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Mapas orientam viajantes e exploradores. Os geográficos as-
sinalam obstáculos naturais, baías, fossos, estreitos, passagens. Supõe-se,
quando se guia por esses artefatos, um conhecimento prévio, da parte dos
mapeadores, dos lugares indicados. De mapas do futuro, porém, não se
pode esperar o mesmo. Ainda assim, se precisamos tanto de mapas para
nos orientar no espaço, não precisamos menos para nos orientar no tempo,
por especulativos e rasurados que sejam. Nem por isso, é claro, nos
livramos do risco das trombadas: para um mesmo “futuro”, muitos mapas
diferentes podem ser desenhados...

Nesta edição de Lua Nova, você vai encontrar um arrojado artigo
de Marcos Dantas sobre o futuro do capitalismo; uma prospecção de Rolf
Kuntz sobre o futuro do Estado; e uma incursão de Dermi Azevedo, reple-
ta de informações, nos meandros da Igreja Católica, para também falar de
seu futuro. Mas você vai encontrar, sim, algo sobre mapas no sentido mais
estrito: Aylene Bousquat e Amélia Cohn, pesquisadoras do Cedec, escre-
vem sobre o Mapa da Juventude de São Paulo. Em seguida, artigos de
Ricardo Musse e Kátia Mendonça sobre aspectos do pensamento de
Theodor Adorno, aos quais anexamos uma entrevista e um pequeno dis-
curso do próprio. É a homenagem de Lua Nova aos cem anos de nasci-
mento desse imprescindível filósofo. 

O EDITOR
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Se a “racionalidade moderna foi construída contra a simplifi-
cação obscurantista de que ‘ver é compreender’”, conforme Genro (2003:
1), dois conflitos sócio-culturais entrelaçados encontram-se nos alicerces
dessa construção: i) Sociedade civil (esfera pública) vs. Estado (aris-
tocrático-absolutista); i i ) Conhecimento produtivo vs. C o n h e c i m e n t o
especulativo.

Nos dois conflitos, a chamada “burguesia”, ou as classes urba-
nas que se organizavam em torno da produção material e do comércio,
ocupava um dos pólos – o da sociedade civil e o do conhecimento produ-
tivo. No outro, encontravam-se as velhas forças sociais herdeiras do feu-
dalismo e a grande burocracia do Estado absolutista.

Ao longo dos dois ou três últimos séculos da história, tendo sido
completamente derrotado o campo pré-moderno, os pólos vencedores
daqueles dois conflitos (ou seja, o campo “burguês”) passaram por
mudanças estruturais, mudanças estas que caracterizam as várias etapas
vivenciadas pelo modo capitalista de produção, no curso de sua evolução.
O objetivo deste artigo é apresentá-las e discutí-las.

O conceito de “etapa” surge no marxismo a partir da famosa
idéia de Lenin quanto ao imperialismo ser uma nova e última etapa do ca-
pitalismo. Poucos autores, porém, aprofundaram o conceito. Podemos,
aqui, nos remeter a Kondratieff, economista marxista soviético, falecido
em 1930; ou ao nosso contemporâneo Giovanni Arrighi (1996), cuja obra
se fundamenta em Marx e Braudel. Ambos demonstram ser possível e
necessário estudar e compreender a evolução do capitalismo para além dos
seus ciclos curtos de expansão e crise econômica. Estes ciclos, que se suce-
dem regularmente em períodos de cinco a dez anos (e seriam os únicos que
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Marx poderia examinar e tentar compreender à sua época), estão contidos
em períodos maiores de expansão e crise que somente a vivência e a expe-
riência de um tempo histórico maior, visto pelo retrovisor, permitiriam
identificar, estudar e compreender. Estes períodos maiores constituem ci -
clos longos, como os definiu Kondratieff (apud Bessant, 1990; apud CSE
Microelectronics Group, 1980). Podem durar entre 30 a 50 anos, isto é,
quase o tempo de vida útil de um indivíduo.1 Em Arrighi, conforme o seu
método e critérios, podem durar pouco mais de século.

