que não deixa de ser, não
obstante a forma geral, tão arbitrária quanto quando ela era entendida como
um imperativo de uma pessoa particular de referência. Mas, aqui, já não se
trata de um jogo de papéis (p l a y), mas um jogo competitivo (g a m e) no qual
o indivíduo tem que considerar as atitudes de todos os outros que nele inter-
vêm, pelo menos na medida em que elas afetam sua resposta particular.

A assimetria da relação entre o indivíduo e a pessoa de referên-
cia só é inteiramente superada com o conceito de validez normativa. Isso
acontece quando a autoridade do grupo que, a princípio, reveste a forma de
simples imperativos, transforma-se em autoridade normativa por meio de



internalização, isto é, quando o indivíduo “considera as sanções do grupo
como suas próprias, como sanções dirigidas por ele contra ele mesmo,
tendo que pressupor seu assentimento à norma cuja violação censura dessa
forma” (idem: 60). Correlativamente, quando o indivíduo internaliza a
autoridade, torna-se capaz de afirmar seus direitos, provocando respostas
dos outros membros da comunidade a que pertence, respostas essas que ele
próprio daria se estivesse em situação análoga. Às séries de tais respostas
comuns na comunidade em que vivemos chamamos instituições: “À dife-
rença dos imperativos socialmente generalizados, as instituições possuem
uma validez que provém do reconhecimento intersubjetivo, do assenti-
mento dos afetados” (idem: 60).

Este é o momento de elucidar a questão de como se efetua a con-
stituição de um mundo subjetivo, complementar ao mundo social. Pois
quando o indivíduo adquire a competência de participar de interações nor-
mativamente reguladas, ele também se torna capaz de adotar uma atitude
objetivante em relação às instituições, o que significa a possibilidade de
encará-las como mais um elemento não-normativo de uma dada situação
de ação. Esta competência permite ao indivíduo reordenar simbolicamente
suas próprias disposições comportamentais o que, do ponto de vista da
socialização, apresenta-se como formação de uma identidade. Mead trata a
questão sob o aspecto de uma relação entre o Me e o I. “Me, para Mead, é
o conjunto organizado de atitudes de outros que alguém assume por si
mesmo. As atitudes de outros constituem o Me organizado”. “O I é a
resposta do organismo à atitude de outros” (Mead, 1950: 175). Numa dada
situação, o indivíduo dispõe, em si mesmo, daquelas séries de atitudes dos
outros constituintes do Me que clamam por uma certa resposta, resposta
esta que, não obstante, sendo dada pelo I, é mais ou menos incerta. “Há
uma necessidade moral, mas não uma necessidade mecânica para o ato”,
ensina Mead: “o I dá o senso de liberdade, de iniciativa”. Sem ele não
haveria nada novo. O I, assim, é uma espécie de subjetividade que se ergue
sobre o transfundo de um superego. A dinâmica de I e Me explica como o
indivíduo estabelece, paulatinamente, limites cada vez mais precisos, entre
um mundo externo condensado em instituições e um mundo interno de
vivências espontâneas.

“Mead [portanto] concebe a identidade pessoal... como uma
estrutura que nasce da adoção de expectativas de comportamento social-
mente generalizadas: o Me é o conjunto organizado de atitudes que se ado-
tam das pessoas de referência. Mas, (...) Mead parte do fato de que a for-
mação da identidade tem lugar através do meio de comunicação lingüísti-
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ca; e como a subjetividade das intenções, desejos e sentimentos do indiví-
duo não pode subtrair-se de modo algum a esse meio, as instâncias do I e
do Me, do eu e do superego, têm que dimanar do mesmo processo de
socialização. Mead adota a este respeito uma convincente posição (...) : o
processo de socialização é ao mesmo tempo um processo de individuação”
(Habermas, 1985: 87).

Com essa formulação, por assim dizer, dialética – dialética posi-
tiva, bem entendido, que não abre espaço para o enfrentamento do tema da
dominação entre homem e natureza e dos homens entre si –, Mead, segun-
do Habermas, escapa definitivamente das malhas da filosofia da consciên-
cia. Explica a relação entre identidade do grupo e identidade dos membros
que o compõe por meio de uma estrutura de perspectivas dada pelos distin-
tos papéis comunicativos que se pode assumir. O I que toma posturas, a
princípio imprevisíveis, com um “sim” ou com um “não”, diante das ofer-
tas que se lhe apresentam, é um elemento tão essencial para a constituição
do S e l f quanto o M e: não se pode renunciar ao espaço de liberdade e espon-
taneidade que ele representa. No processo de socialização, as pessoas, por
um lado, aprendem a agir autonomamente dentro de um marco de referên-
cia universalista para, por outro lado, desenvolver-se em sua subjetividade
e particularidade: o processo envolve tanto a a u t o d e t e r m i n a ç ã o de um
agente que pode até mesmo enfrentar todos os seus contemporâneos, invo-
cando vozes de uma comunidade mais ampla que inclui o passado e o
futuro, quanto a a u t o - re a l i z a ç ã o de um agente que afirma seu valor próprio
através de atividades criadoras, incluindo-se aí as do artista e as do cientista.

A descrição do processo de constituição dos três mundos torna
claro o motivo que leva Habermas a enfatizar a distinção entre a linguagem
como meio em que tem lugar o entendimento, e a linguagem como meio
em que têm lugar a integração social e a socialização dos indivíduos.
Certamente, tanto a integração social quanto a socialização dos indivíduos
dão-se mediante atos de entendimento, “mas à diferença do que acontece
com os processos de entendimento, não se sedimentam em saber cultural,
senão em estruturas simbólicas do si mesmo (Self) e da sociedade [insti-
tuições – FH]” (Habermas, 1985: 40).2

2 Habermas, como se vê, não só abandona o solipsismo da filosofia de Heidegger para
redefinir o conceito de mundo, como também o submete, baseando-se na teoria de Austin dos
atos de fala, a um alargamento. Essa é a segunda implicação da saída por ele proposta: um
giro pragmático. Habermas vai buscar, na linguagem utilizada na comunicação entre os par-
ticipantes, a referência para desvendar as estruturas desse mundo da vida partilhado intersub-
jetivamente. A partir da análise dos casos puros dos atos de fala – constatativos, regulativos e



g ) Finalmente, sobre a complementaridade do processo de inte-
gração e socialização, Mead afirma que “se o indivíduo atinge seu s e l f
somente por meio de comunicação com outros, somente através de elabo-
ração do processo social por meio de comunicação significante, então o s e l f
não poderia anteceder o organismo social: o último teria que estar lá
primeiro” (Mead, 1950: 233).3

O MATERIALISMO PRAGMÁTICO DE HABERMAS

Para compreender o impacto do pragmatismo meadiano sobre o
materialismo histórico habermasiano, convém sublinhar as suas conseqüên-
cias no plano normativo. Isto porque Habermas, como veremos, quer recon-
struir o materialismo histórico não só do ponto de vista cognitivo-instru-
mental, como, na sua opinião, teria feito Marx, como também do ponto de
vista prático-moral. E o próprio Habermas reconhece a “colocação privile-
giada que atribui às estruturas normativas no âmbito da evolução social”
(Habermas, 1976: 35). Mas por que ele adota essa estratégia? Relembremos,
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expressivos –, Habermas completa a caracterização desse contexto referencial por trás dos
participantes na interação. “Os participantes já não vão buscar a este mundo da vida somente
[como em Heidegger – FH] os padrões consensuais de interpretação (o saber de base do qual
se alimentam os conteúdos proposicionais), mas também os padrões de relações sociais de
confiança no plano normativo (as solidariedades tacitamente implícitas em que se apóiam os
atos elocutórios) e as competências adquiridas no processo de socialização (o pano de fundo
das intenções do locutor)” (Habermas, 1990: 291).
3 Segundo Habermas, esta afirmação indicava, ela própria, que havia uma outra importante
tarefa teórica a desempenhar, a saber, explicar, do ponto de vista filogenético, a instância do
“generalized other”, sem a qual o processo de socialização não é possível. Mead ensaia essa
solução na quarta parte do seu Mind, Self and Society, onde procura estabelecer as diferenças
entre as sociedades humanas e as sociedades de insetos e vertebrados. Mas, ainda aqui, acaba
por considerar somente o nível de socialização possibilitado pela comunicação através de
símbolos, negligenciando o papel da linguagem proposicionalmente diferenciada. Além disso,
descreve o aparecimento da linguagem por sinais, recorrendo, inexplicavelmente, a exemplos
tomados da ontogênese, particularmente o dos jogos competitivos. “Mead procede circular-
mente – atesta Habermas –: para explicar o trânsito filogenético da interação mediada sim-
bolicamente à interação mediada por normas, lança mão de uma instância que introduziu
ontogeneticamente, ainda quando a ontogênese desse ‘outro generalizado’não pode, por sua
vez, explicar-se sem recorrer à filogênese” (Habermas, 1985: 67). As limitações da abor-
dagem de Mead que têm a relação ontogênese/filogênese como pano de fundo ficam patentes
sempre que se trata de considerar as raízes históricas de fenômenos como a fé religiosa, o
patriotismo e o núcleo arcaico da moderna consciência normativa representado pelos símbo-
los sacros. Por isso, Habermas vai recorrer à teoria da religião de Durkheim, que não nos
interessa aqui, para completar o programa reconstrutivo de Mead.



DIALÉTICAPOSITIVA: DE MEAD A HABERMAS 107

num primeiro momento, como Marx descreve a crise de um modo de pro-
dução: “num determinado momento do seu desenvolvimento – diz Marx,
nessa famosa passagem do prefácio à Contribuição à crítica da economia
política –, as forças produtivas materiais da sociedade entram em con-
tradição com as relações de produção existentes, ou seja, com as relações de
propriedade (que são apenas sua expressão jurídica) no interior das quais
tais forças haviam desenvolvido até esse momento. Essas relações, de forma
de desenvolvimento das forças produtivas, convertem-se em entraves. E
e m e rge assim uma época de revolução social”. A isso Habermas acrescen-
ta: a partir dessa descrição da crise “podemos entender a explicitação das
forças produtivas como um mecanismo que cria problemas e que, decerto,
a b re caminho para a subversão das relações de produção e para a renovação
evolutiva do modo de produção: mas que não as p ro d u z” (idem: 127).
“Evidentemente – continua Habermas – permanece a questão do modo pelo
qual essa passagem [de um modo de produção a outro] se realiza. A r e s p o s-
ta d e s c r i t i v a do materialismo histórico diz: ela se realiza através de confli-
tos sociais, através da luta, através de movimentos sociais e choques políti-
cos (...). Mas só uma resposta a n a l í t i c a pode explicar por que u m a
sociedade dá um passo evolutivo (...). Aresposta que gostaria de propor soa
assim: o gênero aprende não só na dimensão (decisiva para o desenvolvi-
mento das forças produtivas) do saber tecnicamente valorizável, mas tam-
bém na dimensão (determinante para as estruturas de interação) da con-
sciência prático-moral. As regras do agir comunicativo d e s e n v o l v e m - s e ,
certamente, em reação a mudanças no âmbito do agir instrumental e
estratégico; mas, ao fazê-lo, seguem uma lógica própria” (idem: 128; gri-
fos meus – FH). Esta lógica própria do agir comunicativo é a lógica da ação
orientada para o acordo, lógica que, segundo Habermas, pressupõe o alarg a-
mento teórico do conceito de razão para além da razão instrumental.

A recepção do pragmatismo por Habermas não se deu, contudo,
sem mediação, a partir da leitura das obras dos seus principais represen-
tantes, de Peirce a Kohlberg. Essa recepção foi precedida pela decisiva
influência da leitura de Karl-Otto Apel dos filósofos anglo-americanos,
particularmente de Peirce. Nesse momento, referir-me-ei especificamente
a um instigante ensaio de A transformação da filosofia, intitulado “De Kant
a Peirce” (1970). Nesse ensaio, são considerados os trabalhos de Peirce no
âmbito da filosofia da ciência. Naquilo que é essencial para a defesa da tese
de Apel, como se verá, as contribuições de Popper, Kuhn, Lakatos etc sobre
o tema teriam pouco a acrescentar e, de fato, encontrariam implicitamente
na obra de Peirce um pano de fundo comum.



Segundo Apel, Peirce foi o primeiro a descrever, com pro-
priedade, na série de p a p e r s intitulada Ilustrações da lógica da ciência,
como se desenvolve o processo de produção da ciência moderna. Em
How to make our ideas clear, segundo p a p e r da série, Peirce sugere que
seu método já havia sido intuído por Descartes, quando este distingue o
conceito de idéia clara do conceito de idéia distinta. O primeiro conceito
cartesiano estabelece que uma idéia clara é aquela que é apreendida de
tal maneira que não pode ser tomada por qualquer outra. Como a expe-
riência demonstrava que homens claros e positivos divergiam sobre
princípios fundamentais, Descartes, segundo Peirce, teria concluído que
esse conceito, por si só, não garantiria a validez do conhecimento, o que
o fez estabelecer o conceito de idéia distinta, definida como aquela que
não contém nada que não seja claro. Esse segundo conceito sugeria,
segundo Peirce, que as idéias claras deveriam submeter-se ao teste de
exame dialético, de tal maneira que ela só seria considerada uma idéia
clara se a discussão a seu respeito não trouxesse à tona nenhum ponto
obscuro com ela conectado. Se esta tivesse sido a interpretação dada à
obra de Descartes, de um só golpe, se teria superado o “método da
autoridade”, entendido como aquele que vê na autoridade a última fonte
de verdade, e o “método a priori” dos grandes pensadores, entendido
como o que vê na autoconsciência a fonte do saber. Contudo, como a
noção de d i s t i n ç ã o foi interpretada, graças a Leibniz, simplesmente
como a apreensão clara de tudo o que está contido na definição, o carte-
sianismo representou meramente a passagem do método da autoridade
a o método a priori. De qualquer forma, o próprio Peirce afirma que essas
distinções deveriam ser relegadas ao relicário da Lógica, e será a partir
de uma reconstrução crítica da Crítica da Razão Pura, de Kant, que ele
procurará descrever seu próprio método.

Para tornar compreensível a validez objetiva da ciência (o que
implica, por exemplo, poder afirmar que um corpo È pesado, e não, sim-
plesmente, que, quando se o carrega, sente-se uma pressão de peso), Kant
recorre ao que ele denomina “unidade da consciência” na “síntese trans-
cendental da apercepção”. “As múltiplas representações que são dadas
numa certa intuição – ensina Kant – não seriam todas representações mi -
nhas se não pertencessem todas a uma autoconsciência, isto é, como re-
presentações minhas (...) precisam conformar-se à condição unicamente
sob a qual podem reunir-se numa autoconsciência universal, pois do con-
trário não me pertenceriam sem exceção. Dessa ligação originária pode-se
inferir muitas coisas. A saber, esta identidade completa de um múltiplo
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dado na intuição contém uma síntese de representações (...)”. Assim, “a
unidade sintética da consciência – continua ele – é, portanto, uma condição
objetiva de todo conhecimento (...) pois sem essa síntese o múltiplo não se
reuniria numa consciência”. Esta unidade sintética – conclui Kant –
denomina-se unidade objetiva e distingue-se da subjetiva que “é uma
determinação do sentido interno, mediante o qual aquele múltiplo da intui-
ção é dado empiricamente (...)” (Kant, 1781: 81ss.).

O que faz Peirce, então? Segundo Apel, ao introduzir a dimensão
pragmática na “lógica da ciência”, ele substitui a unidade sintética da aper-
cepção pela possibilidade de alcançar um acordo intersubjetivo entre as con-
sciências através da interpretação dos signos. Neste sentido, Apel esta-
belece: “a dimensão pragmática representa na moderna ‘logic of science’o
análogo semiótico da ‘síntese transcendental da apercepção’ postulada por
Kant. Do meu ponto de vista, da mesma forma que Kant, como analítico da
consciência, se viu obrigado a postular, com anterioridade a toda crítica do
conhecimento que é possível alcançar, algo semelhante à unidade do objeto
(e da autoconsciência), os modernos lógicos da ciência, que partem de uma
base semiótica ou análitico-linguística, teriam que postular a possibilidade
de alcançar mediante a i n t e r p re t a ç ã o dos signos algo semelhante a uma
i n t e r p re t a ç ã o do mundo, intersubjetivamente unitária” (Apel, 1985: 152).
Mas isto implica que a lógica da ciência moderna pressupõe uma ética. O
próprio Peirce teria percebido, segundo Apel, “que não poderia derivar a
racionalização moralmente relevante da conduta humana a partir da
normatização tecnológica para ‘aclarar as idéias’ no sentido da ‘máxima
pragmática’, senão que, pelo contrário, teria que pressupô-la inclusive para
fundamentar uma lógica normativa da ciência” (ibidem).

De qualquer forma, será alguém saído das hostes do pragma-
tismo, Lawrence Kohlberg, que, na esteira dos trabalhos de Piaget sobre o
desenvolvimento cognitivo, proporá, ainda no plano ontogenético, a
existência de estágios de desenvolvimento prático-moral – pré-conven-
cional, convencional e pós-convencional –, abrindo espaço para que essa
mesma abordagem pudesse ser extrapolada para o plano filogenético, o que
é feito por Habermas a partir de uma releitura crítica das obras de Weber e
Durkheim. Assim, não só os métodos da ciência descritos por Peirce são
colocados em perspectiva histórica – tanto do ponto de vista do indivíduo
quanto do ponto de vista social –, mas também seu próprio método prag-
mático pode ser visto como o ponto de culminância de um longo desen-
volvimento que pressupõe a idéia de uma moral universalista pós-conven-
cional que o fundamenta.



Habermas, ainda nessa mesma linha de investigação, reconhece,
não obstante, que é Mead o primeiro teórico a tentar fundamentar uma
moral universalista como resultado de um desencantamento do potencial
de racionalização contido na ação comunicativa. Essa nova fundamentação
aparece em Mead na forma de uma crítica às morais universalistas prece-
dentes, quais sejam, a utilitarista e a kantiana. Com elas, evidentemente, a
teoria moral de Mead compartilha a idéia básica de que as normas morais
fazem valer um interesse geral. Nisso, qualquer moral universalista tem
que coincidir. Entretanto, assim como muita coisa distingue o utilitarismo
da teoria moral kantiana, o mesmo pode ser dito sobre a moral meadiana
com respeito ao utilitarismo e à teoria moral kantiana. Comecemos, pois,
por realçar as diferenças que existem entre essas duas últimas.

A crítica de Kant ao utilitarismo pode ser resumida na distinção,
cara ao primeiro, entre interesse e valor, ou inclinação e dever. Para Kant,
o utilitarismo nada mais faz do que transformar o interesse em princípio
ético, convertendo-o em um valor. Dessa coincidência entre interesse e
valor, o utilitarismo deriva uma outra: a coincidência entre utilidade par-
ticular e utilidade pública, de resto implícita na conhecida fórmula “a má-
xima felicidade dividida pelo maior número de pessoas”. A idéia de que,
fazendo-se bem a si próprio, faz-se bem à sociedade (Bentham), ou de que
fazendo bem à sociedade, faz-se bem a si mesmo (Comte), encontrava
amparo, do ponto de vista utilitarista, na lei da associação psicológica
(James Mill) ou no sentimento de unidade humana (John Stuart Mill).
Evidentemente, a primeira fórmula, a de Bentham, será abraçada com entu-
siasmo, por motivos óbvios, por aqueles que serão os maiores nomes da
economia política clássica (Smith, Ricardo, Malthus etc); enquanto a
segunda, a de Comte, abrirá espaço para a fundamentação de uma nova dis-
ciplina: a sociologia.

O que os críticos do utilitarismo procuraram demonstrar é que a
mera possibilidade de generalização de interesses particulares não garante
a existência de um interesse dotado da autoridade de um interesse geral,
passível de reconhecimento pelos afetados como um interesse comum. “O
utilitarismo não explica o momento de assentimento reflexivo, racional-
mente motivado, que as normas válidas exigem de todos os afetados“
(Habermas, 1985: 133). É precisamente isso que Kant tem em vista quan-
do introduz o imperativo categórico como princípio de legislação que
todas as normas morais hão de satisfazer. “Com sua ajuda cada indivíduo
pode julgar se uma norma dada ou recomendada merece assentimento
geral” (idem, 134): para tanto, basta verificar se ela responde à exigência
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de universalização. Uma norma que não possa se universalizar não corres-
ponde a nenhum interesse que tenha caráter geral.

Mead simpatiza com o formalismo dessa solução, mas, como
todos os críticos de Kant, observa sua insuficiência. Uma norma há que poder
adotar a forma de um dever universal, mas isso não é um impeditivo para que
se formule, dessa mesma forma universal, máximas imorais ou carentes de
conteúdo moral.4 Mead procura contornar o problema com a seguinte consid-
eração: “nós somos o que somos pelo nosso relacionamento com outros.
Inevitavelmente, então, nosso fim deve ser um fim social, ambos, de um
ponto de vista do seu conteúdo, e também de um ponto de vista da forma. A
sociabilidade dá a universalidade dos julgamentos éticos, e está por trás do
dito popular de que a voz de todos é a voz universal” (Mead, 1950: 379). 

Kant acredita que só se podia universalizar a forma. Mead acres-
centa que também se pode universalizar o fim. Esta possibilidade Mead
explica com um movimento sutil, que vai estabelecer uma relação, antes
impensada, entre o móvel da conduta humana e o fim a que se dirige.
Segundo Mead, tanto Kant quanto os utilitaristas colocam a sociedade
como um fim, mas em nenhum dos casos ela aparece como um objeto do
desejo dos indivíduos. Assim, tanto quanto o hedonismo, também kantismo
e utilitarismo “assumem que nossas inclinações [só] estão voltadas para
nossos próprios estados subjetivos”. 

Mead subverte esse raciocínio. Ele observa que “se se deseja o
próprio objeto, deseja-se aquilo a que pode ser dado uma forma universal;
[mas, nesse caso,] se se deseja um tal objeto, o móvel ele próprio pode ser
tão moral quanto o fim. A ruptura que o ato põe entre o móvel e o fim pre-
tendido desaparece” (idem, 382). Se, portanto, o hedonismo reconhece o
prazer como único móvel da conduta humana, Mead, no seu lugar, coloca
o impulso que tem no fim sua razão de ser. Se isso é assim, os impulsos,
que para Kant são ruins e para os utilitaristas são neutros, podem passar a
ser julgados justamente pelo fim a que se dirigem. Mead pretende, com
esse movimento, resolver o impasse da ética kantiana: os fins são bons, e

4 Como sempre, diante de qualquer aporia da filosofia kantiana, Hegel e Nietzsche tomam
caminhos simetricamente opostos. Nietzsche pensa encontrar a solução na própria aporia,
partindo para um relativismo axiológico que influenciou decisivamente Max Weber. Com
isso, Nietzsche, de quebra, rejeita o modo de pensar essencialmente a-histórico dos utilitaris-
tas, acrescentando ainda: “do pathos da distância [do que é inferior e plebeu] é que [os
nobres] tomaram para si o direito de criar valores, de cunhar nomes de valores: que lhes
importava a utilidade!” (Para a Genealogia da Moral, #2). Hegel, por outro lado, procura
resolver a aporia com a introdução do conceito de eticidade, cuja mais alta manifestação é o
Estado, o Deus realizado que põe o direito.



conseqüentemente os impulsos que eles reforçam, caso levem a uma rea-
lização do si mesmo (self) como um ser social.

“Na validez das normais morais – observa Habermas – fica implici-
tamente conjurado o perigo que a depreciação da sociedade representa igual-
mente para todos os membros de um coletivo; o perigo da anomia, da desagre-
gação da identidade do grupo, da desintegração de um plexo de vida social que
é comum a todos os membros do grupo” (Habermas, 1985: 134). Contudo, “à
diferença de (...) Kant e [d]os utilitaristas, [que] opera[m] com as categorias da
filosofia da consciência, Mead concebe o processo de formação de um con-
senso normativo e de solução dos conflitos de valores a ele inerentes como o
resultado da ação comunicativa de agentes que, ao interagirem, reconstroem a
sociedade a que pertencem e, eventualmente, conduzem o grupo a novos
padrões de moralidade.” Não há como, nesse contexto, decidir p r i v a d a m e n t e
sobre o pretenso interesse geral que uma determinada norma possa represen-
t a r. Isso só é possível no âmbito da interação social em que cada indivíduo se
posiciona criticamente em relação à tradição na qual se encontra desde sem-
pre, renovando, dessa forma, aquele pano de fundo ético que torna a vida
humana em sociedade possível. O princípio monológico da ética kantiana tem
que dar lugar ao p rocedimento dialógico que a ética de Mead contempla.

Habermas, como se vê, no caminho que leva à fundamentação
de uma ética do discurso, reaproxima-se criticamente, tanto quanto Mead,
do formalismo da ética kantiana, acentuando, entretanto, contra Kant, seu
caráter procedimental e intersubjetivo. Porém, Habermas – ao contrário de
Apel (que caminha nessa mesma direção) – faz ver que o knock down
definitivo nos céticos da moral só pode ser desferido pelos cognitivistas
com a recuperação do conceito hegeliano de eticidade que, contudo, não se
confunde, como em Hegel, com o Estado – reduzido, no modelo haber-
masiano, a um subsistema complementar à empresa capitalista, envolvido
em tarefas de reprodução material da sociedade –, mas como um mundo da
vida simbolicamente reproduzido pela ação comunicativa.5
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5 Cf. “Notas Programáticas para a Fundamentação de uma Ética do Discurso”, in Habermas,
1989: 61/141. A questão que surge é a de saber até que ponto a ética do discurso, que não
mobiliza conceitos como o de divisão do trabalho ou classes sociais, a não ser pela mediação
de uma categoria socialmente pouco elucidativa como a de distúrbios sistêmicos, pode ainda
ser considerada legatária da tradição do materialismo histórico. Como Apel sublinhou, a
origem da ética do discurso remonta a Peirce, que percebeu que a lógica da ciência moderna
pressupõe uma lógica normativa da ciência, ou seja, uma ética. A ética do discurso é a ética
de uma determinada “comunidade ideal”, qual seja, a moderna camada social de indivíduos
que dedicam suas vidas às atividades de criação e inovação. Camada social que, pela trans-
formação da ciência em fator de produção, foi alçada à condição de classe social. A ética do
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Não obstante o enorme passo à frente que representa a teoria
moral meadiana, Habermas objeta-lhe dois aspectos. 1) “Mead, segundo ele,
permanece atento aos traços formais da evolução moderna da moral e do
direito e aos traços formais do individualismo no âmbito do desenvolvimen-
to da personalidade; mas passa por alto o reverso desse formalismo e não
parece preocupar-lhe o preço que em moeda de eticidade concreta há de
pagar a razão comunicativa por essa sua vitória” (idem: 155). Habermas re-
fere-se ao processo de abstração e de perda de aura que experimentam os va-
lores, convertidos em elementos manipuláveis e estereotipados. 2) Além do
excessivo formalismo, Habermas aponta o viés idealista da teoria da
sociedade de Mead: “a reprodução material da sociedade, o asseguramento
de sua existência física, tanto frente ao exterior quanto ao interior, ficam apa-
gados da imagem de uma sociedade entendida exclusivamente como um
mundo da vida comunicativamente estruturado” (idem: 159).

Habermas procura sanar essas deficiências, entendendo a
sociedade simultaneamente como um mundo da vida simbolicamente
reproduzido e como um sistema, dele diferenciado, responsável pela sua
reprodução material. Daí que, para ele, nesse ponto específico, a abor-
dagem de Durkheim, complementada pela de Parsons, mostra-se superior.
Apesar das deficiências da sociologia durkheimiana, na opinião de
Habermas, ainda fortemente presa à filosofia da consciência, ela permite
que se coloque em perspectiva tanto a diferenciação sistêmica quanto as
formas de integração social, distinguindo-se os mecanismos de ação que
asseguram um consenso normativamente alcançado dos mecanismos não-
normativos que funcionalmente estabilizam plexos de ação para além das
consciências dos atores. Integração social e integração sistêmica corres-
pondem, dessa maneira, aos dois elementos que compõem a sociedade:
mundo da vida e sistema, respectivamente.

FERNANDO HADDAD é professor do Departamento de 
Ciência Política da USP.

discurso nada mais é do que a ética “universalista” dessa classe particular. Como força mate-
rial que é, não pode ser desprezada pelo pensamento crítico, mas a extrapolação indevida do
seu alcance revela que mesmo num mundo cínico ainda há espaço para a ideologia.
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Os filósofos antigos chamaram ao homem mundo pequeno;
porém S. Gregório Nazianzeno, melhor filósofo que todos eles e por
excelência o teólogo, disse que o mundo comparado com o homem é o
pequeno e o homem em comparação do mundo, o mundo grande; mas um
é um mundo e são muitos mundos grandes que estão dentro do pequeno.
Basta por prova o coração humano, que sendo uma pequena parte do
homem, excede na capacidade a toda a grandeza e redondeza do mundo
(...) Nesta máquina do mundo, entrando também nela os céus, as estrelas
têm seu curso ordenado que não pervertem; o sol tem seus limites e trópi -
cos fora dos quais não passa; o mar, com ser um monstro indômito, em
chegando às areias, pára; as árvores, onde as põem não se mudam; os
peixes contentam-se com o mar, as aves com o ar; os outros animais com
a terra. Pelo contrário o homem, monstro e quimera de todos os elemen -
tos, em nenhum lugar pára, com nenhuma fortuna se contenta, nenhuma
ambição, nem apetite o farta; tudo perturba, tudo perverte, tudo excede,
tudo confunde, e como é maior que o mundo não cabe nele.

Antonio Vieira

O EMPENHO DE ANTONIO VIEIRA*

ALESSANDRO MANDUCO COELHO

* Este artigo é uma parte reduzida e modificada de um capítulo da minha Dissertação de
Mestrado em Ciência Política na Universidade de São Paulo que trata sobre Razão de Estado
e o Pensamento Político de Antonio Vieira. Aproveito a oportunidade para agradecer os
comentários e apontamentos dos professores Istvan Jancsó e Cicero Araújo, que realizaram
uma discussão muito proveitosa, por ocasião da defesa. 



Este artigo busca evidenciar a presença de um pensamento
político em Antonio Vieira. Procurar-se-á demonstrar que, além de exis-
tente, há um sério e poderoso arsenal intelectual atinado e concatenado,
passível de reconstrução nas intervenções produzidas por este jesuíta que
viveu ao longo de quase todo o século XVII (1608-1697).

Amplamente conhecido, o tom pragmático marca indelével a
figura do padre Vieira. Exemplo explícito é sua ênfase na necessidade tanto
do cabedal quanto da tolerância para com os homens de nação, com vistas
à mais perfeita saúde financeira do Reino português.1

Por ora, ressalta-se o Vieira mais doutrinário, menos conhecido
e apreciado.2 Para tanto, ordeno o texto em dois planos. No primeiro, a dis-
cussão se refere ao recursivo apelo de Vieira no tocante à união das gentes.
Este ponto é fundamental, pois indica o modo pelo qual ocorre a passagem
da vantagem particular para o único interesse que tem valor na argumen-
tação de Vieira: o geral, da monarquia absoluta. 

Isso conduz ao segundo ponto. Na seqüência, valho-me de uma
análise mais detida sobre a concepção de Estado possível de ser reescrita
no pensamento de Antonio Vieira. Para adiantar algo que mais à frente
deve ficar claro, o Estado é o lugar que condensa vontades: Divina e
humana; neste espaço não há laicização, ele é eminentemente místico.

ACOMODAÇÃO E AJUSTAMENTO

Na ação de Antonio Vieira e em sua decidida batalha em torno
da aceitação dos judeus e do abrandamento e mudança dos estilos da
Inquisição, despontam algo mais, e não significam, unicamente, um
empenho de ordem econômica. Este ponto parece encerrar interesses da
monarquia portuguesa, envolvida que estava num plano salvífico que repõe
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1 Alguns exemplos desta defesa e da visão do comércio com um papel de redenção encon-
tram-se em suas propostas e pareceres. Sobre as mesmas, pode-se colher tais referências à
edição estabelecida, organizada e prefaciada por Alcir Pécora em Escritos Históricos e
Políticos.
2 Faz-se necessário lembrar das anotações e alertas de Pécora em Teatro do Sacramento quan-
to ao “esquartejamento” produzido pela fortuna crítica do padre Vieira. Nesse livro, o autor
mostra que, mais que partes e compartimentos, a figura e o pensamento de Antonio Vieira
pode e deve ser entendido e compreendido a partir de uma totalidade. Sempre retórico, políti-
co e teológico, o discurso e a prática do inaciano se fundem e combinam com expressão má-
xima na relevância e centralidade dos Sacramentos, particularmente o da Eucaristia.
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a integração das comunidades católicas e hebraicas, base do reino con-
sumado de Cristo na Terra, o V Império. Esta ‘união’de todos em favor de
um ‘interesse nacional’é o que se verá.

Deste modo coloca-se a inventio3 de Vieira. Direcionar e colo-
car em marcha a rígida composição social hierárquica do Reino, isto é o
que se quer. Mudança, várias delas são imprescindíveis, mas todas dentro
da ordem providencial.

Por vez, sua fala tem como alvo a fidalguia. Esta deve sacrificar
seu tempo e compartir a tarefa de remissão econômica do Reino. Afinal,
todos fazem parte do mesmo corpo, segundo a unificação e pacto de todos,
dada pela universalidade divina, conforme todo o esforço dos contra-
reformistas. A união de todos, em torno de um único interesse, é o que se
coloca no Sermão de Santo Antonio.4

E não é só a fidalguia que merece sua atenção. Vieira está dis-
posto a reformar o modo pelo qual os impostos são cobrados. Deste ponto
de vista, sua preocupação é mais larga e requer uma reforma tributária
geral no Reino. De início, isto implica penetrar no ‘campo minado’ que
eram os privilégios da nobreza, bem como a isenção eclesiástica. Sua co-
ragem em denunciar e proferir os remédios necessários para o bem-estar do
Reino levam-no a defender a tributação igual. Porém, a igualdade aí não
significa atingir e abalar as estruturas do Antigo Regime, como se verá adi-
ante. Pois é a conservação a ‘tarefa mãe’de que o governo deve se ocupar.

No Sermão de Santo A n t o n i o, pregado no mesmo ano em que
Hobbes publica o De Cive e o cardeal M a z z a r i n o seu B reviário dos Políticos,
a figura deste santo é utilizada como metáfora. “Ao Defensor da Fé, ao Lume
da Igreja, à Maravilha de Itália, à Honra de Espanha, à Glória de Portugal, ao
melhor filho de Lisboa, ao Querubim mais eminente da Religião Seráfica”,
o padre Vieira inclui os adjetivos: fiel e estadista. Assim, como português,

3 Refiro-me aí a invenção, como parte do discurso relativo ao estoque de tópicos e seus esque-
mas argumentativos básicos com vistas à persuasão, conforme o sentido técnico nas retóricas
clássicas. No caso de Vieira, para Pécora é correto o que diz Adma Fadul Muhana, particu-
larmente, na análise de sua obra profética: “há uma simbiose entre os argumentos utilizados
com o propósito não exclusivamente intelectual de convencer e, inversamente, uma utilização
dos afetos não com a função exclusiva de comover”. Teatro do Sacramento, pp.44.
4 Também aqui as referências textuais foram colhidas à edição estabelecida, organizada e
prefaciada por Alcir Pécora, In: VIEIRA, Antonio. Sermões,Tomo II, pp.315-334. Porém, há
que se notar a data e o local da pregação do Sermão, pois o título “Santo Antonio” aparece
nomeando outros sermões. No caso em análise, refere-se ao proclamado na Igreja das Chagas
de Lisboa, no ano de 1642, em ocasião da reunião das Cortes do Reino de Portugal.



Santo Antonio de Lisboa é fiel e, como italiano, Santo Antonio de Pádua é
estadista. Além disso, mais que tudo, como a matéria do Sermão é a conser-
vação do Reino, Santo Antonio é o próprio sal terr a e.5

Porque “o sal é o remédio da corrupção, mas remédio preservati-
vo: não remedeia o que se perdeu: mas conserva o que se pudera perder, que
é o que temos necessidade”. Assim, ao seguir em comparar as diferentes tare-
fas impostas a Portugal e Espanha, o jesuíta esclarece que: “Os intentos de
Castela, são recuperar o perdido; os intentos de Portugal são conservar o
recuperado.” Como já notado, a marcação sobre o estado geral do Reino de
Portugal é uma constante. O que preocupa Vieira é a manutenção da inde-
pendência. Por meio do processo político que culmina na Restauração, em
1640, o dever português é, agora, acima de tudo, ‘conservar o recuperado’.

Ainda metaforicamente, Vieira discorre sobre a maneira pela
qual se há de conseguir a conservação. Deus tirara de Adão a costa para a
fábrica de Eva, mas como a tirou, pergunta o jesuíta. Immisit Deus saporem
in Adam, é o que está escrito no Texto Sagrado. E por que havia se tirar a
costa de Adão dormindo, volta a questionar. Direto ao ponto, Vieira encer-
ra a contenda dizendo que: 

A costa de que se havia de formar Eva, tirou-a Deus a Adão dor-
mindo e com quanta suavidade se deve tirar ainda o que é para seu
proveito. Da criação e fábrica de Eva dependia não menos que a
conservação e propagação do gênero humano (...) Deus tirou a
costa de Adão, não acordado, senão dormindo: adormeceu-lhe os
sentidos, para lhe escusar o sentimento.6

A montagem não pára por aí. Por analogia, em relação ao corpo
político, continua Vieira, 

Com tanta suavidade como isto, se há de tirar aos homens o que
é necessário para sua conservação. Se é necessário para a conser-
vação da Pátria, tire-se a carne, tire-se o sangue, tirem-se os ossos,
que assim é razão que seja; mas tire-se com tal indústria, com tal
suavidade, que os homens não o sintam, nem quase o vejam.7

Os conselhos de Antonio Vieira avançam na questão tributária
do Reino. Este seria o remédio, a ‘indústria’ pela qual seria suave e fácil
levar adiante a forçosa conservação. Santo Antonio, como sal terrae, é
quem estabelece a ‘dinâmica política’mais adequada. Pois, se é necessário
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5 Conforme Matheus 5,13: “Vós sois o sal da terra.”
6 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.322.
7 Ibidem.
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que os meios de conservação sejam os mais tênues possíveis que “não
sejam os remédios particulares, sejam universais: não carreguem os tribu-
tos somente sobre uns, carreguem sobre todos” e, voltando à alegoria do
sal, “não se trate de salgar só um gênero de gente”.

A mensagem parece encontrar fundamento nos ‘explosivos’
ensinamentos de Cristo que prega a igualdade de todos, “e obriga a todos
sem privilégio: ao grande e ao pequeno, ao alto e ao baixo, ao rico e ao
pobre, a todos mede pela mesma medida.”8

Vieira sabe que o maior jugo de um Reino, “a mais pesada carga de
um República, são os imoderados tributos” e, por assim saber, o jesuíta acon-
selha que se repartam todos entre todos. Neste sentido é que Antonio Vi e i r a
assemelha os tributos à morte. “Não há tributo mais pesado que o da morte, e,
contudo, todos o pagam, e ninguém se queixa, porque é tributo de todos.”9

Como não há privilegiados, não há queixosos. Com tal simplici-
dade, Vieira quer dizer que a origem das lamúrias são as vantagens individu-
ais, representadas nos benefícios das ordens. Somente a distribuição eqüitati-
va e igualitária dos tributos por todos os membros da sociedade é capaz de
apaziguar os descontentamentos. Assim, importa ao governo temporal aplicar
e implementar as políticas regidas conforme o governo natural do Criador: Q u i
solem suum orri facit super bonos et malos, et pluit super justos et injustos.1 0

O pregador reconhece a dificultosa missão que é a de igualar a
todos. Porém, engenho é o que não falta a Antonio Vieira. A sua Razão de
Estado atende as conveniências do bem comum que transforma a natureza
dos homens, segundo o dever e a obrigação requeridas pela condição social
e política destes. Resume-se: “Deixem de ser o que são, para serem o que
é necessário, e iguale a necessidade os que desigualou a fortuna”11.

Se os três estados do Reino, atendendo a suas preeminências,
são desiguais, atendam a nossas conveniências, e não o sejam, eis o con-
selho de Vieira. Dotado de uma particular ‘capacidade alquímica’, o jesuí-
ta confronta os três estados do Reino (Eclesiástico, Nobreza e Povo) aos
três elementos que compõem o sal (fogo, ar e água). 

Assim como o sal é uma junta de três elementos, fogo, ar e água,
assim a República é uma união de três estados, eclesiástico,
nobreza e povo. O elemento do fogo representa o estado ecle-
siástico, elemento mais levantado que todos, mais chegado ao

8 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.323.
9 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.324.
10 “O que faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e manda a chuva sobre justos e injustos”.
11 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.326.



céu e apartado da terra; elemento a quem todos os outros susten-
tam, isento ele de sustentar ninguém. O elemento do ar represen-
ta o estado da nobreza, não por ser a esfera da vaidade, mas por
ser o elemento da respiração, porque os fidalgos de Portugal
foram o instrumento felicíssimo por que respiramos, devendo
este reino eternamente à resolução de sua nobreza os alentos com
que vive, os espíritos com que se sustenta. Finalmente, o ele-
mento da água representa o estado do povo: Aquae sunt populi1 2

– diz um texto do Apocalipse – e não como dizem os críticos, por
ser elemento inquieto e indômito, que à variedade de qualquer
vento se muda, mas por servir o mar de muitos e mui proveitosos
usos à terra, conservando os comércios, enriquecendo as cidades,
sendo o melhor vizinho que a natureza deu às que amou mais.1 3

Como o interesse maior é sempre pela conservação do Reino,
entende-se por que os elementos naturais deixam de ser o que eram para con-
verterem-se numa espécie nova, conservadora das coisas: o sal. A n a l o g a-
mente, “os três elementos políticos hão de deixar de ser o que são, para se
reduzirem unidos a um estado que mais convenha à conservação do Reino”. 

Nesse passo impõe-se o tema da concórdia. Conceito político
entendido como superação das facções e dos interesses privados, no caso de
Vieira, longe se está de compreender a concórdia, a união de todos, univoca-
mente do ponto de vista moral. Apontado por Pécora, no pensamento de
Antonio Vieira, há sempre “uma razão virtuosa acima dos interesses particu-
lares das ordens; a v i rtus administrativa exige a consideração de uma Ordem
capaz de equilibrar as demais, e que se repõe analogamente na função real da
Cabeça que zela pela saúde inteira, a concórdia, do corpo místico do Reino.”1 4

O equilíbrio entre os diferentes estados que compõem o Reino é
o que pretende o jesuíta. Primeiramente, do Estado Eclesiástico, Vieira
propõe que deixe de ser o que é por imunidade, e seja o que convém à
necessidade comum. Ora, o que se quer dizer é que a ocasião15 confere
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12 “As águas são os povos”.
13 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.326.
14 PÉCORA, Alcir. “Política do Céu, Anti-Maquiavel”, In: Ética, p.137.
15 O termo ocasião é central na argumentação de Vieira. Como evidenciado por João Adolfo
Hansen: “Escolasticamente, a ocasião é uma circunstância ou conjunto de circunstâncias que
favorecem a ação de uma causa livre. Diferencia-se da condição, pois esta se refere a qual-
quer causa eficiente. Supõe-se que a ocasião atua sobre a vontade do agente de modo imedi-
ato, uma vez que remove obstáculos interpostos em sua ação e, ainda, porque induz a vontade
a cooperar positivamente. A ocasião é um incentivo para a ação. No século XVII, é um con-
ceito político, com o sentido de concurso de causas que abre caminho à grandeza.” A sátira e
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uma prática determinada aos eclesiásticos. Tributário da segunda escolás-
tica, o orador sacro anuncia o dever da Igreja e seus integrantes seguindo a
lógica e a interpretação dada pelo neotomismo: o direito natural precede o
direito positivo. Entende-se, assim, “porque quando estão em necessidade
os Reis, é bem que os bens Eclesiásticos os socorram, e que tirem os
Sacerdotes o pão da boca para o sustentarem a ele, e a seus soldados.”16

Mais uma vez de modo ‘alquímico’, projetando a concórdia e o
bem comum de todo o corpo político, ordenado este pela cabeça represen-
tada pelo Rei, Vieira se encarrega de fazer mover a sociedade de sua época,
com vistas à conservação do Reino de Portugal: 

A água deixando de ser água, faz-se sal, e o sal desfazendo-se do
que é, torna a ser água. Neste círculo perfeito consiste a nossa
conservação e restauração. Deixem todos de ser o que eram,
para se fazerem o que devem; desfaçam-se todos como devem,
tornarão a ser o que eram. Este é em suma o espírito das nossas
quatro palavras: Vos, estis, sal, terrae.17

Deste modo, o pertencer ao corpo político do Estado implica a
imediata responsabilidade pessoal para com os demais homens. A concór-
dia com o Pai não é suficiente, se não houver também a concórdia de cada
um consigo mesmo. “É preciso reduzir a uma unidade comum da tranqüi -
lidade da alma a diversidade dos apetites individuais que concorrem na
situação social de concórdia”.18 Desta maneira, o modo de união mais per-
feito do corpo político do Estado é a paz, como conformitas e proportio dos

o engenho, p.402. Neste ponto, cabe salientar as semelhanças com a clássica construção de
Nicolau Maquiavel, concernente a “fortuna” e a “virtù”. Como se sabe, descrito no penúltimo
capítulo do Príncipe, diz o próprio florentino: “Não desconheço que muitos têm tido, e têm,
a opinião de que as coisas do mundo são governadas pela fortuna e por Deus, de modo que a
prudência dos homens não as poderia corrigir nem lhes ofertaria algum remédio. Dessa
maneira, poder-se-ia pensar que ninguém deve se importar muito com elas, deixando-se sim-
plesmente reger pela fortuna. Essa opinião é muito aceita na nossa época, pela grande vari-
ação das coisas, o que se percebe diariamente, fora de toda conjetura humana. Em algumas
ocasiões, quando considero o assunto, tendo a aceitá-lo. Apesar disso, e uma vez que nosso
livre-arbítrio permanece, acredito poder ser verdadeiro o fato de que, mesmo assim, ela nos
permita governar a outra metade quase inteira”.
16 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.331.
17 Idem, p.333.
18 Segundo HANSEN, J. A. “O tema estóico, retomado do Sêneca do De tranquillitate animi,
tem intensa circulação na literatura do século XVII, aliás, sendo adaptado ao desenvolvimen-
to político de temas correlatos, como o do desengano e o da concórdia ausente da sociedade
vivida como teatro de enganos. A paz social do corpo do Estado, perfeita integração de suas
partes e funções, combina a concórdia de todos no bem comum e a adesão de cada membro
ao corpo político pelo controle da vontade”. Para conferir: “Positivo/Natural: sátira barroca e
anatomia política”. In: Revista de Estudos Avançados da USP, n.6, p.69-73.



apetites: “Es el império unión de voluntades em la potestad de uno; si éstas
si mantienen concordes, vive y cresce; si se dividen, cae y muere, porque
no es outra cosa la muerte sino uma discórdia de las partes.”19

No Sermão Santíssimo Sacramento pregado em 166220, o tema
da união volta a aparecer. Neste, a questão transpõe a chave do sacramen-
to, ou seja, a comunhão eucarística que é união com Cristo só se efetiva
porque ocorre a união entre os homens, numa trilogia sempre presente em
Vieira: retórica, teológica e política. 

Logo de início, neste seu escrito, o público escolhido por Vieira é
anunciado: “Ouça-me a Nobreza Ilustríssima de Portugal; porque com ela é o
caso.” O jesuíta protesta contra o modo com que estes ilustres do Reino de-
sagradam o mistério divino do sacramento. E desagradam porque desunidos.
Pois, não basta a comunhão com Cristo que é particular. Dessa união particu-
lar deve nascer a união comum, de todos. Por isso é possível entender a afir-
mação de insuficiência da comunhão que nos une somente a Cristo, porque
este sacramento deve ultrapassar seus limites e abranger todos.

Sendo, pois o fim de Cristo naquele sacramento ou naquela ofi-
cina de amor não só unir-se conosco, senão unir-nos entre nós:
sendo o fim de Cristo em se nos dar a comer, ou a comungar,
introduzir-se aos nossos corações para os concordar e unir entre
si: e sendo mesmo Cristo, não só o mediatário, senão também o
meio dessa união, vede se tem justas causas de estar queixoso,
de estar ofendido, e de estar agravado.21

Depois de percorrer e demonstrar o agravo, Antonio Vieira
busca persuadir ao remédio. E se o agravo é a desunião, o desagravo só
pode ser a união. Por isso mesmo é que o público escolhido é a nobreza.
Pois, “entre os unidos sempre a união está da parte do mais nobre, e entre
os desunidos sempre a desunião está da parte do mais vil”. Aos nobres é
preciso cuidado. Porque “Nobreza e desunida não pode ser, porque em
sendo desunida, logo deixa de ser nobreza, logo é vileza”. Assim como
“por mais alta que esteja a cabeça, se não está unida, é pés; por mais ilus-
tre que seja o ouro, se não está unido é barro”.

A desunião é uma ferida que corrói e consome. Para Vieira ela é
o contrário de conservação: 
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19 FERROL, F. M. Saavedra Fajardo y la política del Barroco, Madrid, Instituto de Estudios
Políticos, 1957. Citado em: HANSEN, João Adolfo. “Positivo/Natural: sátira barroca e anato-
mia política”, p.70.
20 VIEIRA, Antonio. “Sermão do Santíssimo Sacramento”, pp.155-176.
21 VIEIRA, Antonio. “Sermão do Santíssimo Sacramento”, p.160.
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As obras da natureza e as da arte todas se conservam e per-
manecem na união: e todas na desunião se desfazem, se destroem
e se acabam. Esta máquina tão bem composta do mundo, como
ser obra de braço onipotente, que é o que sustenta e a conserva,
senão a perpétua e constante união de suas partes? (...) Esse foi o
pensamento profundo do grão Príncipe da Igreja, S. Pedro, o qual
chamou ao fim do mundo desunião do universo.2 2

As razões marcadas pelo padre Vieira para que a união seja ele-
vada a condição de essencialidade da vida, continuam sendo expressas na
sua coerente e corrente tríade argumentativa (retórica, teológica e política).

Toda a vida não é mais que uma união. Uma união de pedras é edi-
fício: uma união de tábuas é navio: uma união de homens é exérci-
to. E sem esta união tudo perde o nome, e mais o ser. O edifício sem
união, é ruína: o navio sem união, é naufrágio: o exército sem
união, é despojo. Até o homem (cuja vida consiste na união da alma
e corpo) com união é homem, sem união é cadáver. A maior obra
da Sabedoria, e da Onipotência divina, que foi o composto infalí-
vel de Cristo, consistia em duas uniões: uma união entre o corpo e
a alma, e outra união entre a humanidade e o Verbo. Quando perdeu
a primeira união, deixou de ser homem; se perdera a segunda, dei-
xava de ser Deus. Oh Deus! Oh homens! Que só a vossa união vos
há de conservar, é só a vossa desunião vos pode perder.2 3

A herança neotomista e a Razão de Estado catolicamente con-
cebida são manifestas na afirmação de que: “O que sustenta e conserva os
Reinos é a união”. Por isso a desgraça maior é que se vejam portugueses
contra portugueses: Omne Regnum in se ipsum divisum deolabitur.24

Como apontado por Hansen, na Ibéria do século XVII, a virtus
unitiva do amor do bem comum aparece traduzida na metáfora estóica-aris-
totélica da amizade. Mais ainda, 

os temas entrelaçados da unidade, do bem comum e da amizade
das partes do corpo político são centrais na sátira barroca seiscen-
tista, aliás, que os dispõe como oposição de mundo das relações
pessoais virtuosas e, também, da ordem definida pelas relações
econômicas impessoais e viciosas, que tiram de si mesmas sua
justificação, traduzindo como ‘amor falso’, ‘moral ódio’.2 5

22 VIEIRA, Antonio. “Sermão do Santíssimo Sacramento”, p.168.
23 VIEIRA, Antonio. “Sermão do Santíssimo Sacramento”, p.169.
24 “Todo Reino dividido contra si mesmo será desolado”.
25 HANSEN, João Adolfo. “Positivo/Natural: sátira barroca e anatomia política”, p. 73.



Nesse sentido é possível mesmo entender os dois elementos que
concorrem para a paz social do corpo do Estado: primeiro, o da concórdia,
depois, o da tranqüilidade da alma, ou sossego interno dos apetites. Não
por acaso, exemplarmente, um filósofo como Spinoza, mostrando o seu
momento, propõe que o “bem supremo” passível e possível de ser almeja-
do pelos homens é unicamente o da “tranqüilidade interior”.

Todos unidos com e em Cristo, e todos unidos entre nós, este é o
remédio para os males da discórdia e da ruína dos reinos. Afinal, o
Sacramento da Eucaristia é, ao mesmo tempo, o do amor e da união. E se a
natureza faz de muitos um único mesmo, é pelo milagre da união que os por-
tugueses, sempre poucos, são transformados em muitos. De tal modo que a
Nobreza Ilustríssima de Portugal deve entender que só a união pode causar
sua glória. Conseqüentemente, uma tarefa é imposta a essa nobreza, qual
seja: “domai, abatei, sujeitai e ponde rendido a vossos pés tudo aquilo que
pode impedir a verdadeira concórdia e união deste Reino todo vosso.”2 6

Isso tudo mostra que o fundamental no tema da união encerra a
questão da dualidade, ou seja, a mediação entre o humano e o divino. Quer
se dizer com isso o seguinte: os homens procuram a Deus reconhecendo
sua associação hierárquica-instituicional como desdobramento natural da
razão e vontade comum. É o estabelecimento da união entre os homens, via
comunhão com Deus, a recorrente imagem que Antonio Vieira quer pro-
duzir e fazer efeito.

O que se viu até aqui, num primeiro momento deste artigo, foi a
maneira qual por meio da ‘alquimia perfeita’entre os diferentes estados do
Reino, a alternativa que melhor e mais adequadamente apontava para o
cumprimento da tarefa portuguesa de conservar e legitimar o restaurado era
a união e a comunhão de todas as gentes. 

Para dar prosseguimento e encarar a concepção de Estado ela-
borada por Vieira, faço uma anotação sobre o contexto português do seis-
centos. Este era um ambiente que estava fortemente impregnado por
crenças de fundo messiânico-milenarista, presença marcante na argumen-
tação de Vieira, como atestam vários de seus sermões e cartas. De toda
ordem, a junção das profecias que penetravam o imaginário português
recobria a percepção sobre o Reino, dotando-o de uma exclusividade. Este
seria dono e proprietário singular da missão de cristianizar todo o mundo.
A dimensão e confiança da realização deste destino é proporcional ao
aparecimento de variadas crenças, as quais aponta-se mais à frente. Faz-se
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26 VIEIRA, Antonio. “Sermão do Santíssimo Sacramento”, p.164.
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necessário, assim, passar em revista essa atmosfera intelectual. Remonta-
se ao ano de 1641, quando o padre Vieira volta a Portugal pela primeira
vez. O encontro mostra um país em verdadeira efervescência visionária,
mantida em alta pela confluência do messianismo sebastianista e as novi-
dades da Restauração.27 Esse é o lugar em que os sinais, muitos na visão
de Vieira, da eleição portuguesa podem ser abundantemente detectados.

Quando se fala no clima místico e no ambiente carregado de
prenúncios e presságios messiânicos encontrado e desenvolvido em Por-
tugal, é preciso ter em conta que tais crenças estariam apoiadas, basica-
mente, em três correntes de pensamento: as milenaristas joaquimitas,28 o
judaísmo29 e o messianismo português30 propriamente dito. 

2 7 Quanto ao período da União Ibérica e da Restauração Portuguesa, nos quadros da História de
Portugal, há uma infinidade de livros. Para o estudo em questão me utilizei, em específico, de
dois autores: FRANÇA, Eduardo D’Oliveira em P o rtugal na Época da Restauração e H E S-
PANHA, Antonio Manuel. História de Portugal: O Antigo Regime e ARestauração e sua Época.
28 Esta crença tem origem nos escritos do abade italiano Joaquim di Fiori, que viveu entre os
anos de 1145 e 1202. Ele elaborou um sistema escatológico que se fundiria com as “Sibilinas
Cristãs”. Para Di Fiori, as alegorias bíblicas serviriam como um método de compreender e
prever o desenrolar da história, ultrapassando assim seus fins morais e religiosos. O milena-
rismo de sua obra reside no fato de Joaquim di Fiori ter formulado uma teoria acerca das três
idades da humanidade: a primeira, antes da lei ou tempo do pai; a segunda, sob a lei ou tempo
do filho e, por fim, a última redentora, sob a graça ou tempo do espírito. Desse modo, por
exemplo, é que Jean DELEMEAU no seu A História do Medo no Ocidente afirma o
joaquimismo como possuidor de três elementos que possibilitaram sua utilização pelos mile-
naristas mais radicais: 1) o refortalecimento dos temas apocalípticos, 2) a idéia de que a igre-
ja dos clérigos seria substituída pela dos contemplativos e 3) a de que os menos favorecidos
reinariam no mundo. Nota-se, ainda, que foram os franciscanos os responsáveis pela difusão
do joaquimismo na Idade Média, sendo que muitos esperavam a ressurreição de São
Francisco como o prelúdio de uma nova era. É a partir deste momento que se pode identificar
os traços messiânicos junto aos ideais milenaristas.
29 O messianismo judaico parte de profecias que encaram a concepção de história formulada
a partir dos judeus, os quais se consideravam como o povo ‘eleito’e ‘escolhido’por Deus. O
mais antigo apocalipse conhecido seria o Sonho de Daniel, no qual, pela primeira vez, se
imaginara um reino glorioso que não se limitaria à Palestina, mas que englobaria toda a Terra,
ultrapassando a glória de todos os reinos anteriores. Para acompanhar a discussão sobre este
assunto, ver: COHN, Norman. Na senda do milênio. A elaboração das teorias acerca do
Quinto Império seria o início do messianismo judaico. Ao contrário do desejo da Igreja
Romana, que queria o reino nos céus, a crença dos judeus apontava para um império terrestre.
No século XV tem-se uma drástica mudança de atitude da população judaica em relação ao
messianismo, pois, ao contrário do que ocorria com o judaísmo antigo e devido às
perseguições sofridas na Península Ibérica, passa-se a acreditar na possibilidade de interfe-
rência do homem no processo divino, abreviando-se assim a vinda do redentor. Sobre as
relações entre judaísmo e Vieira vale conferir o estudo de SARAIVA, Antonio José. “Antonio
Vieira, Menasseh Ben Israel e o Quinto Império”.
30 Para o chamado messianismo português ver, especialmente, A evolução do Sebastianismo
de João Lúcio de Azevedo.



Além de todo esse material acumulado e em ebulição por séculos,
duas dessas crenças, que concebiam o Reino português dotado da especifici-
dade providencial, serão as mais prontamente empregadas por Vieira em seu
esforço de convencimento e de fazer mover seus conterrâneos.

É a partir do “milagre de Ourique”31 que se firma em definitivo
a aliança entre Deus e a nação portuguesa. Momento primeiro da história
de Portugal, no qual o próprio Cristo aparece para D. Afonso Henriques e,
ao proferir as palavras de alento e estímulo, diante a batalha em jogo, sina-
liza a particularidade do Reino que daquele instante para frente viu marcar
em sua identidade a intervenção sagrada.

O afortunado século XV inflou de otimismo os primórdios do
século seguinte. O momento de expansão marítima tornou o pequeno
Reino uma das maiores potências navais e comerciais de toda a Europa.
Durante o século XVI, junto ao ‘mito de Ourique’, o ambiente português é
tomado dessa atmosfera messiânica. 

O favor divino único, encontrado somente na história por-
tuguesa, manifesto no impulso voluntário para sair do próprio e abranger
o mundo, universaliza e equipa, de modo único e exclusivo, os lusitanos
em sua missão planetária. A etimologia preparada por Vieira é impres-
sionante: 

Tubal, como dizem todos os intérpretes daquela primeira língua –
que era a hebraica – quer dizer orbis et mundanus: homem de todo
o mundo, (...) porque este homem era o primeiro português, (...)
assim o português se chama mundanus, porque é todo o mundo, e
se chama orbis, porque é toda a redondeza da terra, (...) toda a
terra é sinônimo de Portugal.3 2

A intervenção divina em Portugal é imanente. Atinado, o pre-
gador e conselheiro régio reforça o ambiente e conteúdo milenarista-mes-
siânico vivido pelo Reino para desferir suas proposições universalistas. 
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31 O evento conta que em 25 de julho de 1139, um ano antes de D. Afonso Henriques de
Borgonha começar a usar o título de Rei, cristãos portugueses conseguiram vencer a batalha
contra o mais numeroso exército mouro de então. Este evento ganha contornos milagrosos a
partir do século XV, como traço fundador da nacionalidade, buscando ilustrar as conquistas
quase inexplicáveis empreendidas por um país tão pequeno e um povo tão reduzido. Por meio
desse ‘mito’poderia se indicar o destino de glória reservado a Portugal, confirmando a ‘von-
tade de Deus’em fazer dele um país livre e dedicado a levar a fé por todo o mundo. Vale lem-
brar que, sobre o ‘milagre de Ourique’, o primeiro texto escrito foi de Duarte Galvão, publi-
cado em 1505 com o título de Crônica d´El-Rei D. Afonso Henriques.
32 VIEIRA, Antonio. Sermão Gratulatório e Panegírico, p.44.
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A segunda outra dessas crenças, aproveitada por Antonio Vieira,
são as ditas “Trovas do Bandarra”33. A mais popular das profecias que
versa sobre o volta do Encoberto – rei português que guiaria todos os povos
em direção a uma única fé. Essas quadras populares ganharam força com
o desaparecimento de D. Sebastião34 na famosa batalha africana de
Alcácer-Quibir. Ora serão utilizadas para legitimar herdeiros, ora para
restaurar o Reino, ora para atiçar os cristãos-novos na busca de maior
autonomia e independência.

Partindo da interpretação das trovas e de um ambiente extrema-
mente afeito ao mistério, o empenho de Antonio Vieira passa pelo reforço
do papel do Estado. Basicamente, o que importa é a ordenação e a hierar-
quização do modelo monárquico de poder. O Portugal de Vieira precisava
renascer, restaurar-se, fazer valer sua identidade tal e qual nascida no
momento mesmo de sua fundação providencial, conforme Ourique. 

POLÍTICO E TEOLÓGICO: O ESTADO EM VIEIRA

A retomada do tomismo pelos ibéricos produzira um arcabouço
teórico que elevou a própria monarquia católica como corpo místico de
ordens naturalmente subordinadas à cabeça real, pressupondo a alienação
do poder na persona ficta do monarca, imediatamente sagrada porque figu-
ra da soberania popular nela alienada. O missionário Vieira participa desse
universo montado a partir de Trento e, por que não recuar um pouco mais,

33 Algumas palavras sobre Gonçalo Eanes Bandarra. Nascido em Trancoso, pequena cidade
comercial da região das Beiras, no início do século XVI. Sua biografia é pouco conhecida,
destacando-se sua profissão: sapateiro, e o fato de ser humilde e sua prodigiosa memória.
Leitor das Escrituras Sagradas, logo ganhou fama em sua cidade, sendo considerado como
uma espécie de ‘Rabi’local, interpretando a Bíblia e suas profecias para os cristãos-novos da
região. O apelo profético e messiânico marca suas trovas. Conforme Hermann, a discussão
acerca das Trovas seria a identificação do D. João, citado por ele, a quem o Padre Antonio
Vieira interpretará como sendo D. João IV. Ainda, segundo essa autora, o que garantiu a
sobrevivência das ‘Trovas de Bandarra’ foi justamente o mistério e a impossibilidade de se
identificar com certeza qual seria o rei predestinado apontado pelo seu autor. Para este tema,
ver: HERMANN, Jacqueline. No Reino do Desejado.
34 No ano de 1572, D. Sebastião tinha 18 anos. Este também foi o ano em que Camões
dedicara Os lusíadas ao monarca. Como se sabe, o épico logo se tornou o símbolo da alma
portuguesa daquele período conturbado. Tristeza, ressentimento e inconformismo, este o
quadro em Portugal nos fins do século XVI. A ‘missão’ conferida em Ourique precisava
urgentemente ser retomada. Parece que foi exatamente isso que D. Sebastião tomou para si: o
dever de retomar a expansão ultramarina, bem como o de resgatar as possessões em terras
africanas. Como se sabe, dessas jornadas, ele não voltou.



identificando na própria fundação da Companhia de Jesus os primeiros
enfrentamentos para com “todos esses hereges”. 

Assim, pode-se entender como o poder do Imperium, aquele
identificado pelo jesuíta Francisco Suárez, vem instantaneamente integrar
a força da razão natural, no momento mesmo em que o corpo político é
constituído.35 Ora, em Vieira há uma interpenetração total entre aspectos
religiosos e políticos, tanto a favor de uma justificação da sociedade de
ordens quanto de uma monarquia absoluta. Assim sendo, em se tratando de
Portugal, Nação e Estado figuram simples e exatamente como a mesma
substância. Nestes termos, o Estado surge para Vieira como uma “unidade
de vida tão organicamente constituída quanto a própria lei moral e a crença
religiosa, isto é, um prolongamento da razão natural.”36

Tudo isso remete a uma concepção política que procura trazer
para o centro todas as decisões. Interesse aqui é Interesse coletivo, mais
prontamente e bem dizendo, monárquico. Por isso mesmo é que o Estado
é tão importante na construção de Antonio Vieira. A linha seguida pelo
jesuíta é a da jurisprudência neo-escolástica de seus irmãos inacianos. Mas,
não é só a consideração jurídica do Estado que importa em Vieira. 

O que de fato torna-se relevante é sua forma monárquica, que pro-
duz a necessária organização e adequação do povo em relação aos go-
vernantes, ou melhor, ao próprio Deus. E por isso também é que qualquer con-
sideração mais democrática deve imediatamente ser rechaçada. Veja-se, sem-
pre retórico, teológico e político, um único exemplo, no Sermão da Epifania: 

Dizem que os que governam são espelho da República: não é
assim, senão ao contrário. A República é o espelho dos que a go-
vernam. Porque assim como o espelho não tem ação própria, e não
é mais que uma indiferença de vidro, que está sempre exposta a
retratar em si os movimentos de quem tem diante, assim o Povo,
ou República sujeita, se se move, ou não se move, é pelo movi-
mento ou sossego de quem a governa.3 7

Neste ponto, importa dizer que as instituições são legais porque
fundamentadas na legitimidade do poder consentido da população em favor
e na pessoa do Rei, estabelecendo a cabeça do corpo político, ou seja, inte-
gração e admissão das partes em favor da totalidade do Estado monárquico.

A partir dessas afirmativas é possível estabelecer duas dife-
renças entre o discurso e perspectiva adotada por Vieira em relação a
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35 SKINNER, Quentin. As fundações do pensamento político moderno, p. 243.
36 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, p.223.
37 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.597.
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grande parte dos neo-escolásticos. A primeira refere-se à questão da to-
lerância para com os judeus.

Uma segunda diz respeito, exatamente, ao fortalecimento das
monarquias nacionais. A despeito da tendência de convergência e do espíri-
to que tomou conta do período, e que impediu que o poder residente no
pontífice maior fosse deslocado para os monarcas absolutos nacionais,
Vieira, a isto, se coloca quase em oposição.

Ao contrapor uma teocracia imobilizadora, defendida pela
Inquisição e pelos grupos nobiliárquicos mais tradicionais, Antonio Vieira
revestia-a de um sentido transformador, garantindo um espaço de maior
poder ao monarca. Seria isto a “radicalização” de que Pécora nos fala:

Vieira não se opõe propriamente a Suárez por divinizar o poder de
um rei particular, o que, de fato, não é seu propósito imediato. O
que Vieira faz é radicalizar a posição característica dos mesmos
neotomistas a respeito da vontade comum unificada do ‘corpo
m í s t i c o ’ até o ponto de alto risco em que, ao mesmo tempo, ela
adquire máxima analogia com a vontade divina e máxima parti-
cularidade enquanto nação: o corpo ordenado do Estado ganha em
substância universal cristã (aumenta sua participação mística no
Ser) à medida que segue a sua vocação nacional distinta.3 8

Neste sentido, Vieira não rivaliza com o pensamento corrente da
segunda escolástica, mas, ao mesmo tempo, também não adere totalmente
aos pressupostos estabelecidos pelos trentistas. Sua posição é clara: há um
Estado escolhido que não pode fugir de sua missão, e não um único rei, o
que conduziria à consideração herética dos luteranos que queriam a con-
cessão direta ao príncipe do poder divino. No caso de Antonio Vieira, é o
Estado que ganha preeminência. Este corpo de ordens hierarquicamente
constituído, a partir de uma cabeça, é o singular agente histórico capaz de
realizar a tarefa, missão mesma de atualização da semelhança entre o
mundo criado e sua Causa Primeira. 

Igreja e Estado são ambos integrados na militância da nação
eleita, no pensamento do inaciano. Praticamente identificadas as insti-
tuições da Igreja e do Estado português, o padre Vieira estabelece uma
forma de composição entre os dois Estados (ou as duas Igrejas): o modelo
é a própria Companhia de Jesus, ou seja, Portugal está para a Igreja, como
a Companhia está para o conjunto das Ordens eclesiásticas e a hierarquia
de seu corpo místico. 

38 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, p.241.



O Estado forte de Antonio Vieira é o lugar privilegiado de atu-
ação das vontades divina e humana. Aqui, Estado é mais que conciliador
de interesses, sendo ele mesmo quem compõe e reconhece os interesses
mais apropriados. Referem-se, esses interesses, os relativos à conservação
e perpetuação da monarquia temporal. 

Vale atentar que, em nenhum instante, pode-se confundir a orde-
nação desse Estado, sem a devida providência da qual ele é espaço único
de manifestação. A intervenção do divino sob solo português faz com que
Vieira aproxime o primeiro momento da Igreja do primeiro momento de
Portugal. Diz assim no Sermão de Santo Antonio: “Como o Reino de
Portugal havia de ser tão filho da Igreja Católica, e lhe havia de fazer no
mundo tão relevantes serviços, quis Cristo que a sua instituição fosse muito
semelhante à da mesma Igreja.”39

Para Pedro, disse Cristo: “Quero fundar em ti uma Igreja, não
tua, senão minha”; a D. Afonso a manifestação do Senhor implica também
um querer: “Quero fundar em ti um Império, não para ti, senão para mim.”
Se, de um lado, quis Deus o Império da Igreja que é universal sobre todas
as nações do mundo, do outro, quis o Reino de Portugal. Este, porém, foi
instituído por Cristo para ser “um Reino particular de uma só nação, quis
que fosse hereditário, e não eletivo, para que continuasse na sucessão e
descendência do mesmo sangue. E por quê tudo isto, e para quê? Não para
o fim político, que é comum a todos os Reinos e a todas as nações, senão
para o fim Apostólico, que é particular deste Reino, e desta nação.”40

Essa missão apostólica pertencente aos portugueses é ajustada
no Estado. Assim é possível entender por que Antonio Vieira fala em
“glória singular do Reino de Portugal”. O cumprimento da vocação é sinal
de santidade. Por isso, qualquer mudança na vocação instituída por Cristo
ao Reino de Portugal desde sua fundação é considerada negação da própria
vontade divina. 

Uma vez mais, a revelação da Providência se dá por formas ter-
renas. Como se vê no Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal
contra as de Holanda , pregado na Igreja de N.Sra. da Ajuda da Cidade da
Bahia, no ano de 1640:

Desperta! Por que dormes, Senhor? Acorda! Não nos rejeites
para sempre? Por que escondes a face e te esqueces da nossa
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39 Pregado em Roma, na Igreja dos Portugueses, no ano de 1670. Este sermão refere-se à mis-
são apostólica dos portugueses, Vos estis Lux Mundi (Vós sois a luz do Mundo). VIEIRA,
Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, In: Sermões,Tomo I, pp.277-293.
40 VIEIRA, Antonio. “Sermão de Santo Antonio”, p.282.



O EMPENHO DE ANTONIO VIEIRA 131

miséria e da nossa opressão? Levanta-te em nosso auxílio e res-
gata-nos por amor das tuas misericórdias.41

Essa conjugação estabelece o modo principal de entendimento do
pensamento político de Antonio Vieira. A Razão de Estado pretendida por
Vieira é definida de modo positivo. Isto é, determina-se “como uma possibi-
lidade concreta de conciliação dos valores cristãos com a eficácia a obter- s e
nas operações temporais em que se joga a soberania do rei e Reino.”4 2

Ainda, nesses termos, a Razão de Estado seria o “justo fim”
politicamente produzido pelos homens para vingar sua própria história, ou
melhor, para moldar e enquadrar ética e cristãmente sua ação no mundo. E
se a aplicação vieriana da Razão de Estado , “supõe que ela busca atender
aos seus fins tendo em vista uma reordenação dos meios historicamente
utilizados para fins distintos e mesmo opostos”43, nesta ordem, funda-se
uma tradição de enfrentamento político que busca aproveitar e faz valer os
mesmos instrumentos que são colocados contrários à prática e aos propósi-
tos da cristandade para um fim benigno.

Em termos do governo das gentes, a Razão de Estado expressa
no pensamento de Antonio Vieira dispõe providencialmente dos mais ade-
quados meios, limitados e finitos por certo, mas aplicados de forma a
incorporar o reto fim que conduz a Deus. Desta maneira, em vez de ati-
tudes, princípios ou intenções, a Razão de Estado, em Vieira, atende às
práticas circunstanciadas da ocasião e das pessoas, os hábitos que reduzem
os meios e um projeto teleológico que a todos condiciona.

Dizer tudo isso não deve conduzir a uma compreensão na qual a
Política pregada por Vieira é ‘pouca política’. Nada mais falso. Em suas for-
mulações é inadmissível uma contradição entre os domínios da moral e da
política. Aliás, não há dois domínios. Seria anacrônico, para dizer o mínimo,
imaginar o mundo de Antonio Vieira regido pela autonomia de uma ou outra
instância do agir humano. Ambos os domínios são atributos naturais que se
harmonizam segundo a ordenação providencial que os institui. No caso, a pro-
posta de Vieira coloca em relevo “uma Política Moral que atenda às virtudes
ensejadas pelo cristianismo, como o de propor-se a própria Cristandade como
uma Política, isto é, como uma maneira de conquista real sobre os meios do
mundo até o ponto de sua completa Restauração para a Bem-Av e n t u r a n ç a . ”4 4

41 VIEIRA, Antonio. “Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal Contra as de
Holanda”, In: Sermões Tomo I, pp.441-462.
42 PÉCORA, Alcir. “Política do Céu (Anti-Maquiavel)”, p.139.
43 Idem, p.141.
44 PÉCORA, Alcir. “Política do Céu (Anti-Maquiavel)”, p.142.



A supremacia do Estado é certa. Não é o rei figura desproviden-
cializada que absolutamente determina os caminhos para seu ‘corpo políti-
co’. Na verdade, o Estado entendido como espaço e elemento de revelação
da união sacramental entre Providência e ação humana é quem se apresen-
ta como chave do modo de pensar em Vieira.

As obras humanas são os fins almejados. Por isso mesmo é que
“não há fim sem meios”. Estas obras estão ligadas à lei natural, produzindo
meios de realização que assemelham a ‘política do céu’. Sendo assim, em suas
formulações sempre há margem para o ato humano, o qual está garantido na
equivalência e na conexão perfeita entre o plano providencial e as ações
humanas. Na visão de Vieira, há uma íntima conexão entre esses planos. Pro-
vidência Divina e prudência humana harmonizam-se em sua Razão de Estado.

Essa conexa interdependência, uma vez mais, aparece no
Sermão do Santíssimo Sacramento, diz Vieira:

O Maná que comiam os filhos de Israel não era um só em todos,
senão diverso para cada um deles: e como os Manás comidos eram
muitos, ficavam também muitos os que os comiam. Dava-lhes o
Maná os sabores, porque os tinha, mas não lhes dava, nem lhes
podia dar a unidade, porque a não tinha. Porém o corpo de Cristo,
a quem comungamos, como é um só e o mesmo em todos os que
comungam, a mesma unidade que tem e conserva comido, comu-
nica a todos os que o comem. E assim todos, por mais e mais que
sejam, ficam não já muitos, senão um só: Qui manducat.4 5

Diferentemente da desprovidencialização maquiavélica e, ainda
mais a hobbesiana que acaba por constituir um modelo “artificial” de
E s t a d o4 6, no caso de Vieira, tudo se passa ao inverso. Na afirmação de Pécora: 

O artifício político pressupõe uma harmonização natural, e não
tirânica ou imaginária, das vontades da coletividade e do
Príncipe no todo ordenado do Estado. Aqui, não é que não haja
artifício, cálculo de poder ou enfim, Razão de Estado a ser con-
siderada pelo Príncipe cristão em sua política de estabelecimen-
to do Bem comum, apenas que esse cálculo não pode se disso-
ciar da santidade de seus fins e das injunções da reta razão. Quer
dizer, para os tratadistas católicos, não há artifício de uma políti-
ca verdadeiramente cristã que não termine por mostrar-se como
uma atualização providencial; não há gesto político do Estado
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45 VIEIRA, Antonio. “Sermão do Santíssimo Sacramento”, p.175.
46 MORSE, Richard. O Espelho de Próspero, p.63.
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cristão que não remeta organicamente à sua missão co-partici-
pativa dos desígnios de Deus para a história.47

Por toda essa insistência pode-se compreender por que essencial
para Antonio Vieira é a união coletiva figurando, de um lado, a partici-
pação das vontades de todas as ordens, o todo unificado; e, de outro, essa
participação é determinada por estamentos que jamais se dissolvem, antes,
tornam-se ainda mais nítidos com a união.48

CONCLUSÃO

Neste artigo se tratou da expressão e construção do pensamento
político do padre Antonio Vieira. A conformação da noção de Razão de
Estado foi elaborada por dois pontos. Em primeiro plano, verificou-se o
que representa a união de todos em torno de uma organização política. O
compromisso mais justo, como no caso da tributação, ou a ‘alquimia’ ela-
borada pelo padre Vieira com referência aos diferentes estados e ordens.
Como se viu, essa ‘ordenação sacramental’é chave para entender o pensa-
mento do jesuíta.

Este arranjo e organização hierarquicamente constituídos mani-
festam-se no Estado Providencial, infuso na monarquia lusitana.
Confluindo em aspectos teológicos, retóricos e políticos, há uma missão
especial que somente o Estado Português, o único e nenhum outro mais,
pode realizar. Nesse espaço projeta-se o Rei Encoberto. A condução políti-
ca perfeita realizada pela cabeça do Reino acaba por ser representada na
subordinação dos interesses dispersos e individuais em torno de algo
maior: o interesse coletivo, o bem comum. Em tom profético, Vieira ainda
tem a capacidade de demonstrar, não somente aos lusos, mas a todo o
Mundo, seu próprio destino.

Com esse tipo de ação, decidida em torno de um centro irradia-
dor de força e poder, que é o Estado, revela-se a Providência no reino deste
mundo, ou seja, é a ação humana que desvenda a própria história escondi-
da que a guia.

Assim, se procurou evidenciar, no sempre indissolúvel político,
retórico e teológico pensamento de Vieira, que o Estado é o veículo do fim
maior: a realização da Providência que, segundo o modo sacramental, har-

47 PÉCORA, Alcir. “Sermões: a pragmática do mistério”, p.23.
48 PÉCORA, Alcir. Teatro do Sacramento, p.209.



moniza-se pela afirmação da plena função do humano: partes que se jun-
tam num todo único e místico, acima e além das vontades individuais. 

Porém, qualquer ação humana dá-se na Terra; deste modo, a
construção de um império aqui e agora, o ‘Reino deste Mundo’, de um
Estado cristão forte como condição para uma era de paz e harmonia uni-
versais, não depende única e exclusivamente da Graça divina. Sua con-
sumação está sujeita à realização da justa ação dos homens que, no fundo,
revela a própria Providência.

ALESSANDRO MANDUCO COELHO é historiador, doutorando do
Departamento de Ciência Política da USP.
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Nos anos sessenta e setenta, os debates sobre temas relacionados
com a urbanização brasileira estiveram no centro da agenda de várias insti-
tuições. Governos, órgãos de pesquisa, partidos políticos, técnicos e aca-
dêmicos analisaram e propuseram inúmeros planos, programas, projetos e
arranjos administrativos para enfrentar os dilemas de uma sociedade e de
um país que haviam se urbanizado muito rapidamente. Entre os temas
desses debates, destacava-se o da região metropolitana, tanto do ponto de
vista político, social e econômico, como instrumental e de gestão, isto é,
institucional, administrativo e financeiro. As respostas governamentais ao
debate metropolitano são conhecidas: foram criadas, por legislação federal
(Lei Complementar 14/73), nove regiões metropolitanas (RMs) nas princi-
pais capitais brasileiras, com o objetivo de “promover o planejamento inte-
grado e a prestação de serviços comuns de interesse metropolitano”, sob o
comando do estado-membro e sob financiamento federal. 

Análises e avaliações dessa experiência, embora não muito
abundantes, fogem aos objetivos deste trabalho. O que merece registro é a
constatação de que as RMs, assim como as entidades estaduais criadas para
geri-las, passaram por experiências variadas, mas todas experimentaram o
agravamento dos conflitos de competência entre esferas de governo e entre
unidades da mesma esfera, ou seja, conflitos e tensões nas relações inter e
intra-governamentais. No entanto, conflitos de competência, de jurisdição,
de poder e por recursos financeiros são da natureza mesma do sistema fe-
derativo e das relações intergovernamentais, ainda que em situações de alta
centralização, como a registrada no regime militar.

REGIÕES METROPOLITANAS: 
CONDICIONANTES DO 
REGIME POLÍTICO*

CELINA SOUZA

* Sou grata a Marcus André Melo pelos excelentes comentários e críticas a uma versão ante-
rior deste trabalho.



Passadas poucas décadas da institucionalização da gestão me-
tropolitana no Brasil, a maioria das experiências foi interrompida nos
anos 90, gerando algumas perguntas que ainda buscam respostas, em
especial para dois conjuntos de questões. O primeiro se reporta à com-
preensão de por que as RMs perderam espaço na agenda política quando
o processo de redemocratização se iniciou e por que a maioria das enti-
dades estaduais criadas para geri-las não sobreviveu à redemocratização.
O segundo diz respeito ao papel das RMs no sistema federativo brasileiro
e nas relações intergovernamentais, enfatizando, sobretudo, a questão da
cooperação (ou da falta de cooperação) entre entes governamentais. Ta i s
questões tornam-se ainda mais importantes porque o tema metropolitano
(ou o das grandes cidades) e o da sua gestão, silenciado nos anos 90,
começa, lentamente, a ressurgir na agenda pública, embora ainda restrito
aos fóruns acadêmicos e técnicos. 

Este trabalho tem o objetivo de discutir a questão metropoli-
tana, relacionando-a à influência do regime político, mas também ao sis-
tema federativo e à dinâmica das relações intergovernamentais. A n á l i s e s
recentes em torno da chamada questão metropolitana no Brasil tendem a
não estabelecer ligações entre essas três variáveis – regime político, fede-
ralismo e relações intergovernamentais – razão pela qual os atuais entra-
ves à retomada da questão metropolitana são explicados, em geral, como
decorrentes principalmente dos constrangimentos político-partidários e
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Constituinte
A. Feitosa
A. Neves
A. Britto
A. Britto

C. Maia

D. Arneiro
H. Rosas
J. Grecco
L. Freire
M. Fruet
N. Friedrich
S. Sessim
W. Ornélas

Partido
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB

PDT

PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PMDB
PFL
PFL

Estado
BA
MG
RS
RS

RJ

RJ
SP
SP
PE
PR
PR
RJ
BA

Emenda
Os estados devem instituir RMs
Os estados devem instituir RMs
Expansão dos poderes e funções das RMs
Estados e municípios poderão instituir regiões 

além das metropolitanas
Toda RM com mais de 5 milhões de habitantes 

deve ser transformada em estado
Criação de RMs
Definição de funções metropolitanas
Regulamentação das RMs
As RMs devem ter representação política própria
As RMs devem ter representação política própria
As RMs devem ter representação política própria
Criação de RMs e de regiões urbanas
Criação de RMs como instâncias administrativas

Fonte: Extraído do banco de dados do Prodasen.

Quadro 1 - Emendas sobre Regiões Metropolitanas Propostas pelos Constituintes
de 1988
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financeiros dos municípios, dos estados e do governo federal. Esses cons-
trangimentos, ainda segundo essas análises, limitariam a opção por for-
matos metropolitanos de gestão do território. Tais análises, todavia, são,
a meu ver, limitadas e não explicam por que as experiências de gestão
metropolitana foram desativadas, total ou parcialmente, após a redemo-
cratização. Em contraponto a essas análises, argumento que os cons-
trangimentos atuais relativos à gestão metropolitana encontram-se mais
no passado do que no presente. Isto porque a forma como foram feitas as
escolhas institucionais relativas à primeira experiência de gestão metro-
politana no Brasil, realizada nos anos 70, fortemente associada ao autori-
tarismo e à centralização do regime que as instituiu, desconsiderando
variáveis cruciais do sistema democrático, do sistema federativo e das
relações intergovernamentais, marcou sua trajetória, influenciando
escolhas subsequentes. 

Esse argumento se apóia no conceito de path dependency (rota
dependente). Path dependency, ou retornos crescentes (increasing returns)
significa que acontecimentos do passado podem dar vazão a cadeias de
causalidade que influenciam o presente. O uso do conceito demanda o
entendimento sobre o que existe nas instituições que influenciará escolhas
futuras, mas também como as instituições e as “construções mentais” dos
atores (no jargão da path dependence) interagem nesse processo (North,
1995: 25). Path dependency não significa apenas que a história e o passa-
do contam, mas sim que, nas palavras de Levi (1997: 28), quando um país
(ou uma região) adota um determinado caminho, os custos de mudá-lo são
muito altos. O conceito de path dependency nos mostra  que mudanças sig-
nificativas de regime conduzirão a alterações em outras características
políticas e sociais.9 Portanto, eventos anteriores influenciam os resultados
e a trajetória de certas decisões, mas não levam necessariamente a movi-
mentos na mesma direção que prevalecia no passado. O conceito de path
dependency é importante exatamente porque pode haver uma reação ao

9 Para North (1990: 104), a noção de path dependency não se aplica a toda e qualquer
mudança, mas apenas  às institucionais e às tecnológicas, sendo o entendimento das primeiras
mais complexo. Como mostra Pierson (2000a), a noção de path dependency tem sido aplica-
da ao entendimento de processos políticos diversos, em especial nos estudos comparativos,
desde o trabalho de Lipset e Rokkan sobre os sistemas partidários europeus, passando pela
análise dos movimentos sindicais na América Latina, realizada por Collier e Collier, até a
explicação de Ertman sobre os processos de construção do Estado na Europa. As referências
desses trabalhos, assim como uma excelente discussão sobre a aplicabilidade desse conceito
na ciência política, podem ser encontradas em Pierson (2000a e 2000b). 



path anterior, levando-o a outra direção (Pierson, 2000a: 252). Ademais, a
utilização do conceito, como argumenta Pierson (2000a; 2000b), pode li-
berar os cientistas políticos de explicações funcionalistas sobre o papel e os
objetivos das instituições e dos atores políticos e sociais. 

A questão em análise – por que as entidades metropolitanas não
sobreviveram à redemocratização – pode ser, portanto, melhor compreen-
dida com a ajuda do conceito de path dependency, dado que as entidades
gestoras das RMs, criadas pelo regime militar como resposta à urbanização
acelerada dos anos 70, se mostraram incompatíveis com a mudança de
regime político, de autoritário para democrático. Mostraram-se também
incompatíveis com a trajetória histórica dos municípios brasileiros, além
de não terem sido capazes de criar mecanismos de cooperação entre os
entes governamentais ou de constituir relações interg o v e r n a m e n t a i s
voltadas para a governança urbana/metropolitana. Como resultado, as
escolhas feitas pelos constituintes nacionais e estaduais, no mais impor-
tante momento crítico (critical juncture) da redemocratização, que foi a
elaboração de uma nova constituição, foram influenciadas pelas escolhas
feitas anteriormente em relação às entidades metropolitanas e a forma de
administrar as grandes cidades.10

Os constituintes de 1988, ao romperem com os modelos e as
práticas de centralização, às quais as RMs estavam associadas,  mostraram
que não havia espaço (ou os custos seriam muito altos) para se reverter a
equação centralização + autoritarismo que marcou a institucionalização
das RMs brasileiras no regime militar. Ademais, a criação de incentivos à
cooperação entre entes governamentais, marca de uma gestão metropoli-
tana, também foi constrangida pela rota adotada desde os anos trinta, de
preponderância de decisões federais sobre as políticas públicas, apesar de
momentos de desconcentração política e financeira para as esferas subna-
cionais, principalmente para as locais/municipais. 

Apresentada uma hipótese explicativa para a primeira questão
em análise, isto é, por que a gestão metropolitana não sobreviveu à rede-
mocratização, o artigo discute, em seguida, a gestão metropolitana frente
aos conceitos de federalismo e de relações intergovernamentais. A seção
seguinte apresenta o tratamento dado às RMs pela Constituição de 1988.
Por fim, sintetizo as principais questões discutidas no trabalho e apresento
algumas considerações finais. 

LUANOVA Nº 59— 2003140

10 A noção de momento crítico está associada ao conceito de path dependency. Momentos
críticos significam eventos de reconstrução e mudanças que podem implicar tanto caminhos
(rotas) diferentes dos do passado, como também influências legadas do passado.
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AS METRÓPOLES E O FEDERALISMO BRASILEIRO

Sistemas políticos federais são baseados em teorias políticas e
sociais sobre o federalismo, as quais, embora com divergências, buscam
explicar, entre outras coisas, as relações que se estabelecem entre os entes
constitutivos da Federação. No caso brasileiro, após a Constituição de
1988, os entes constitutivos da Federação não se restringem aos estados,
mas incluem também os municípios, além de os municípios nunca terem
sido uma criação dos estados, como em muitos países federais. No entan-
to, a teoria do federalismo não incorpora elementos relacionados às esferas
locais de poder territorial, considerando a divisão territorial de poder como
restrita às instâncias de manifestação da diversidade – os estados – e de
manifestação da unidade – a União. Portanto, a divisão de poder territorial
que caracteriza as Federações se materializa na conciliação desses dois
objetivos – unidade e diversidade –, que se transformam em espaços terri-
toriais de análise na teoria do federalismo. Isso exclui da análise baseada
nessa teoria a questão de um terceiro espaço territorial que detém garantias
asseguradas constitucionalmente, tornando-os relativamente autônomos
dos seus criadores na maioria das Federações, ou seja, os estados. 

Porque a teoria do federalismo não incorpora a situação de
espaços territoriais que possuem garantias constitucionais próprias,
inclusive tributárias, os conceitos de relações intergovernamentais e
descentralização/centralização precisam ser utilizados para analisar situ-
ações como a brasileira, tornando-se de crucial importância para o me-
lhor entendimento de como o federalismo atua na prática. O uso desses
dois conceitos pode iluminar a análise sobre a distribuição de poder ter-
ritorial em países como o Brasil, onde os municípios assumem papel de
destaque, não pela existência de políticas descentralizadas, mas pelo seu
relativo descolamento da jurisdição dos estados. Ademais, e como arg u-
menta Melo (1993: 85), “a ideologia municipalista constitui uma das
construções discursivo-programáticas mais antigas e resilientes da cul-
tura política brasileira”. No caso das RMs, esses temas são ainda mais
cruciais na medida em que os arranjos políticos, institucionais, adminis-
trativos e financeiros que a elas se aplicam requerem articulações e
cooperação entre as três esferas de governo. 

Análises sobre esses temas – federalismo, relações interg o v e r n a-
mentais e descentralização/centralização – são em geral dificultadas por pro-
blemas de definição. O federalismo se distingue dos dois demais conceitos
porque a) extrapola a análise das relações entre as instâncias governamentais



pela incorporação de princípios normativos e mandamentos constitucionais
sobre essas relações, inclusive aqueles relacionados com a distribuição de
poder; e b) apesar de o federalismo estar muitas vezes acompanhado da
descentralização e influenciar a forma como as relações interg o v e r n a m e n t a i s
se manifestam, o federalismo não se confunde com os dois outros conceitos
porque países unitários podem optar por políticas descentralizadas e possuem
sofisticados e complexos sistemas de relações intergovernamentais. 

Em sentido amplo, o federalismo refere-se à associação de pes-
soas e instituições, por consentimento mútuo e com propósitos específicos,
sem o sacrifício das identidades individuais (Harman, 1992: 337). Do ponto
de vista do Estado-Nação, as Federações são arranjos institucionais dentro
de um estado soberano que se distinguem de outros arranjos pelo fato do
governo central incorporar as unidades regionais nos seus procedimentos
decisórios, por força de determinação constitucional (King, 1982: 77).

A mais conhecida e sintética definição de federalismo foi for-
mulada por Elazar (1984): s e l f - ru l e / s h a red ru l e, ou seja, regras
próprias/regras partilhadas. Essa aparentemente simples definição esconde,
no entanto, um sistema altamente complexo e eivado de tensões. Isto
porque a construção e manutenção de um sistema político voltado para a
divisão de poder territorial, tanto político como tributário, sem promover
desequilíbrio entre os entes constitutivos, é tarefa intrinsecamente contra-
ditória, gerando, portanto, conflitos e tensões. 

As definições de federalismo acima apresentadas mostram que o
mesmo tem duas  dimensões principais: desenho constitucional e partilha de
poder territorial.11 Esta última dimensão do federalismo é a que mais inte-
ressa à análise das RMs. Isto porque a dimensão territorial do federalismo
lida com a distribuição formal de poder dentro do território através de arran-
jos institucionais constitucionalmente garantidos capazes de, nas palavras de
Duchacek (1987: 17), dar conta da necessidade de assegurar um equilíbrio
flexível entre a óbvia necessidade de preservar a unidade (e comando) e a
igualmente óbvia necessidade de preservar a diversidade (e a participação).
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11 Outras dimensões do federalismo também são importantes. Sobre a dimensão ideológica
do federalismo, ver Burgess (1993), e sobre sua aplicação ao caso brasileiro, ver Souza
(1997). Existem também trabalhos que associam o federalismo ao conceito de democracia
consociativa, tal como formulado por Lijphart (1984) e aplicado por Lamounier (1993) ao
caso brasileiro. Há também a grande contribuição de importantes teóricos como Dahl (1986),
associando o federalismo à democracia, e Riker (1964), com destaque para a sua tese sobre o
papel dos partidos políticos descentralizados como forma de controle do governo central. Para
um debate sobre as teses de Riker, ver Arretche (2001) e Stepan (2000). Para uma revisão do
federalismo na literatura e no debate da ciência política brasileira, ver Almeida (2001).
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A importância da dimensão territorial do federalismo deve-se ao fato de que
o federalismo não ocorre em um vazio político-institutional, socioeconômi-
co ou histórico. Assim, a dinâmica da economia política, dos partidos políti-
cos e da cultura política devem se agregar a outras manifestações territoriais
do federalismo, tais como a distribuição de poder dentro do Legislativo e
entre níveis de governo, o papel do Judiciário, a alocação de recursos fiscais
e de responsabilidades e as garantias constitucionais dos entes que compõem
a Federação. Acrescente-se ainda a importância de analisar, sob a ótica do
federalismo, as mudanças na distribuição de poder territorial realizadas em
determinados momentos críticos, tais como na refundação das instituições
promovidas quando novas constituições são escritas. Essas variáveis devem
ser analisadas não só a partir dos mandamentos constitucionais, mas também
do ponto de vista da sua operacionalização.

O federalismo brasileiro enquanto instituição tem sido moldado
por arranjos políticos e territoriais construídos ao longo da nossa história.
Esses arranjos se refletiram em cada uma das constituições brasileiras,
mostrando que as relações federativas têm se movido através de um c o n t i n -
u u m, que saiu de um federalismo “isolado” dos primeiros anos republicanos
para a centralização nos regimes autoritários, até chegar à sua atual configu-
ração, onde o poder entre os entes constitutivos da Federação e das institu-
ições a eles relacionados encontra-se mais equilibrado. No entanto, a pre-
sença marcante da União, em particular sua capacidade de legislar sobre
temas comuns aos demais entes constitutivos da Federação, tem sido a prin-
cipal marca da Federação brasileira desde os anos trinta. Mas também tem
sido a marca desta Federação as respostas favoráveis às demandas munici-
pais nos momentos críticos de restauração dos regimes democráticos.1 2

O federalismo redesenhado pela Constituição de 1988 resultou
do clima de entusiasmo e otimismo sobre o futuro do país e onde o poder
político e tributário dos entes constitutivos da Federação se tornou mais
equilibrado. Do ponto de vista do poder político, as lideranças subna-
cionais desempenharam papel crucial na redemocratização, em especial os
governadores eleitos em 19821 3, e continuam desempenhando papel
importante na sustentação das coalizões de governo na esfera nacional. Do
ponto de vista tributário, estados e municípios tiveram seus recursos ampli-

12 Melo (1993) analisa a forte penetração dos interesses municipais na Constituinte de 1946
e Souza (2001b) na de 1988.
13 Sobre o papel dos governadores na transição democrática, ver Abrucio (1998) e Sallum Jr.
(1996).



ados, principalmente por duas vias. A primeira, pela transferência de vários
impostos federais para os estados e municípios, aumentando suas bases
tributárias, em especial a do principal imposto estadual, o ICMS, do qual
uma parcela é partilhada com os municípios. A Constituição concedeu
ainda maior liberdade aos estados para determinar os critérios de cobrança
do ICMS e grande liberdade no seu uso, os únicos limites sendo a trans-
ferência para os municípios de 25% do ICMS e um percentual dos seus
recursos a ser aplicado na educação.14 Ao adotarem essa fórmula, os cons-
tituintes evitaram as reações contrárias dos estados economicamente mais
fortes, dado que o ICMS é também o maior imposto em termos absolutos.
A segunda forma de aumento das receitas subnacionais se deu pelo incre-
mento do percentual das transferências dos impostos federais que con-
stituem os fundos de participação (FPE e FPM). Esses fundos adotam um
critério de distribuição que beneficia os estados e municípios mais frágeis
economicamente, visando a diminuição do desequilíbrio fiscal horizontal.
No entanto, nos embates entre os interesses estaduais e os municipais
travados nos bastidores da Constituinte de 1988, os municípios saíram
vencedores no que se refere ao aumento relativo de suas receitas.

A Constituição de 1988 também aprovou outras medidas de for-
talecimento dos governos subnacionais, tais como: a) os municípios pas-
saram a ter o direito de promulgar suas próprias leis orgânicas, antes de
competência estadual, com exceção de alguns poucos estados; e b) a cri-
ação das regiões metropolitanas se deslocou da competência federal para a
estadual. No entanto, a Constituição manteve a tradição de reter grande
parte do monopólio legislativo na esfera federal, limitando sobremodo a
capacidade das esferas subnacionais de adotarem políticas próprias. Esse
fato, em geral pouco lembrado, é uma das principais características do fe-
deralismo brasileiro.15

Apesar de ter havido mudanças na Federação como resultado da
redemocratização e da descentralização, profundos desequilíbrios inter e
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14 Várias emendas constitucionais e leis ordinárias vêm reduzindo o grau de liberdade das
esferas subnacionais no uso de seus recursos tributários. Dois exemplos são o Fundef – Fundo
de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – e a Emenda
Constitucional no. 29/2000, que determina parcela das receitas subnacionais que deverá ser
aplicada na saúde. A Lei de Responsabilidade Fiscal também impõe limites nos gastos públi-
cos, embora esses limites se apliquem aos três níveis de governo e aos demais poderes além
do Executivo.
15 A Constituição determina, por exemplo, que questões que estão na esfera da competência
concorrente, tais como energia elétrica, trânsito, tráfego, minas, recursos minerais e educação,
dependem de legislação federal.
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intra-regionais persistem. Esses desequilíbrios afetam os resultados da
redemocratização, da descentralização e das relações intergovernamentais,
criando contradições e tensões para o federalismo. No caso das RMs, esses
desequilíbrios são ainda mais visíveis e se expressam pelo peso político,
financeiro e populacional do município-capital e pelo peso financeiro dos
municípios mais industrializados em relação aos demais.

No entanto, como argumentado anteriormente (Souza, 1997;
2002), o federalismo no Brasil sempre foi uma instituição desenhada para
amortecer as profundas disparidades inter e intra-regionais. Essas dispari-
dades fazem com que a capacidade dos governos locais no interior de uma
mesma RM seja altamente diversificada. Esses desequilíbrios, que se
expressam entre as macro-regiões, no seu interior e dentro das micro-
regiões, geram tensões para o federalismo e para as relações intergoverna-
mentais. Essas tensões não são, todavia, produto do federalismo em si. As
possibilidades dessas tensões serem enfrentadas dependem menos do fe-
deralismo enquanto instituição e mais do equacionamento de conflitos
políticos mais amplos.

O desenho do federalismo feito em 1988 está sendo modificado
desde 1994, com a implantação do Plano Real. Como decorrência da
necessidade de se manter o controle da inflação, várias políticas foram
redesenhadas, promovendo sensíveis e sutis mudanças no arranjo federati-
vo desenhado pela Constituição de 1988. Essas novas políticas aumen-
taram o volume das receitas federais não-partilhadas com as esferas sub-
nacionais, vincularam receitas estaduais e locais a determinadas funções,
em especial educação e saúde, e restringiram a liberdade de alocação de
recursos subnacionais, que foi uma das marcas da Constituição de 1988.
Assim, pode-se argumentar que o federalismo brasileiro redesenhado com
a redemocratização passou por três momentos distintos. O primeiro, logo
após a promulgação da Constituição, muito marcado pelas dificuldades ini-
ciais de adaptação a um novo formato federativo. O segundo, com o início
do Plano Real, deu visibilidade ao tamanho das dívidas dos estados e dos
grandes municípios, contribuindo para que o governo federal reassumisse
a liderança no encaminhamento de soluções para o alto endividamento das
esferas subnacionais. E o terceiro, marcado por vários eventos e medidas
constitucionais e de política monetária que estão promovendo uma tendên-
cia ao maior controle dos recursos tributários subnacionais pelo governo
federal e maior centralização dos recursos públicos nacionais. 

Em um país federativo como o Brasil, onde as três esferas de
governo possuem, ao mesmo tempo, relativo grau de autonomia, grande



interdependência política e tributária mas escassos mecanismos de
cooperação, onde o desequilíbrio inter e intra-regional não tem sido
enfrentado e onde a experiência de gestão metropolitana foi realizada em
período autoritário, a questão institucional das RMs se torna mais com-
p l e x a .1 6 Devido às escolhas feitas pelos constituintes de 1988 sobre o for-
mato político-institucional das RMs, analisada adiante, aliado a novas
formas de gestão pública que vêm sendo introduzidas na maioria dos
países ocidentais e aos desequilíbrios no interior das RMs, o tema das
relações intergovernamentais (RIGs) passa a ter grande relevância para a
discussão das RMs.  

No entanto, como mencionado acima, conflitos e tensões são
inerentes a sistemas federais e às RIGs, embora em situações de alta
desigualdade e escassos mecanismos de cooperação esses conflitos
tornem-se mais acirrados. A gestão metropolitana introduz mais um ele-
mento nessas tensões, ao incorporar um novo ente ou uma nova forma de
gestão territorial aos já existentes, mesmo que apenas de conteúdo emi-
nentemente administrativo. 

METRÓPOLES E RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS

O surgimento do Estado-Nação gerou a expansão do papel dos
governos, criando também tensões relativas à distribuição de poder entre
esferas públicas. No decorrer do século XX, complexos arranjos e articu-
lações foram montados em função das relações interg o v e r n a m e n t a i s
(RIGs), dos quais os voltados para a gestão metropolitana são um exemplo.
Em países federais como o Brasil, onde os municípios não são uma criação
dos estados e detêm garantias constitucionais próprias, a principal questão
sobre a qual o estudo das RIGs repousa diz respeito a como três esferas
governamentais relativamente autônomas mas bastante interdependentes
se articulam para resolver problemas comuns. 

Não existem grandes conflitos envolvendo o conceito de RIGs.
As RIGs estudam as relações entre diferentes níveis de governo. No entan-
to, distintos ramos das ciências sociais disputam como abordar os estudos
relativos às RIGs. Smith (1985) sumariza esse debate afirmando que a
abordagem histórico-legal focaliza as mudanças institucionais e procedi-
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16 Para uma análise relacionando a questão metropolitana ao federalismo não-cooperativo do
Brasil, ver Melo (2002: 353-357).
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mentais que alteram a distribuição de poder entre níveis de governo. A
abordagem da community politics (ou poder local, como alguns a
traduzem) ressalta a importância dos contextos político e econômico locais
na neutralização de mudanças nas RIGs. Os estudos organizacionais
chamam a atenção para a natureza multidimensional das RIGs. 

Parte da literatura sobre escolha racional define as RIGs de
forma mais abrangente, focalizando na relação entre os formuladores de
políticas públicas (em geral, os legisladores) e os  implementadores da
política (em geral, a burocracia).1 7 Pesquisas também baseadas na teoria
da escolha racional por autoras como Elinor Ostrom e Margaret Levi nos
trazem importantes contribuições para o debate sobre os incentivos e os
constrangimentos encontrados na formulação e implementação de políti-
cas cooperativas. Apesar de reconhecerem que muitas pesquisas empíri-
cas ainda são necessárias para que a teoria da ação coletiva possa ser
usada como referencial teórico na análise de políticas, sejam elas lide-
radas pelos governos ou por grupos de indivíduos, Ostrom (1990) e Levi
(1997) vêm ampliando nosso conhecimento sobre os problemas de coo-
p e r a ç ã o .

Existe também outra forma de se analisar as RIGs, particular-
mente importante para países como o Brasil, que, na última década,
desenvolveu complexos, porém limitados, sistemas de relações interg o-
vernamentais para implementar políticas sociais. Trata-se da visão das
RIGs como uma combinação de estruturas e processos que interagem
continuamente. Esses padrões de interação ocorrem de forma extra-insti-
tucional e são legitimados pela prática, por legislação ou tão-somente por
decisões dos Executivos. Aqueles envolvidos nesse processo desen-
volvem trocas mútuas, as quais criam, também, novas estruturas e novos
processos. Essas relações são orientadas pelas políticas públicas e cen-
tradas na solução de problemas decorrentes de sua implementação. Elas
variam no tempo e no conteúdo, mas permanecem moldando diferentes
padrões das RIGs. Obviamente, esse formato das RIGs é também gerador
de novos conflitos. No entanto, o encaminhamento dos conflitos não se
resume a encontrar soluções via a alocação racional de responsabilidades
ou de recursos. Como defendido por Chapman (1993), esses conflitos
não devem ser vistos simplesmente como uma disputa entre esferas de
governo, mas como uma das várias formas possíveis de articulação entre

17 Para maiores detalhes sobre a questão das RIGs pela ótica da escolha racional, ver Shepsle
e Bonchek (1997: 345-379).



essas esferas e da convivência entre estruturas (esferas governamentais)
e processos (formulação e implementação de políticas públicas).1 8

No caso das RMs, essas diferentes abordagens das RIGs
assumem relevância pela entrada de mais um ente na gestão governamental,
sobrepondo-se ou superpondo-se aos já existentes. Ou seja, nas RMs, as três
esferas de governo e seus legislativos têm um papel, assim como o setor pri-
vado, as empresas prestadoras de serviços públicos, as organizações não-
governamentais voltadas para as mais variadas demandas e prestações de
serviços, e diversos segmentos da sociedade civil. Se nas cidades em geral
tais instituições e atores têm um papel a desempenhar, nas RMs eles se mul-
tiplicam pela quantidade de interesses econômicos, sociais e políticos que
convivem ou que entram em conflito nas grandes cidades. Além do mais,
essas relações estão hoje se expandindo para além dos limites dos governos,
do setor privado e do Terceiro Setor, com a entrada de organizações multi-
laterais e supranacionais nas decisões e no financiamento de políticas públi-
cas, especialmente as sociais e as locais/metropolitanas, deslocando o foco
de análise para além dos governos e caracterizando o que vem sendo chama-
do de “governança de múltiplo nível”.1 9

Assim, o entendimento sobre como os conflitos são negociados se
torna mais importante para os objetivos de qualquer análise sobre as RIGs que
resultam de políticas e de formas de gestão metropolitanas do que a investi-
gação dos arranjos administrativos e legais que também as regem. O enca-
minhamento de conflitos no âmbito das RIGs gera padrões que se sustentam
em estruturas e processos muitas vezes mais informais do que formais, geran-
do também padrões extraconstitucionais e extralegais de articulação.

Ainda sob a ótica das relações intergovernamentais, as RMs
requerem, também, a  mudança da escala territorial do planejamento e da
gestão do território, fazendo emergir a chamada cidade-região.2 0 No entanto,
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18 A visão das RIGs como uma combinação de estruturas e processos foi também desen-
volvida por Anton (1989)
1 9 Este conceito se refere a trocas negociadas entre sistemas de governança em diferentes níveis
institucionais, reduzindo ou abolindo comandos hierárquicos e formas de controle tradicionais.
A base do conceito está na negociação, e não na submissão, e na mobilização conjunta das
esferas pública e privada.  Sobre o conceito e suas implicações, ver Pierre e Stoker (2000).
20 Tewdwr-Jones e McNeill (2000) definem cidade-região como aquela relacionada com um
nível estratégico e político de administração e de policy making, que ultrapassa as fronteiras
administrativas e políticas de um só governo local, para incorporar questões urbanas e não
apenas locais. Essa definição, segundo os autores, inclui instituições e agências locais e
regionais que têm interesses em questões urbanas e de desenvolvimento econômico, as quais,
juntas, formam um nível estratégico de policy making para formular e implementar políticas
públicas em escala metropolitana.
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dado que a Constituição de 1988 delegou aos estados competência sobre as
RMs sem criar mecanismos de cooperação entre as três esferas de governo e
sem prover recursos financeiros específicos, como no modelo anterior, a
ausência de estruturas políticas e administrativas nas RMs nos últimos quinze
anos transformou questões de governança urbana/metropolitana em questões
de governança local, deixando os temas metropolitanos em um vazio político
e administrativo. Como conseqüência, o tratamento da cidade como região
inexiste e a cooperação entre municípios que conformam uma dada RM é
extremamente rara.2 1 Ademais, encontrar soluções para os problemas
urbanos/metropolitanos tornou-se ainda mais difícil com a saída do governo
federal do seu papel de financiador das políticas de habitação, saneamento e
desenvolvimento urbano, como resultado da política de ajuste fiscal.2 2

Em síntese, a gestão metropolitana cria novas fontes de tensões
nas RIGs, em especial em países federativos onde as três esferas de gover-
no, bem como seus legislativos, convivem no instável equilíbrio que impli-
ca a gestão de um sistema político onde o poder é ao mesmo tempo dividi-
do e compartilhado dentro do mesmo espaço territorial. O nosso histórico
desequilíbrio inter e intra-regional contribui para agravar essas tensões.
Ademais, com a entrada de novos atores no processo decisório e no finan-
ciamento de políticas públicas, as RIGs, embora sejam realizadas no
âmbito dos governos, não mais se restringem apenas aos governos, mas
passam a incorporar a presença desses novos atores e instituições, com lóg-
icas e agendas diferenciadas e até mesmo contraditórias. Por último, sem
mecanismos que incentivem a cooperação entre os três níveis de governo,
as questões metropolitanas são tratadas ora como uma questão estadual,
ora como uma questão meramente local.23

21 Uma exceção é o Consórcio do ABC, cuja experiência foi analisada, por exemplo, por
Abrucio e Soares (2001) e Klink (2001). No entanto, o Consórcio do ABC é constituído ape-
nas por sete dos trinta e nove municípios da Região Metropolitana de São Paulo e não conta
com a participação do município da capital.
22 Para uma análise das políticas urbanas recentes no Brasil, ou melhor, das não-políticas, ver,
entre outros,  Melo (2002). 
23 Os governos estaduais são em geral responsáveis, nas RMs, por ações nas áreas de
habitação, saneamento, abastecimento de água, transporte inter-municipal e pelos sistemas de
metrôs, com escassa ou nenhuma participação dos municípios. 



O CENÁRIO PÓS-CONSTITUIÇÃO DE 1988

A Constituição de 1988 e a maioria das Constituições estaduais
de 1989 deixaram de contemplar uma questão considerada crucial na déca-
da de setenta, qual seja, o estatuto jurídico-político e administrativo dos
territórios que rompem as fronteiras estritamente municipais para
assumirem contornos mais amplos e complexos.24

Embora a Constituição de 1988 tenha incorporado um capítu-
lo sobre a política urbana, onde alguns instrumentos jurídicos e urbanís-
ticos de regulação do território foram contemplados, não foi politica-
mente possível avançar, pelas razões acima expostas, principalmente pela
associação entre gestão metropolitana e autoritarismo, na ampliação de
instrumentos de gestão metropolitana, nem mesmo na proposição de
novas formas de gestão do território capazes de absorver a realidade de
muitas cidades brasileiras que se transformaram em metrópoles e em
aglomerações urbanas.

Significativo da falta de ressonância do estatuto político das
RMs é o Quadro 1, que lista as emendas sobre o tema apresentadas ao pro-
jeto da Constituição. Anteriormente a esta fase, ainda na Comissão sobre a
Organização do Estado, onde o estatuto das RMs se inseriu, as propostas
sobre o assunto tiveram pouca ressonância e não conseguiram mobilizar os
membros da Comissão.25

A Constituinte chegou à sua fase final registrando o recebi-
mento de 35.111 emendas de parlamentares e 122 da sociedade (Souza,
1997). O Quadro 1 mostra que o estatuto das RMs recebeu apenas 14 pro-
postas de emendas de parlamentares frente às mais de 35 mil acima men-
cionadas e que houve um pequeno embate entre aqueles que defendiam
que as RMs tivessem representação política própria, em oposição aos que
defendiam sua existência enquanto instância administrativa. Uma
questão até hoje pouco debatida também passou ao largo das discussões
na Constituinte: por que precisamos de RMs, dado que em muitos países
tais instâncias inexistem? Houve, no entanto, consenso sobre a necessi-
dade de preservar a noção de RM na moldura constitucional e de delegar
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24 Os anos setenta marcaram a passagem do Brasil de um país eminentemente rural para
urbano. Dos anos setenta em diante, as taxas de urbanização não pararam de crescer, passan-
do de 56% em 1970 para 75,5% em 1991 e 81,25% em 200
25 Para maiores detalhes sobre a Comissão de Organização do Estado na Constituinte de
1988, ver Souza (1997, 2001b).
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ao estado-membro a sua instituição, em oposição ao modelo então
vigente, onde as RMs eram instituídas pelo governo federal. Tal consen-
so inseriu-se no espírito descentralizador da Constituinte de 1988 e na
rejeição a muitas políticas adotadas pelo regime militar.

Os constituintes também não conseguiram enfrentar uma
questão fundamental em uma Federação marcada pela interdependência
financeira e nas políticas públicas. Isto porque mecanismos ou institu-
ições de relações intergovernamentais e de cooperação entre entes gov-
ernamentais não foram concebidos por uma Constituição que regulou
detalhadamente não só direitos e garantias individuais e coletivos e as
regras de funcionamento das instituições, mas também inúmeras políti-
cas públicas, sendo, portanto, uma Constituição também programática.
No entanto, ao determinar a participação dos três entes federativos na
provisão de políticas públicas, a Constituição não definiu os mecanis-
mos de cooperação que guiariam as relações entre eles. O artigo 23 da
Constituição de 1988, no seu parágrafo único, determina que lei com-
plementar “fixará normas de cooperação entre a União e os Estados,
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desen-
volvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. No entanto, a lei com-
plementar não só não foi promulgada como parece não constar da agen-
da política. 

A ausência de regras formais regulando as relações interg o v e r-
namentais não significa que essas relações não existam. Os governos
locais e estaduais partilham vários impostos com o governo federal, os
governos locais também partilham impostos com o governo estadual,
assim como existem políticas públicas, principalmente educação funda-
mental e saúde, onde o governo federal aporta recursos para estados e
municípios, de acordo com o que determinam emendas constitucionais
promulgadas após a Constituição. No entanto, com exceção dessas duas
políticas públicas, as relações governamentais são marcadas por com-
petição e conflito. Apesar dos constituintes brasileiros caminharem na
direção do chamado federalismo cooperativo, já que competências con-
correntes entre as três esferas de governo sempre existiram nas diversas
constituições brasileiras e foram ampliadas pela de 1988, particularmente
no que se refere à formulação e implementação de políticas públicas, as
relações intergovernamentais têm sido motivo de escassa preocupação
dos legisladores constituintes. Mais recentemente, essas relações têm
sido criadas apenas por iniciativa do governo federal e estão restritas a
algumas poucas políticas sociais. No que se refere às relações entre os



governos locais e entre estes e os estados, a competição e o conflito têm
sido constantes, particularmente no interior das RMs.2 6

Como mencionado acima, em países federativos a forma, o con-
teúdo e as regras formais e informais que regem as relações intergoverna-
mentais fornecem importantes pistas sobre como o federalismo opera na
prática. Assim, e pelas razões já mencionadas, outorgar o rótulo de cen-
tralizado ou descentralizado ao federalismo brasileiro parece não dar conta
da sua atual complexidade. O formato do federalismo introduzido pela
Constituição de 1988 e pela legislação federal posterior pode ser caracte-
rizado como um sistema que conta com um alto grau de federalização das
políticas públicas, com limitações à autonomia das esferas subnacionais na
produção de legislação, esta última também limitada por decisões judiciais,
e com poucos poderes constitucionais alocados aos estados e municípios.
Por outro lado, as esferas subnacionais detêm hoje considerável autonomia
administrativa, grande responsabilidade na implementação de políticas
públicas e participação nos recursos públicos nacionais sem precedentes na
história constitucional brasileira e vis-à-vis outros países em desenvolvi-
mento, apesar da relativa centralização ocorrida nos últimos anos. A
inserção da gestão metropolitana nesse complexo formato federativo e de
relações intergovernamentais é uma questão que ainda não está clara. 

Assim como a Constituição Federal, as estaduais, em geral, não
criaram mecanismos para a incorporação da gestão metropolitana do ter-
ritório nos seus respectivos espaços. Muitas delas também romperam com
o conceito anteriormente vigente de RM, onde a variável política assumia
importância relativa, além da econômica e da físico-espacial, ao permi-
tirem a criação de várias RMs no mesmo estado, mudando, assim, o con-
ceito anteriormente existente e aproximando-o mais do modelo norte-
americano.27 Assim, a maioria das constituições estaduais demonstrou um
certo mal-estar com a gestão do território metropolitano, embora com algu-
mas exceções, como as constituições de São Paulo e do Espírito Santo.28
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26  Um dos exemplos de competição entre municípios que integram uma RM se dá em torno
da cobrança de ISS, onde os municípios vizinhos do município-sede oferecem alíquotas
menores para atrair empresas prestadoras de serviços. 
27 Pelo modelo norte-americano, uma área metropolitana consiste de uma cidade-pólo com
pelo menos 50.000 habitantes, circundada por condados (counties) urbanos, isto é, por loca-
lidades identificadas pelo Censo como possuidoras de grande parte de área contígua com alta
densidade populacional.
28 Para maiores detalhes sobre este tema, ver Souza (1990), e para uma análise dos aspectos
jurídico-políticos das RMs, ver Fernandes (1992).
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O mal-estar dos constituintes com o estatuto das RMs não é difí-
cil de explicar pela ótica do conceito de path dependency . Alguns fatores
relacionados às decisões tomadas anteriormente pelo regime militar podem
ser citados para a melhor compreensão dos constrangimentos impostos à
gestão metropolitana quando da elaboração das novas regras constitu-
cionais nos planos nacional e estadual. Primeiro, instituídas em 1967 pelo
regime militar, as RMs sempre estiveram associadas aos objetivos de cen-
tralização e controle do território que marcaram os anos de autoritarismo.
Como argumentado anteriormente (Souza, 1985), as RMs desempenharam
o papel de braços avançados do governo federal nos territórios mais
dinâmicos da Federação, tanto do ponto de vista político como econômico.
Assim, a criação das RMs, a sua dependência dos recursos federais e das
ações executivas estaduais, aliado ao formato de gestão que constrangia o
papel dos municípios que as integravam e à ausência de eleições diretas
para governador e para muitos prefeitos, marcaram a sua trajetória e a asso-
ciaram a formas centralizadoras e autoritárias de gestão. Essas marcas e
essa trajetória contrariavam frontalmente o clima que dominou o final dos
anos oitenta e a agenda da redemocratização. Ou seja, fatores como a cres-
cente urbanização, que continuou nas décadas seguintes à de setenta, não
foram suficientes para romper com a rota do momento fundador das RMs,
ou seja, sua associação com o regime autoritário. Ademais, o modelo de
RM implantado pelos militares não criou incentivos para a cooperação
entre o estado e os municípios ou entre os municípios que integram uma
RM, elemento crucial para uma gestão metropolitana em períodos
democráticos. O modelo também não gerou uma consciência coletiva ou
um senso de identidade regional em torno da importância das questões
metropolitanas. Essas questões não estavam, e continuam não estando, na
agenda dos políticos eleitos, dos cidadãos, dos grupos de interesse e nem
mesmo da maior parte da burocracia, ficando restrita ao universo acadêmi-
co e a alguns técnicos e planejadores urbanos.

O segundo fator é que os municípios brasileiros sempre
gozaram de relativa autonomia decisória e financeira, em especial nos
regimes democráticos. Criados ainda no regime colonial, muito antes da
constituição da Federação, os municípios entraram no modelo metropo-
litano do regime militar como entes subalternos das decisões federais e
das execuções estaduais. A rejeição a uma gestão metropolitana, que
requer cooperação entre diferentes níveis de governo, foi a resposta
racional dos constituintes a um passado recente de subordinação da
esfera local. 



O terceiro fator é que, com o retorno das eleições diretas para
todos os municípios, em 1985, a competição eleitoral se tornou mais acir-
rada e, na inexistência de incentivos para a cooperação entre o estado e os
municípios e entre os municípios de uma RM, a cooperação necessária a
uma entidade metropolitana, que requer atuação articulada e  partilha de
recursos escassos, torna-se mais difícil pela competição eleitoral, se não
existem tais incentivos, que pudessem levar à cooperação ou à pressão
social a favor de uma gestão metropolitana.

O quarto fator é que a Constituição de 1988 delegou, em termos
relativos, mais recursos financeiros para os municípios do que para os esta-
dos (Souza, 2001b), o que contribui para não haver incentivos por parte dos
estados em fomentar gestões metropolitanas.

Os fatores acima analisados mostram que, tanto o regime
autoritário como o regime democrático, o primeiro marcado pela centra-
lização política e financeira e o segundo por relativa descentralização, não
foram capazes de estimular a cooperação requerida por uma gestão metro-
politana devido, principalmente, às marcas deixadas pelo passado. Isto
porque o modelo anterior de gestão metropolitana prescindia de mecanis-
mos de cooperação entre entes governamentais, já que os recursos e as
decisões eram centralizados, aliado ao fato de que a experiência de gestão
metropolitana foi imposta por um dos entes federativos sobre os demais e
em um contexto de regime autoritário. 

Sintetizando, os constituintes federais de 1988 e os estaduais de
1989, incentivados pelas demandas por formatos mais pluralistas e descen-
tralizados de gestão pública, praticamente silenciaram sobre as questões
relativas à gestão dos espaços metropolitanos, o que explica, em parte, a
decadência e/ou extinção da maioria das entidades metropolitanas até então
existentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho analisou a inserção da gestão metropolitana no
contexto de mudanças no regime político, no federalismo e nas relações
i n t e rgovernamentais, apoiando essa análise no conceito de path depen -
dency e argumentando que as escolhas institucionais relativas à gestão
das RMs, moldadas pela centralização, autoritarismo e pela ausência de
mecanismos de cooperação entre as esferas governamentais, marcaram
sua trajetória durante o regime militar e tornaram quase impossível sua
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sobrevivência após a redemocratização. Ou seja, contrariando a visão
corrente de que os constrangimentos à adoção de uma gestão metropoli-
tana são encontrados exclusivamente nas atuais configurações político-
partidárias e financeiras dos entes federativos, argumentei que o passado
autoritário da gestão metropolitana deixou marcas profundas, condicio-
nando sua recriação. 

No entanto, decorrido mais de uma década dos momentos de
confronto e de reconciliação entre o regime autoritário e o democrático,
espelhados na Constituição de 1988 e nas constituições estaduais de 1989,
o tema da gestão metropolitana começa a reaparecer na agenda pública,
embora timidamente. Acadêmicos, técnicos e alguns poucos policy makers
dos três níveis de governo retomam agora o debate dos anos sessenta e
setenta sobre como administrar as grandes cidades. O tema retorna,
todavia, em um contexto político-institucional diferente, caracterizado por
um federalismo que equilibra o poder político e tributário dos três níveis de
governo e por RIGs que se tornaram mais complexas pela entrada na cena
decisória, financeira e administrativa de novos e inúmeros atores e institu-
ições, que convivem com os do passado. Por outro lado, uma das carac-
terísticas mais marcantes da Federação brasileira – a histórica desigualdade
inter e intra-regional, que gera desequilíbrios de poder político e financeiro
entre governos da mesma esfera – continua presente e se expressa nas RMs
de forma acentuada.

O entendimento dos constrangimentos ocorridos no passado, no
que se refere à gestão metropolitana enquanto instituição, nos dá algumas
pistas sobre os problemas que podem ressurgir com a perspectiva de recri-
ação ou de fortalecimento da gestão metropolitana. A análise da experiên-
cia brasileira de gestão metropolitana a partir do que aconteceu no passado
não implica advogar que o passado prediz o futuro, mas sim que ele nos dá
indicações sobre o futuro, em especial sobre o papel das instituições, dos
seus atores e das experiências passadas em constranger ou incentivar os
resultados do processo decisório sobre formas de gestão do território. 

No passado, as principais características da gestão metropolitana
foram a centralização, o autoritarismo e a ausência de cooperação entre
esferas governamentais. As mudanças promovidas pela Constituição de 1988
em relação aos municípios, associadas às demandas por formas de gestão
mais democráticas, pluralistas, participativas e transparentes implicam uma
gestão metropolitana diferente da que foi implementada no passado. Por
outro lado, a entrada de novos atores na cena metropolitana, com graus dife-
renciados de poder político e financeiro, e onde se destacam os org a n i s m o s



multilaterais, influenciam também as relações intra e interg o v e r n a m e n t a i s .
Entretanto, conflitos e tensões desse tipo são da natureza mesma das
Federações e das relações que se estabelecem entre esferas de governo e
entre as diversas instituições que hoje influenciam a governança urbana. 

Esses conflitos e tensões se tornam mais complexos em contex-
tos como o brasileiro, onde, após a redemocratização, o federalismo
“conta”, a descentralização política e financeira para as esferas subna-
cionais e para a sociedade local passou a ser vista como  virtuosa e a ausên-
cia de mecanismos de cooperação persiste. Ademais, as RIGs passaram a
ser regidas por um sistema de incentivos complexo, de que são exemplos
as políticas de educação e saúde, onde a esfera federal determina o con-
teúdo da política pública e induz ou incentiva as esferas subnacionais a
adotarem determinada política, gerando o que se poderia chamar de
relações intergovernamentais “azeitadas” por incentivos seletivos, que
podem ser negativos ou positivos.

A inserção da gestão metropolitana em um contexto como esse
requer uma engenharia político-institucional que considere todos esses
fatores e que absorva as novas tendências e demandas de um regime
democrático, do sistema federativo e das relações intergovernamentais. 

A visita ao passado nos dá importantes pistas para compreen-
dermos o presente e prevermos alguns dos dilemas que podem ressurgir no
futuro. O empenho de parte da comunidade técnica e acadêmica em
retomar o debate sobre a gestão metropolitana pode, então, se apropriar da
experiência do passado, onde o peso da variável federativa, das relações
intergovernamentais e do regime político no desenho da gestão, das prio-
ridades, das formas de financiamento e do estatuto jurídico das regiões
metropolitanas foram ignorados.

CELINASOUZA é professora da Universidade Federal da 
Bahia e pesquisadora do Centro de Recursos 

Humanos (CRH) da mesma Universidade.
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História e consciência de classe (1923), de Georg Lukács, é um
dos poucos verdadeiros eventos na história do marxismo. Hoje, nossa
experiência do livro é apenas como de uma estranha lembrança fornecida
por uma época já distante – para nós, é até mesmo difícil imaginar o
impacto verdadeiramente traumático que seu aparecimento teve nas poste-
riores gerações de marxistas. O próprio Lukács, na sua fase termidoriana,
i. e., do começo dos anos trinta em diante, tentou desesperadamente se
afastar dele, tratando-o como um documento com mero interesse histórico.
Aceitou que fosse reeditado apenas em 1967, fazendo-o acompanhar de um
novo e longo Prefácio autocrítico. O livro teve, até que essa reedição “ofi-
cial” aparecesse, uma espécie de existência fantasmagórica e subterrânea
como uma entidade “não morta”, que circulava em edições piratas entre
estudantes alemães da década de sessenta, estando também disponível em
poucas e raras traduções (como a legendária edição francesa de 1959). No
meu próprio país, a agora defunta Iugoslávia, referir-se a História e cons -
ciência de classe servia como um signe de reconnaissance ritualístico para
saber se se fazia parte do círculo marxista crítico reunido em torno da
revista Praxis. Seu ataque à noção de Engels de “dialética da natureza” foi
crucial para a rejeição crítica da crença que a proposição central do “mate-
rialismo dialético” seria a teoria do conhecimento “reflexiva”. O impacto

DE HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA
DE CLASSE A DIALÉTICA DO 
ESCLARECIMENTO, E VOLTA*

SLAVOJ ZIZEK

* “From History and Class Consciousness to The Dialectic of Enlightenment... and Back”.
New German Critique 81: 107-123, 2000. Agradecemos aos editores da New German
Critique e a Slavoj Zizek pela gentil permissão para publicar este artigo. Tradução de
Bernardo Ricupero.



do livro esteve longe de se restringir a círculos marxistas: mesmo
Heidegger foi claramente afetado por História e consciência de classe,
havendo alguns sinais inconfundíveis disso em O ser e o tempo. Até no
último parágrafo, o autor, numa clara reação à crítica de Lukács à “reifi-
cação”, pergunta: “há muito tempo sabemos que existe o perigo da ‘reifi-
cação da consciência’. Mas o que significa reificação [verdinglichung]?
Qual é sua origem?... A ‘diferença’entre ‘consciência’e ‘coisa’é o bastante
para haver um desenvolvimento pleno do problema ontológico?”1

Como, então, História e consciência de classe passou a ter um
status de livro proibido quase-mítico, cujo impacto foi talvez comparável
apenas ao de Pour Marx, escrito pelo posterior grande antípoda anti-
hegeliano de Lukács, Louis A l t h u s s e r ?2 A resposta que primeiro vem à
mente é evidentemente que estamos discutindo o texto fundador de todo o
marxismo ocidental de inspiração hegeliana. Nessa linha, o livro combina
uma postura revolucionária engajada com temas que foram mais tarde
desenvolvidos pelas diferentes linhas da chamada Teoria Crítica chegando
até os Estudos Culturais de nossos dias (por exemplo, a noção de que seri-
am componentes estruturais de toda a vida social o “fetichismo da mer-
cadoria”, a “reificação” e a “razão instrumental” etc). No entanto, olhando
mais de perto, as coisas aparecem numa luz ligeiramente diferente: há uma
quebra radical entre História e consciência de classe (mais precisamente,
entre os trabalhos de Lukács escritos em torno de 1915 a 1930, inclusive seu
Lenin de 1925, e uma série de outros textos curtos desse período publicados
nos anos sessenta sob a rubrica Ética e política), e a posterior tradição do
marxismo ocidental. O paradoxo (ao menos, para nossa sensibilidade “pós-
política” ocidental) é que História e consciência de classe é um livro
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1 Martin Heidegger, Sein und Zeit, Tuuebingen: Max Niemeyer, 1963, p. 437.
2 Paradoxalmente, da perspectiva de cada um desses dois marxistas, Althusser e Lukács, o
outro aparece como o exemplo mais acabado do stalinista: para Althusser e os pós-althusse-
rianos, a noção de Lukács de que o Partido Comunista equivale praticamente ao sujeito
hegeliano legitima o stalinismo; para os discípulos de Lukács, o “antihumanismo teórico” do
estruturalista Althusser e sua total rejeição da problemática da alienação e da reificação, com-
binam-se à desconsideração stalinista pela liberdade humana. Ao mesmo tempo que este não
é o lugar para tratar detalhadamente desse confronto, ele enfatiza como cada um dos dois
marxistas articula uma problemática fundamental, que não faz parte do horizonte do opo-
nente: em Althusser, a noção dos aparelhos ideológicos do Estado como a tradução material
da ideologia, e em Lukács, a noção do ato histórico. Além do mais, evidentemente não é fácil
realizar uma “síntese” entre essas duas posições mutuamente opostas – é possível, assim, que
a melhor maneira de proceder seja usando como referência alternativa o outro grande fun-
dador do marxismo ocidental, Antonio Gramsci.
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filosoficamente muito sofisticado, comparável às maiores realizações do
pensamento não-marxista do período, ao mesmo tempo que também está
inteiramente envolvido nas lutas políticas de seu tempo, refletindo a radical
experiência política leninista do autor (entre outras coisas, Lukács foi
comissário da cultura na curta experiência do governo comunista da
Hungria de Bela Kun em 1919). O paradoxo é que, em comparação com o
marxismo ocidental “padrão” da Escola de Frankfurt, História e consciên -
cia de classe é ao mesmo tempo muito mais engajado politicamente c o m o
filosoficamente é muito mais marcadamente hegeliano-especulativo (veja,
por exemplo, a noção do proletariado como sujeito e objeto da história, idéia
com a qual os membros da Escola de Frankfurt nunca sentiram-se con-
fortáveis). Se é que houve algum dia um filósofo do leninismo e do Partido
Leninista, o Lukács marxista dos primeiros dias foi quem avançou mais
longe nessa direção, chegando a defender os elementos “não democráticos”
do primeiro ano do regime soviético contra a famosa crítica de Rosa
L u x e m b u rgo. O crítico acusou a revolucionária de “fetichizar” a democra-
cia formal, ao invés de tratá-la como uma das possíveis estratégias a ser uti-
lizadas ou rejeitadas a fim de fazer avançar a situação revolucionária con-
creta. Atualmente, aquilo que mais se deve evitar é precisamente esquecer
o aspecto político do livro, o que corresponderia a reduzir Lukács a um
respeitável crítico cultural, que nos adverte sobre a “reificação” e a “razão
instrumental”, motivos que já foram há um bom tempo apropriados até
mesmo pelos críticos conservadores da “sociedade do consumo”.

Como texto fundador do marxismo ocidental, História e con -
sciência de classe é uma exceção que, entretanto, mais uma vez, confirma
a idéia de Schelling de que “o início é a negação daquilo que se inicia com
ele”. No que se baseia esse status excepcional? Em meados dos anos vinte,
aquilo que Alain Badiou chama de “evento de 1917” começou a exaurir seu
potencial revolucionário, ao mesmo tempo que o processo tomava uma
viragem termidoriana. Com a exaustão da “sequência revolucionária de
1917” (Badiou), já não era mais possível um engajamento teórico-político
direto, como o que aparece em História e consciência de classe de Lukács.
O movimento socialista definitivamente rachou entre o reformismo parla-
mentar social-democrata e a nova ortodoxia stalinista, enquanto o marxis-
mo ocidental, que se absteve de apoiar abertamente qualquer um dos dois
pólos, abandonou o envolvimento político direto e tornou-se uma parte da
máquina acadêmica existente, estabelecendo, a partir daí, uma tradição que
vai da Escola de Frankfurt até os atuais Estudos Culturais. Aí está a prin-
cipal diferença que separa essa tradição do Lukács da década de vinte. Por



outro lado, a filosofia soviética foi gradualmente assumindo a forma de
“materialismo dialético”, funcionando como a ideologia de legitimação do
“socialismo realmente existente” – é mesmo sinal da ascensão da ortodo-
xia soviética termidoriana os violentos ataques desferidos contra Lukács e
seu companheiro teórico Karl Korsch, cujo Marxismo e filosofia é uma
espécie de peça de acompanhamento à História e consciência de classe,
ambos publicados em 1923.

O momento de viragem foi o quinto congresso do Comintern de
1924, o primeiro congresso após a morte de Lênin, e também o primeiro a
transcorrer depois que ficou claro que a onda revolucionária tinha se exau-
rido na Europa e que o socialismo russo teria que sobreviver por conta
própria. Na sua famosa intervenção nesse congresso, Zinoviev fez questão
de desferir um ataque antiintelectualista e de fácil apelo contra os desvios
“ultra-esquerdistas” de Lukács, Korsch e outros “professores”, como
depreciativamente referiu-se a eles, apoiando, assim, a crítica de Laszlo
Rudas, companheiro de Lukács no partido húngaro, contra seu “revisionis-
mo”. Mais tarde, as principais críticas a Lukács e Korsch passaram a ser
fornecidas por Abram Deborin e sua escola filosófica, na época dominante
na União Soviética (apesar de posteriormente ter sido expurgada sob a
acusação de “idealismo hegeliano”). Escola essa que foi a primeira a sis-
tematicamente desenvolver a concepção de que o marxismo seria um méto-
do dialético com validade universal, capaz de elaborar leis gerais que pode-
riam ser aplicadas tanto à análise dos fenômenos naturais como dos sociais
– a dialética marxista é estripada, dessa forma, de sua atitude prático-re-
volucionária, que leva ao engajamento direto, e transforma-se numa teoria
epistemológica geral que lida com as leis universais do conhecimento cien-
tífico. Como notou Korsch, logo depois desses debates, críticas vindas dos
inimigos declarados, o Comintern e o “revisionismo” social-democrata,
basicamente repetiam os mesmos contra-argumentos contra ele e Lukács,
denunciando seu “subjetivismo” (na verdade, o engajamento prático da
teoria marxista etc.). Já não se podia admitir tal posição numa época em
que o marxismo estava transformando-se numa ideologia de Estado cuja
raison d’être última era legitimar as pragmáticas decisões do Partido por
meio das não-históricas (“universais”) leis da dialética. Sintomático disso
é a reabilitação da idéia de que o materialismo dialético seria a “visão de
mundo [Weltanschaung] da classe trabalhadora”. Para Lukács e Korsch,
assim como para o próprio Marx, por definição, “visão de mundo” designa
a atitude “contemplativa” da ideologia, que a engajada teoria revolu-
cionária marxista deveria superar.
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Evert Van der Zweerde3 descreveu em detalhes a utilização ide-
ológica pelo regime soviético da filosofia do materialismo dialético, pre-
tensamente a “visão de mundo científica da classe trabalhadora”. A p e s a r
do materialismo dialético reconhecer ser uma ideologia, não é a ideologia
que proclama ser. Não motivou, mas legitimou atos políticos; não se de-
veria, assim, a c reditar nela, mas ritualmente encená-la. Sua reivindicação
de que era uma “ideologia científica” e, consequentemente, a “reflexão
correta” das circunstâncias sociais excluía a possibilidade que existisse
uma ideologia “normal” na sociedade soviética, já que ela “refletiria” a
realidade social de uma maneira “errada” etc. Perde-se, por conseqüência,
inteiramente o fio da meada ao se tratar o infame diamat como um sistema
filosófico genuíno. Ele funcionava, na verdade, como o instrumento de
legitimação do poder que deveria ser ritualmente encenado e, como tal, é
melhor colocá-lo na densa teia de relações de poder. Emblemático disso
são os diferentes destinos de I. Iljenkov e P. Losev, quase protótipos de
filósofos russos durante o socialismo. Losev foi o autor do último livro
publicado na URSS (em 1929) a rejeitar abertamente o marxismo, que
descartava como “óbvia perda de tempo”. No entanto, depois de uma
pequena temporada na prisão, lhe foi permitido retomar sua carreira
acadêmica e, durante a Segunda Guerra, voltar a dar aulas. A “ f ó r m u l a ”
que encontrou para sobreviver foi refugiar-se na história da filosofia
(estética) especializando-se numa disciplina acadêmica, onde dedicava-se
ao estudo de autores gregos e romanos. Aparentemente narrando e inter-
pretando o pensamento de autores antigos, especialmente Plotino e outros
neoplatônicos, pôde contrabandear suas próprias teses místicas, ao mesmo
tempo que, nas introduções a seus livros, macaqueava a ideologia oficial
com uma citação ou duas de Khruschev ou Brezhnev. Dessa forma, foi
capaz de sobreviver a todas as vicissitudes do socialismo e viveu para ver
o fim do comunismo, consagrado como o decano da autêntica herança
espiritual russa! Em contraste, Iljenkov, um soberbo dialético e especia-
lista em Hegel, tornou-se, como marxista-leninista convicto, uma figura
descolada. Por essa razão (i.e. porque escrevia de uma maneira que re-
velava seu envolvimento pessoal com o que escrevia, procurando fazer do
marxismo uma filosofia séria e não o equivalente a uma série de fórmulas

3 Ver: Evert van der Zweerde, Soviet historiography of philosophy, Dordrecht, Kluwer, 1997.



ritualísticas de legitimação4), foi excomungado e levado ao suicídio. Será
que é possível encontrar melhor demonstração de como uma i d e o l o g i a
efetivamente funciona?

Num gesto que corresponde a um termidor pessoal, Lukács, no
início dos anos trinta, refugiou-se nas águas mais especializadas da estéti-
ca e da teoria literária marxista, justificando seu apoio público às políticas
stalinistas com base na crítica hegeliana à bela alma. A União Soviética,
inclusive todas suas dificuldades não previstas, foi o resultado da Re-
volução de Outubro, portanto, ao invés de condená-la a partir da posição
confortável da bela alma e, assim, manter as mãos limpas, se deveria reco-
nhecer corajosamente “o cerne da encruzilhada do presente” (a fórmula de
Hegel para a reconciliação pós-revolucionária). Adorno estava inteira-
mente justificado ao designar sarcasticamente esse Lukács como alguém
que confundiu o barulho de suas correntes com a marcha triunfante do
Espírito Universal, e, consequentemente, apoiou a “reconciliação à força”
do indivíduo e da sociedade nos países comunistas do leste europeu.5

Apesar de tudo, o destino de Lukács nos leva a confrontar o difí-
cil problema da emergência do stalinismo. É até excessivamente fácil con-
trastar o espírito autenticamente revolucionário do “Evento de 1917” com
seu posterior termidor stalinista – o verdadeiro problema é saber “como a
partir de lá chegamos aonde chegamos”. A grande tarefa, como foi enfati-
zado por Alain Badiou, é de pensar a necessidade da evolução no interior do
leninismo em direção ao stalinismo sem negar o tremendo potencial eman-
cipador do Evento de outubro, e também sem cair no velho papo furado li-
beral sobre o potencial “totalitário” da política emancipadora radical, que
sugere que toda revolução leva a uma repressão pior do que a antiga. A o
mesmo tempo que se deve reconhecer que o stalinismo é i n e rente à lógica
revolucionária leninista e não o fruto de alguma influência corruptora exter-
na, como o “atraso russo” ou a postura ideológica “asiática” das massas, é
necessário continuar a fazer uma análise concreta da lógica do processo
político e, a todo custo, evitar usar conceitos imediatos quase-antropológi-
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4 Paradigmática é a lendária história da fracassada participação de Iljenkov num congresso
mundial de filosofia realizado nos EUA em meados dos anos sessenta. Iljenkov já tinha o
visto e estava pronto para pegar o avião, quando sua viagem foi cancelada porque seu texto
para o congresso, “Do ponto de vista leninista”, que tinha antes apresentado aos ideólogos do
Partido, não os agradou. Isso não se deu graças a seu conteúdo (inteiramente aceitável), mas
simplesmente por causa de seu estilo, da maneira engajada em que foi escrito. Já a frase de
abertura (“É minha avaliação pessoal que...”) era proferida num tom pouco aceitável.
5 Ver: Theodor W. Adorno, “Erpresste Versohnung,” Noten zur literatur, Frankfurt/Main:
Suhrkamp, 1971, p. 278.
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cos ou genericamente filosóficos, como “razão instrumental”. A partir do
momento que aceitamos tal postura, o stalinismo perde sua especificidade,
sua dinâmica política p a r t i c u l a r, e transforma-se apenas num outro exemplo
da noção geral. Exemplo disso é o famoso comentário de Heidegger, na sua
I n t rodução à metafísica, de que o comunismo russo e o americanismo são,
do ponto de vista histórico, “metafisicamente iguais”.

É evidente que, no interior do marxismo ocidental, a Dialética do
e s c l a recimento, de Adorno e Horkheimer, e os diversos ensaios posteriores
de Horkheimer sobre a “razão instrumental” levaram à mudança fatal, de
análises sociopolíticas concretas às generalizações antropofilosóficas. A
transformação exige que, ao reificar a “razão instrumental”, ela mesma deixe
de se basear em relações capitalistas concretas, para tornar-se, de maneira
praticamente imperceptível, o “princípio” ou “fundação” quase-transcenden-
tal. Junto com essa mudança, a tradição da Escola de Frankfurt evita quase
inteiramente a confrontação teórica direta com o stalinismo, o que contrasta
claramente com sua obsessão com o anti-semitismo fascista. As exceções a
essa regra são reveladoras. O Behemoth, de Fraz Neumann, um estudo do
nacional-socialismo que, da maneira bastante comum no final dos anos trin-
ta e quarenta, sugere que os três grandes sistemas mundiais da época – o
e m e rgente capitalismo do New Deal, o fascismo e o stalinismo – tenderiam
a levar à mesma sociedade “administrada”, burocrática e inteiramente org a-
nizada. Da mesma forma, O marxismo soviético, de Herbert Marcurse, seu
menos apaixonado e, talvez, pior livro, estranhamente traz uma análise neu-
tra, sem nenhum engajamento claro, sobre a ideologia soviética. Finalmente,
há tentativas de alguns discípulos de Habermas que, ao refletirem sobre o
então fenômeno nascente da dissidência, tentaram elaborar um conceito de
sociedade civil como o espaço onde apareceria a resistência ao regime comu-
nista. Politicamente essas análises são interessantes, mas não oferecem uma
teoria global satisfatória da especificidade do “totalitarismo” stalinista.6 A
desculpa padrão, segundo a qual os autores clássicos da Escola Frankfurt não
queriam se opor abertamente ao comunismo já que, ao fazerem isso, domes-
ticamente estariam fazendo o jogo daqueles que eram favoráveis ao capita-
lismo e à Guerra Fria, é evidentemente insuficiente. Na verdade, o ponto cen-
tral não é que seu medo de servirem ao anticomunismo oficial provaria como
eram secretamente pró-comunistas, mas, o oposto. Se fossem realmente
colocados contra a parede para definirem sua posição na Guerra Fria, os

6 Ver, como exemplo representativo, Andrew Arato e Jean L. Cohen, Civil society and polit -
ical theory, Cambridge: MIT, 1994.



membros da Escola de Frankfurt provavelmente escolheriam a democracia
liberal ocidental (como fez explicitamente Horkheimer em alguns de seus
últimos escritos). No final das contas, essa solidariedade com o sistema oci-
dental, quando ele esteve realmente ameaçado, é o que os teóricos de
Frankfurt tinham vergonha de assumir publicamente, o que contrasta com a
“oposição crítica socialista e democrática” na República Democrática
Alemã, que criticava abertamente o domínio do Partido. Mas no momento
em que a situação se agravou e o socialismo passou realmente a ser ameaça-
do, eles (Brecht nas manifestações de trabalhadores em 1953, Christa Wo l f
na Primavera de Praga em 1968) passaram a apoiar o sistema abertamente...
O “stalinismo” (o socialismo realmente existente) foi, assim, um assunto
traumático para a Escola de Frankfurt, sobre o qual ela preferiu se calar. Esse
silêncio foi a única maneira que seu intelectuais encontraram para manter
uma inconsistente posição de solidariedade implícita com a democracia li-
beral ocidental, sem perder a máscara oficial de críticos esquerdistas “radi-
cais”. Se assumissem abertamente essa solidariedade perderiam sua aura
“radical”, convertendo-se em meramente mais uma versão liberal
esquerdista e anticomunista da Guerra Fria, enquanto que se demonstrassem
muita simpatia pelo “socialismo realmente existente” seriam forçados a trair
seus verdadeiros compromissos não assumidos.

Apesar da tarefa de explicar a ascensão do stalinismo estar além
do escopo deste ensaio, somos tentados a arriscar um curto comentário pre-
liminar sobre ela. Todo marxista se lembra do comentário de Lenin, nos
seus Cadernos filosóficos, de que aquele que não leu e estudou cuidadosa-
mente toda a Ciência da lógica de Hegel não pode realmente entender O
capital de Marx. Na mesma linha, somos tentados a afirmar que quem não
leu e estudou com cuidado os capítulos sobre “Julgamento” e “Silogismo”
da Lógica de Hegel não pode realmente entender a emergência do stalinis-
mo. Isto é, a lógica da emergência do fenômeno histórico pode ser melhor
entendida com base na sucessão das três formas de mediação silológica,
que vagamente correspondem à tríade marxismo-leninismo-stalinismo. Os
três termos mediados (o Universal, o Particular e o Singular) representam
a História (o movimento histórico universal), o proletariado (a classe par-
ticular que tem uma relação privilegiada com o Universal) e o Partido
Comunista (o agente singular). Na primeira forma marxista clássica de
mediação, o Partido realiza a mediação entre a História e o proletariado:
sua ação permite que a classe trabalhadora “empírica” torne-se consciente
da missão histórica inscrita em sua própria situação social e aja de acordo
com ela, i.e., torna-se sujeito revolucionário. A ênfase está na atitude
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“espontaneamente” revolucionária do proletariado: o Partido apenas
desempenharia um papel maiêutico, tornando possível a conversão, mera-
mente formal, do proletariado de classe-em-si para classe-para-si. No
entanto, como é sempre o caso em Hegel, a “verdade” dessa mediação está
que, no curso do movimento, a posição inicial, a identidade presumida, é
falsificada. Na primeira forma, a identidade presumida é entre o proletari-
ado e a História, i.e., a idéia de que a missão revolucionária de libertação
universal está inscrita na própria condição social objetiva do proletariado
como “classe universal”, classe cujos interesses particulares confundem-se
com os interesses universais da humanidade. O terceiro termo, o Partido, é
meramente o operador que realiza esse potencial universal do particular. É
palpável, porém, que no curso da mediação o proletariado atinja “espon-
taneamente” apenas uma consciência economicista e reformista, o que nos
leva à conclusão leninista: a constituição do sujeito revolucionário só é
possível quando os intelectuais do Partido compreenderem a lógica interna
do processo histórico e, de acordo com ela, “educarem” o proletariado.
Nessa segunda forma, o proletariado tem seu papel reduzido ao de medi-
ador entre a História (o processo histórico global) e a consciência científi-
ca a respeito dela internalizada no Partido. Depois de compreender a lógi-
ca interna do processo histórico, o Partido “educa” os trabalhadores, que
serão o instrumento consciente da realização do fim da história. A identi-
dade pressuposta nessa segunda forma é entre o Universal e o Singular, a
História e o Partido, i.e., a concepção de que o Partido como “intelectual
coletivo” compreende o processo histórico. Esse pressuposto é melhor
entendido com a superação dos aspectos “subjetivo” e “objetivo”. A noção
da História como um processo objetivo ao qual correspondem leis
necessárias é estritamente correlata com a dos intelectuais do Partido como
Sujeitos cujo conhecimento privilegiado – compreensão – do processo pos-
sibilita a intervenção e direção do processo. Como era de se esperar, é esse
pressuposto que é falsificado no curso da segunda mediação, levando à ter-
ceira, “o Stalinismo”, forma de mediação que contém a “verdade” de todo
o movimento, no qual o Universal (a História ela mesmo) faz a mediação
entre o proletariado e o Partido. Em termos simplistas, o Partido apenas usa
a referência à História – i.e., sua doutrina, “o materialismo histórico e
dialético”, para garantir seu acesso privilegiado à “necessidade inexorável
do progresso histórico” – a fim de legitimar sua dominação e exploração
sobre a classe trabalhadora. Ela fornece, dessa forma, às decisões prag-
máticas e oportunistas do Partido uma espécie de “justificativa ontológi-
ca”. Em termos da coincidência especulativa dos opostos, ou do “julga-



mento infinito”, em que o mais alto coincide com o mais baixo, não deixa
de ser significativo que os trabalhadores soviéticos eram acordados de
manhã cedo pela música tocada por amplificadores que reproduziam os
primeiros acordes da Internacional. Suas palavras, “De pé, ó vítimas da
fome!” passa a ter um significado irônico mais profundo: a “verdade” últi-
ma do significado patético original (“Bem unidos façamos, nesta luta final,
uma terra sem amos, a Internacional!”) passa a ser seu significado literal,
o apelo dirigido aos trabalhadores cansados “De pé, ó vítimas da fome,
comecem a trabalhar para nós, a nomenklatura do Partido!”.

Se, nessa tríplice mediação silológica da História, do proletaria-
do e do Partido, cada forma de mediação é a “verdade” da precedente, então
o Partido, que instrumentaliza a classe trabalhadora para realizar seu fim,
justificado que está na compreensão correta que teria da lógica interna do
processo histórico, é a “verdade” da noção de que o Partido possibilitaria ao
proletariado tomar consciência da sua missão histórica, descobrindo seu
“verdadeiro” interesse. A exploração brutal da classe trabalhadora pelo
Partido seria, dessa forma, a “verdade” da idéia de que por meio dela o
Partido realiza sua compreensão da História. Será que isso significa que
esse movimento é inexorável, que estamos lidando com uma lógica de ferro
com base na qual, a partir do momento que aceitamos o ponto de partida –
a premissa que o proletariado, devido à sua posição social, é a “classe uni-
versal” – ficamos presos, numa espécie de compulsão diabólica, a sermos
conduzidos, no final do caminho, ao Gulag? Se isso fosse verdade, H i s t ó r i a
e consciência de classe, apesar de (ou devido a) seu brilho intelectual, seria
o texto fundador do stalinismo, e a crítica pós-moderna do livro, segundo a
qual ele seria a manifestação última do essencialismo hegeliano, assim
como a identificação, por parte de A l t h u s s e r, do hegelianismo com o stali-
nismo (a necessidade teleológica de toda a História progredir em direção à
revolução proletária, momento decisivo, em que o proletariado como sujeito
e objeto da História, a “classe universal” tornada consciente pelo Partido da
missão inscrita em sua posição social objetiva, realiza o ato revelador de sua
própria libertação) estariam inteiramente justificados. Areação violenta dos
partidários do “materialismo dialético” à História e consciência de classe
seria apenas uma confirmação da regra de Lucien Goldman a respeito de
como uma ideologia dominante precisa necessariamente negar suas premis-
sas fundamentais. Dessa perspectiva, a noção megalomaníaca, que Lukács
toma emprestado de Hegel, do Partido leninista como correspondendo ao
espírito da história, já que ele seria o “intelectual coletivo” do proletariado,
sujeito e objeto da História, seria a “verdade” escondida por trás da
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aparentemente mais modesta versão “objetivista” do stalinismo sobre como
a atividade revolucionária estaria baseada num processo ontológico global
dominado por leis dialéticas universais. E, claro, seria fácil desconstruir o
conceito hegeliano da identidade do Sujeito e Objeto com base na premissa
básica do desconstrutivismo de que o sujeito emerge precisamente de/como
ausência de Substância (Ordem das Coisas objetiva), que há subjetividade
apenas quando existe uma “rachadura no edifício do Ser”, na medida em
que o universal está, de alguma maneira, “fora dos trilhos”, “é descontínuo”.
Em poucas palavras, a realização completa do sujeito não só falha sempre,
mas aquilo a que Lukács não prestou atenção já seria um modo de subje-
tividade “imperfeita”, sujeito frustrado e, efetivamente, o próprio sujeito. A
versão “objetivista” stalinista seria, portanto, por razões estritamente filosó-
ficas, a “verdade” de História e consciência de classe. Como, por definição,
o sujeito sempre falharia, sua completa realização como Sujeito e Objeto da
História necessariamente levaria ao seu próprio cancelamento, sua auto-
objetivação como instrumento da História. Indo mais além, seria fácil de
d e f e n d e r, contra esse impasse hegelo-stalinista, a posição pós-moderna de
Laclau, de que a contingência radical seria o próprio terreno da subjetivi-
dade (política). Universais políticos deveriam ser entendidos como con-
ceitos “vazios”, a ligação entre eles e o conteúdo particular que os hegemo-
niza devendo ser buscada naquilo que envolve a disputa ideológica, por sua
vez, inteiramente contingente. O que equivale a dizer que o sujeito político
tem sua missão universal inscrita na sua condição social “objetiva”.

Mas é isso que História e consciência de classe realmente su-
gere? Será que se pode deixar de prestar atenção a Lukács em razão dele
ser um defensor do argumento pseudo-hegeliano de que o proletariado
seria o Sujeito e Objeto da História? Voltemos ao contexto político con-
creto de História e consciência de classe, no qual Lukács agia como um
revolucionário engajado. Colocando as coisas em termos crus e simplistas,
a escolha, para as forças revolucionárias na Rússia de 1917, em que a bur-
guesia era incapaz de levar a cabo a revolução democrática, colocava-se
nos seguintes termos. Por um lado, havia a postura menchevique de obe-
decer à lógica “do desenvolvimento das etapas objetivas”: realizando
primeiro a revolução democrática, depois a revolução proletária. Assim, no
remoinho de 1917, os partidos radicais, ao invés de capitalizar a desinte-
gração progressiva do aparato de Estado e construir, com base no descon-
tentamento popular generalizado, uma alternativa revolucionária, deveriam
resistir à tentação de empurrar o movimento longe demais, sendo presu-
mivelmente melhor aliar-se com elementos democráticos burgueses a fim



de “amadurecer” a situação revolucionária. Desse ponto de vista, a tomada
de poder por parte de socialistas em 1917, quando a situação ainda não
estava “madura”, levaria à volta ao terror primitivo... (Apesar de hoje o
temor das consequências catastróficas de um levante “prematuro” poder
parecer antecipar o Stalinismo, a ideologia do stalinismo leva, de fato, a um
retorno a essa lógica “objetivista” dos estágios necessários de desenvolvi-
mento.) Por outro lado, a estratégia leninista era de antecipar-se, lançando-
se por inteiro no paradoxo da situação, aproveitando as oportunidades e
intervindo mesmo quando as condições eram “prematuras”, com a aposta
que a própria intervenção “prematura” mudaria a relação de forças
“objetivas”, dentro da qual a situação inicialmente parecia ser “prematu -
ra”. Isto é, ela minaria o próprio padrão de referência, que nos informa que
a situação era “prematura”.

Nessa linha, é preciso tomar cuidado para não perder o fio da
meada: não é que Lenin, diferentemente dos mencheviques e dos céticos no
interior do Partido Bolchevique, acreditasse que a complexa situação de
1917, i.e., a crescente insatisfação das massas com as políticas irresolutas
do governo provisório, oferecesse uma chance única de “pular” uma fase (a
revolução democrática burguesa), ou de “condensar” os dois estágios con-
secutivos necessários (a revolução democrático burguesa e a revolução pro-
letária) num só. Tal raciocínio mantém a mesma lógica objetiva “reificada”
dos “estágios necessários de desenvolvimento”, mas aceita que existiria um
ritmo diferente de evolução em variadas circunstâncias concretas (i.e., em
alguns países, o segundo estágio poderia suceder imediatamente ao
primeiro). O argumento de Lênin é muito mais forte. Em última instância,
não há nenhuma lógica objetiva dos “estágios de desenvolvimento
necessários”, já que “complicações” aparecem na intricada textura das situ-
ações concretas e/ou os resultados não antecipados de intervenções “subje-
tivas” sempre bagunçam sua evolução normal. Como Lenin gostava de
o b s e r v a r, o colonialismo e a superexploração das massas na Ásia, África e
América Latina afeta e “desloca” radicalmente a luta de classes “normal”
nos países capitalistas avançados. Falar de “luta de classes” sem levar em
conta o colonialismo é uma abstração vazia, que, quando se traduz em
política concreta, pode apenas resultar na aceitação do papel “civilizador”
do colonialismo. Portanto, ao subordinar a luta anticolonialista das massas
asiáticas à “verdadeira” luta de classes nos Estados capitalistas avançados,
a burguesia passaria a definir de facto os termos da luta de classes... (Mais
uma vez, aqui se pode notar uma proximidade não esperada com a idéia
althusseriana da “sobredeterminação”. Não há nenhuma regra última que
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permita traçar “exceções”. Na história real, há apenas exceções.) É também
tentador utilizar termos lacanianos sobre isso. O que está em jogo nessa fór-
mula alternativa é a (não) existência do “grande Outro ”. Os mencheviques
acreditavam nas bases auto-suficientes da lógica positiva do desenvolvi-
mento histórico, enquanto os bolcheviques (ao menos Lenin) tinham cons-
ciência de que “o grande Outro não existe”. A intervenção apolítica não
acontece a partir das coordenadas dadas por uma matriz global subjacente,
já que o que ela faz é precisamente “reelaborar” essa matriz global.

Essa é a razão por que Lukács admirava tanto Lenin. Seu Lenin
era aquele que, diante da disputa na Social-Democracia russa entre
bolcheviques e mencheviques sobre quem deveria ser membro do partido,
escreveu: “Por algumas vezes, todo o destino do movimento operário pode,
por certo tempo, ser decidido por uma ou duas palavras presentes no pro-
grama do partido.” Ou o Lenin que quando percebeu, no fim de 1917, a pos-
sibilidade de tomada revolucionária do poder disse: “A História nunca nos
perdoará se desperdiçarmos a oportunidade!” Num nível mais geral, a
história do capitalismo é uma longa história de como a referência ideológica
predominante foi capaz de cooptar (e diluir o potencial subversivo) dos
movimentos e demandas que pareciam ameaçar sua própria sobrevivência.
Por exemplo, por um bom tempo, libertários em matéria sexual acreditavam
que a repressão monogâmica era necessária para a sobrevivência do capi-
talismo – sabemos agora que o capitalismo não só pode tolerar, mas incitar
e explorar formas de sexualidade “pervertidas”, sem mencionar seu con-
vívio, sem maiores problemas, com a indulgência promíscua em prazeres
sexuais. No entanto, a conclusão que se pode tirar disso n ã o é que o capi-
talismo tem a capacidade sem fim de integrar e, assim, diluir o potencial
subversivo de todas as demandas particulares – já que a questão do t i m i n g ,
de “aproveitar o momento”, é decisiva. Uma demanda particular, num dado
momento, possui poder de detonação global, funcionando como um substi-
tuto metafórico para a revolução global. Se, de maneira inflexível, insisti-
mos nela, o sistema pode explodir. Se, entretanto, esperamos por tempo
demais, o curto-circuito metafórico entre essa demanda particular e a der-
rubada global é dissolvido, e o Sistema pode, com hipócrita satisfação, per-
g u n t a r, “não era isso que você queria? Então, fique com o que pediu!”, sem
que nada de realmente radical aconteça. O artifício que Lukács chamou de
Augenblick (o momento quando, por pouco tempo, há a abertura para um
ato de intervenção numa situação) é a capacidade de aproveitar o momento
certo, agravando o conflito antes que o Sistema possa acomodar a deman-
da. Passamos a ter, assim, um Lukács muito mais “gramsciano”, aberto para



o conjuntural/contingente do que normalmente se imagina. O Augenblick d e
Lukács está também surpreendentemente próximo do que Alain Badiou
chama de Evento: uma intervenção que não pode ser entendida com base
em suas “condições objetivas” preexistentes. O ponto principal do arg u-
mento de Lukács é rejeitar a redução do ato às suas “circunstâncias históri-
cas”. Não há “condições objetivas” neutras, i.e. (em hegelês), todos os pres-
supostos estão minimamente postos.

Característico disso é a enunciação “objetivista” por Lukács dos
fatores que levaram ao fracasso da revolução húngara de 1919: os oficiais
traiçoeiros, o bloqueio externo que causou a fome... Apesar desses serem
indubitavelmente fatores que desempenharam um papel decisivo na derro-
ta da revolução, é equivocado considerá-los como a matéria-prima decisi-
va, sem levar em conta a maneira como foram “mediados” por inúmero
fatores políticos subjetivos. Por que, então, no caso do bloqueio ainda mais
intenso à Rússia soviética, não se sucumbiu aos ataques imperialistas e
contra-revolucionários? Porque na Rússia, o Partido Bolchevique esclare-
ceu as massas que o bloqueio era fruto da ação de forças contra-revolu-
cionárias estrangeiras e domésticas. Na Hungria, porém, o Partido não era
suficientemente forte, o que fez com que as massas sucumbissem à propa-
ganda anticomunista que afirmava que o bloqueio era o resultado da
natureza “antidemocrática” do regime – sugerindo que com o retorno à
democracia a ajuda estrangeira não pararia de afluir... Traição dos oficiais?
Sim, mas por que a mesma traição não levou às mesmas consequências ca-
tastróficas na Rússia soviética? E quando traidores foram descobertos por
que não foi possível substituí-los por quadros confiáveis? Porque o Partido
Comunista Húngaro não era suficientemente forte e ativo, ao passo que o
Partido Bolchevique russo mobilizou os soldados que estavam dispostos a
defender a revolução. Claro, pode-se sempre afirmar que a fraqueza do
Partido Comunista Húngaro era um componente “objetivo” da situação
social; contudo, por trás desse “fato”, há ainda outras decisões e atos sub-
jetivos, o que faz com que nunca seja possível atingir o nível zero de um
pretenso estado de coisas puramente “objetivo”. O ponto realmente impor-
tante não é a objetividade, mas a “totalidade”, entendida como processo
global de “mediação” entre o aspecto subjetivo e o objetivo. Em outras
palavras, o Ato nunca pode ser reduzido ao reflexo de condições objetivas.

Pegando um exemplo de outro campo, a maneira que a ideolo-
gia “põe seus pressupostos” é também facilmente percebido na (pseudo)
explicação sobre a crescente aceitação da ideologia nazista durante os anos
vinte, segundo a qual os nazistas manipulavam os medos e as ansiedades
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da classe média gerados pela crise econômica e as mudanças sociais. O
problema com essa explicação é que ela não percebe como está implícita
nela uma auto-referência circular. Sim, os nazistas certamente manipu-
laram medos e ansiedades, todavia, esses medos e ansiedades refletiam, de
antemão, uma certa perspectiva ideológica e não correspondiam a fatos
pré-ideológicos. Em outras palavras, a ideologia nazista ela mesmo tam-
bém gerou “ansiedades e medos”, para a qual propôs soluções.

Podemos agora voltar para nosso “silogismo” triplo e procurar
descobrir onde encontra-se seu erro: na própria oposição entre as suas duas
primeiras formas. Claro que Lukács opõe-se ao “espontaneísmo”, que
defende a organização autônoma das massas trabalhadoras em movimen-
tos de base contra a ditadura imposta por burocratas do Partido. Mas ele
também opõe-se ao conceito pseudoleninista (na verdade, de Kaustky) de
que a classe trabalhadora “empírica” pode, deixada a ela mesma, apenas
atingir o nível sindicalista de consciência, e que a única maneira dela pas-
sar a ser o sujeito revolucionário é importando sua consciência por meio de
intelectuais que, depois de compreenderem “cientificamente” as necessi-
dades “objetivas” da passagem do capitalismo para o socialismo, “esclare-
cem a classe trabalhadora da missão implícita em sua posição social obje-
tiva”. No entanto, é aqui que encontramos a abusiva “identidade dos opos-
tos” dialética na sua forma mais pura. O problema com essa oposição não
é que os dois pólos estão muito cruamente opostos e que a verdade se
encontraria em algum lugar presente entre eles, na “mediação dialética” (a
consciência de classe que surgiria da “interação” entre a consciência
espontânea da classe trabalhadora e o trabalho educativo do Partido). Na
verdade, o problema está na idéia de que a classe trabalhadora tem poten-
cialmente a capacidade de atingir a consciência de classe adequada (e, con-
seqüentemente, que o Partido apenas desempenha um papel menor,
“maiêutico”, de possibilitar aos trabalhadores empíricos realizarem seu
potencial), já que, assim, se legitima o exercício da ditadura do Partido
sobre os “trabalhadores, baseada na sua compreensão correta de quais são
seus verdadeiros potenciais e/ou seus interesses a longo prazo”. Em pou-
cas palavras, Lukács está apenas aplicando à oposição falsa entre “espon-
taneísmo” e dominação externa do Partido a identificação especulativa de
Hegel dos “potenciais internos” de um indivíduo na sua relação com seus
educadores. Dizer que o indivíduo precisa possuir “potencial próprio” para
se tornar um grande músico equivale a dizer que esses potenciais devem
estar, de antemão, presentes no educador que, por meio de influência exter-
na, estimulará o indivíduo a realizar seu potencial.



O paradoxo, então, é que quanto mais insistimos em como uma
postura revolucionária traduz a verdadeira “natureza” da classe traba-
lhadora, mais somos levados a exercer pressão externa sobre a classe tra-
balhadora “empírica”, a fim de que ela realize seu potencial. Em outras
palavras, a “verdade” sobre a identidade imediata dos dois primeiros opos-
tos é, como vimos, a terceira forma, a mediação stalinista. Por quê? Porque
essa identidade imediata exclui qualquer espaço para o ato propriamente
dito. Se a consciência de classe aparece “espontaneamente”, como a rea-
lização do potencial interno presente na própria situação objetiva da classe
trabalhadora, nenhum ato ocorreria, a não ser a conversão puramente for-
mal do em-si para o para-si. O que corresponde ao gesto de descortinar o
que sempre esteve lá. Se a consciência de classe propriamente revolu-
cionária deve ser “importada” pelo Partido, então nos restaria a presença de
intelectuais “neutros”, que compreenderiam a necessidade histórica “obje-
tiva” (sem intervir diretamente nela). Conseqüentemente, a utilização da
classe trabalhadora, manipulada de maneira instrumental, como ferramen-
ta para realizar a necessidade já presente na sua situação, não deixaria ne-
nhum espaço para o ato propriamente dito.

Hoje em dia, época do triunfo mundial da democracia, quando
ninguém de esquerda (com exceções notáveis, como a de Alain Badiou)
ousa questionar as premissas da democracia política, é mais importante do
que nunca ter em mente o comentário de Lukács, proferido na sua polêmi-
ca contra a crítica de Rosa Luxemburgo a Lenin, de como a atitude ver-
dadeiramente revolucionária de aceitar a contingência radical da Au -
genblick não deveria levar também à aceitação da oposição padrão entre a
“democracia”, a “ditadura” ou o “terror”. Se deixarmos de lado a oposição
entre o universalismo liberal-democrático e o fundamentalismo étnico/reli-
gioso, para o qual a mídia insiste em chamar a atenção, o primeiro passo é
reconhecer a existência do que se pode chamar de “fundamentalismo
democrático”: a ontologização da Democracia numa referência universal
despolitizada que não deve ser (re)negociada com base em disputas políti-
co-ideológicas pela hegemonia.

A democracia como forma de política estatal é mesmo inerente-
mente “popperiana”. O critério último da democracia está na “falseabili-
dade” do regime, i.e. que um procedimento público claramente definido (o
voto popular) pode determinar se ele perdeu legitimidade e deve ser subs-
tituído por uma nova força política. O ponto não é tanto a “justiça” do pro-
cedimento, mas o fato de que todos os envolvidos aceitam antecipada-
mente, e sem dar margem a dúvidas, como ele funcionará, independente-
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mente da sua “justiça”. No procedimento padrão de chantagem ideológica,
os defensores da democracia alegam que, a partir do momento que aban-
donamos essa característica, entramos numa esfera “totalitária”, em que o
regime “não é falsificável”, i.e., ele evita a situação de “falsificação”
unívoca. Independentemente do que acontecer, mesmo que milhares se
manifestem contra o regime, ele continuará a insistir que é legítimo, que
representa os verdadeiros interesses do povo e que o “verdadeiro” povo o
apóia... Deveríamos, aqui, rejeitar essa chantagem (como Lukács faz em
relação a Rosa Luxemburgo). Não há nenhuma “regra (procedimento)
democrático” que estamos, de antemão, proibidos de violar. A política re-
volucionária não diz respeito a “opiniões”, mas à verdade que faz com que
freqüentemente tenha-se que não levar em conta a “opinião da maioria” e
impor a vontade revolucionária sobre ela.

Se, então, a principal tarefa da esquerda atual for, afinal de con-
tas, fazer a passagem de História e consciência de classe a Dialética do
esclarecimento, mas na direção oposta do que é normalmente imaginado?
A questão não é de “aprofundar” Lukács de acordo com as “exigências dos
novos tempos” (o grande slogan de todo o revisionismo oportunista,
incluindo o atual Novo Trabalhismo), mas de repetir o Evento em novas
condições. Somos ainda capazes de nos imaginar num momento histórico
onde termos como “traidor revisionista” ainda não faziam parte do mantra
stalinista, mas expressavam uma postura verdadeiramente engajada? Em
outras palavras, a questão a ser levantada hoje sobre o Evento único do
Lukács marxista dos primeiros tempos não é: “Como esse trabalho fica em
relação à constelação atual? Ele ainda está vivo?”, mas, ao contrário, o de
parafrasear a conhecida inversão de Adorno da insolente pergunta his-
toricista de Croce sobre “o que está vivo e o que está morto na dialética de
Hegel” (o título de seu principal trabalho)7: como é que nós nos encon -
tramos diante de Lukács? Ainda somos capazes de realizar o ato descrito
por Lukács? Qual ator social pode, com base em seu radical deslocamen-
to, realizá-lo hoje em dia?

SLAVOJ ZIZEK é pesquisador da Universidade de Liubliana
(Eslovênia), e autor de vários livros de filosofia, política e psicanálise.

7 Ver: Adorno, Drei Studien zu Hegel, Frankfurt: Suhrkamp, 1963, p. 13.





SENTIMENTO DE DEMOCRACIA

RUBEM BARBOZA FILHO

Este artigo explora o papel que os valores, e um certo modo de
vivê-los, pode ter para a consolidação da democracia no Brasil. Na
primeira parte, mostra, com o auxílio de Charles Taylor, como a proposta
de democracia deliberativa e procedimental de Habermas contempla as
idéias de razão e interesse bem compreendidos, mas soterra a importância
do “sentimento bem compreendido” – dos valores que a originaram his-
toricamente. Na segunda parte, o artigo examina as grandes configurações
expressivistas e não racionalistas de valores que conformaram a identidade
brasileira – o barroco,  o romantismo e o modernismo – e como esta
tradição, e os valores que nela habitam, podem ser mobilizados para a
nossa plena democratização e para a permanência dos próprios procedi-
mentos democráticos.

Palavras-chave: Democracia procedimental e configurações
morais; Iberismo e Barroco; tradição cultural brasileira.

SENTIMENT OF DEMOCRACY

This article explores the role that values, and a way of experi -
encing them, may have to consolidate democracy in Brazil. The first part
shows, with the assistance of Charles Taylor, how Habermas’s procedural
and deliberative democracy accounts for the ideas of reason and self-
interest rightly understood, but not for the “sentiment rightly understood”
– the values which have made it historically possible. The second part
examines the great expressivist and non-rationalist configurations which
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have made up the Brazilian identity – Baroque, Romanticism and
Modernism – and how this tradition, and the values which inhabit it, may
be worked out for our full democratization and the keeping of the demo -
cratic proceduralism itself. 

Keywords: Procedural democracy and moral configurations;
Iberism and Baroque; Brazilian cultural tradition.

(NÃO) RECONHECIMENTO E SUBCIDADANIA, OU O QUE É
“SER GENTE”?

JESSÉ SOUZA

Este texto discute e combina algumas teorias contemporâneas
sobre a origem e a dinâmica do reconhecimento social, como a de Charles
Taylor, com  abordagens socioculturais acerca da temática da desigualdade,
como as de Pierre Bourdieu e Reinhard Kreckel, de modo a aplicá-las de
forma modificada e produtiva para o esclarecimento de questões centrais
da modernidade periférica, como os fenômenos da subcidadania e da natu-
ralização da desigualdade. Seu objetivo é elaborar uma concepção teórica
alternativa às abordagens personalistas e patrimonialistas desses fenô-
menos, assim como às percepções conjunturais e pragmáticas, produto da
parcelização e fragmentação do conhecimento, que perdem o vínculo com
qualquer realidade mais ampla e totalizadora.

P a l a v r a s - c h a v e : Modernidade periférica; reconhecimento
social; desigualdade; pensamento social brasileiro.

(NON) RECOGNITION AND UNDERCITIZENSHIP OR WHAT IS
IT “TO BE A HUMAN BEING”?

This article discusses and matches some contemporary theories
on the origin and dynamics of social recognition, such as Charles Taylor’s,
and sociocultural approaches to the subject of inequality, such as Pierre
Bourdieu’s and Reinhard Kreckel’s, in order to apply them, in a modified
and productive way, to central matters of peripheral modernity, such as the
undercitizenship and the naturalization of inequality. Its aim is to develop
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an alternative conception to the patrimonialist and personalist approach -
es to the subject, as well as to short-range and pragmatic perceptions,
which are the result of the partition and fragmentation of knowledge,
unconcerned about understanding a more embracing reality.

Keywords: Peripheral modernity; social recognition; inequali -
ty; Brazilian social thought.

CIDADANIA, IGUALDADE E DIFERENÇA

ADRIÁN GURZA LAVALLE

O artigo atenta para um aspecto específico das tendências
recentes de transformação da cidadania: o avanço do reconhecimento da
diferença combinado com forte regressão no plano da eqüidade. Para tanto,
desenvolve-se uma análise da concepção tradicional da cidadania, das
forças responsáveis pela sua desestabilização, das reações na literatura
teórica perante tal desestabilização e, sobretudo, das diferentes tensões
que, na edificação da cidadania moderna, caracterizaram a relação do
binômio igualdade/ diferença æ tensões tematizadas de forma parcial no
debate contemporâneo.

Palavras-chave: Concepções de cidadania; igualdade; univer-
salismo e diferença.

CITIZENSHIP, EQUALITYAND DIFFERENCE

The article is concerned with a specific point of recent trends of
change in citizenship: the progress of difference and a strong regression of
equality. It makes an analysis of the traditional conception of citizenship,
the forces that have turned it unstable, the theoretical reaction to it and,
above all, the distinct tensions that have historically marked the relation
between equality and difference, which have only partially been tackled in
contemporary debate.

Keywords: Conceptions of citizenship; equality; universalism
and difference.
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DIALÉTICA POSITIVA: DE MEAD A HABERMAS

FERNANDO HADDAD

O autor discute a importância da psicologia social de G. H.
Mead para o pensamento social de Habermas. De especial interesse para o
filósofo alemão é a confluência, em Mead, de duas linhas de reflexão do
pragmatismo norte-americano – a filosofia analítica da linguagem e a teo-
ria psicológica do comportamento – na crítica à filosofia da consciência.
Apesar de denominar sua teoria “behaviorismo social”, Mead se afasta das
teorias do comportamento clássicas, ao enfatizar a experiência interna do
indivíduo, e fazê-lo tendo como ponto de partida o “todo social”. O artigo
expõe, então, como a teoria da razão comunicativa pretende incorporar e,
ao mesmo tempo, ultrapassar essa abordagem.

Palavras-chave: Teoria da ação comunicativa; psicologia social
e pragmatismo; G. H. Mead.

POSITIVE DIALECTIC: FROM MEAD TO HABERMAS

The author discusses the significance of G. H. Mead’s social psy -
chology to Habermas’s social thought. Two streams of the American pragma -
tism – the analytic philosophy of language and the behaviorist psychological
t h e o ry – are united in Mead to criticize the philosophy of conscience. In spite
of naming its theory as “social behaviorism”, Mead breaks with classical
behaviorism in so far as he emphasizes the individual’s internal experience
and presupposes the “social whole” in it. Finally, the article shows how the
t h e o ry of communicative action claims to incorporate and, at the same time,
to overcome that appro a c h .

Keywords: Theory of communicative action; social psychology
and pragmatism; G. H. Mead.

O EMPENHO DE ANTONIO VIEIRA

ALESSANDRO MANDUCO COELHO

O artigo apresenta o pensamento político do padre Antonio
Vieira. Parte-se da premissa de que sua prática e seus escritos visam acima
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de tudo ao interesse do Reino de Portugal. O objetivo principal do artigo é
mostrar a concepção de Estado do jesuíta a partir de uma compreensão
católica da Razão de Estado. Busca-se relacionar a ação e o discurso do
padre Vieira, tendo-se em conta suas heranças tridentinas, bem como o
ambiente português durante os séculos XVI e XVII.

P a l a v r a s - c h a v e: Razão de Estado; História de Portugal;
Antonio Vieira.

ANTONIO VIEIRA’S ENDEAVOR

The article presents the political thought of Father Antonio
Vieira. Its premiss is that, above all, the Father’s practice and writings
strive for the interests of the Kingdom of Portugal. The article’s intention
is to show his conception of the State out of a Catholic understanding of
the Reason of State. The author approaches the action and the discourse of
Father Vieira, taking into account his Tridentine heritage, as well as the
Portuguese context of the sixteenth and seventeenth centuries.

Keywords: Reason of State; History of Portugal; Antonio Vieira.

REGIÕES METROPOLITANAS: CONDICIONANTES DO REGI-
ME POLÍTICO

CELINA SOUZA

A questão político-institucional das regiões metropolitanas é
examinada, neste trabalho, tendo em conta a influência do o regime políti-
co, do sistema federativo e da dinâmica das relações intergovernamentais.
Seu argumento é que as escolhas institucionais relativas à primeira expe-
riência de gestão metropolitana no Brasil nos anos 1970, associada ao
autoritarismo e à centralização do regime que a instituiu, marcou sua tra-
jetória, influenciando as escolhas subseqüentes.

Palavras-chave: Gestão metropolitana; path dependency; sis-
tema federativo; relações intergovernamentais.
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M E T R O P O L I TAN REGIONS: POLITICAL R E G I M E C O N D I-
TIONINGS

The author of this article takes the metropolitan administration
issue, focusing the impact of  the political regime, the federal system and
the intergovernmental relations.  Her point is that the institutional choices
regarding the first metropolitan administration experience in Brazil,
enforced by an authoritarian and centralizing regime, has marked its path,
conditioning the later choices. 

Keywords: Metropolitan administration; path dependency; fe -
deral system; intergovernmental relations.

DE HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA DE CLASSE A DIALÉTICA DO
ESCLARECIMENTO, E VOLTA

SLAVOJ ZIZEK

A publicação deste polêmico artigo é uma homenagem de Lua
Nova aos oitenta anos de História e Consciência de Classe, de Georg
Lukács. Seu autor faz um resgate do jovem Lukács, identificando os pres-
supostos e idéias que tornam esse livro de 1923 não tanto filosoficamente,
mas politicamente, um feito revolucionário, em sintonia com o “Evento de
1917” na Rússia. Zizek entende que é justamente seu teor político, o qual
aponta para uma crítica radical dos regimes liberal-democráticos predomi-
nantes no Ocidente, que o mantém atual, nesse sentido ultrapassando os
limites auto-impostos dos autores da Dialética do esclarecimento.

Palavras-Chave: Lukács; revolução russa; Escola de Frankfurt. 

FROM HISTORY AND CLASS CONSCIOUSNESS TO THE DIALEC -
TIC OF ENLIGHTENMENT... AND BACK

The publication of this polemic article is a Lua Nova homage to
the eightieth year of Georg Lukács’s History and Class Consciousness. Its
author rescues the young Lukács, spotting the premisses and ideas that
made this book not so much philosophically, but politically, a revolutiona-
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ry accomplishment, in tune with the “Event of 1917” in Russia. Zizek
thinks that it is precisely its political content, which points to a radical cri-
tique of the liberal-democratic regimes prevailing in the West, that keeps
its importance in our time, in this sense overcoming the limits that the
authors of The Dialectic of Enlightenment imposed to themselves.

Keywords: Lukács; Russian revolution; Frankfurt School.
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