Diferentemente dos ciclos curtos, cujas possibilidades de expan-
são, crise e recuperação estão relacionadas às condições da moeda, do crédi-
to e da renda (donde as suas crises seriam crises de re a l i z a ç ã o, ou de “sub-
consumo”); os ciclos longos se definem por um conjunto de condições
s i s t ê m i c a s que tanto permitem décadas de expansão econômica e melhoria
geral das condições de vida e consumo dos trabalhadores (num processo que
abarca vários ciclos curtos de expansão e crise); quanto acarretam, a partir de
certo ponto, décadas de retração econômica e derrocada geral das condições
de vida e consumo dos trabalhadores (igualmente ao longo de muitos ciclos
curtos de expansão e crise). Essas condições sistêmicas envolvem, articu-
ladamente, i ) um grupo de indústrias e tecnologias que “puxa” o desen-
volvimento; i i ) disponibilidade de certas matérias-primas e recursos naturais;
i i i ) condições gerais da mão-de-obra; i v ) arranjos políticos e institucionais
que presidem os pactos e contratos econômicos e sociais; e ainda outras.

Os ciclos longos passam por períodos de germinação, cresci-
mento, amadurecimento, decrepitude e, finalmente, extinção e superação.
Germinam ainda no interior de um ciclo em decrepitude. Extinguem-se,
quando já há um outro ciclo em crescimento. Logo, o que definirá uma
crise sistêmica de um ciclo é justamente um acúmulo de problemas afetan-
do, em um mesmo momento histórico, um dado regime de acumulação. A
saída da crise se dá quando o capitalismo logra encontrar, após anos de
estagnação relativa, uma nova fronteira de acumulação que possa substituir
aquela, já superada.
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1 Kondratieff, em sua época, identificou pelo menos três grandes ciclos: i) 1770-1830:
primeira revolução industrial (indústria de fiação movida a roda hidráulica); ii) 1830-1880:
segunda etapa da primeira revolução industrial (indústria têxtil movida a vapor); iii) 1880-
1940: segunda revolução industrial (indústrias metal-mecânicas, químicas e motores elétricos
ou a explosão). Usando o seu método, podemos falar em um quarto ciclo, apoiado na indús-
tria de consumo de massa (1940-1970) e em um quinto ciclo que estaria ainda em sua fase
ascendente, correspondendo à atual “revolução da informação”. As datas são evidentemente
aproximadas, mas necessárias à periodização.
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Um segundo arcabouço teórico que necessitamos recuperar para
uma clara compreensão das idéias que se seguem, trata da teoria do valor,
conforme formulada por Marx. É curioso como o debate da esquerda, e o
marxista em particular, abandona essa questão central, em seus esforços
para entender os tempos atuais, ou então insiste em examiná-la de um
modo muito tradicional, quase reverencial, contornando qualquer investi-
gação revisora. A teoria do valor, todos sabemos, se apóia no conceito-
chave de mais-valia. Mas esta, por sua vez, se nos é apresentada, nos ma-
nuais de marxismo e em não poucas obras mais sérias, na sua formatação
mais simplória, como uma espécie de corvéia industrial, na qual o operário
trabalharia um tempo extra, como um servo medieval, além daquele
necessário à sua subsistência. Embora, evidentemente, este seja um aspec-
to da mais-valia, conforme apresentada por Marx, não pode mais, nos tem-
pos de hoje, ser entendido como o seu aspecto central. A mais-valia, em
Marx, possui três dimensões e somente uma delas expressaria aquela espé-
cie de corvéia (ver O Capital, Livro I, Cap. 15). A segunda dimensão
estaria relacionada ao custo da cesta de subsistência do trabalhador, algo
que, no século XIX, não iria muito além da alimentação pobre e do ves-
tuário simples mas que, hoje em dia, inclui televisão, geladeira, automóvel,
turismo de férias, umas tantas outras coisas que tornam algo problemático
insistir em determinar o valor de troca da força de trabalho pelo seu custo
de subsistência.

Haverá ainda uma terceira dimensão da mais-valia, cuja com-
preensão será fundamental para entendermos o capitalismo desta nossa
época: a intensificação do tempo (Dantas, 2001a). Em Marx, o tempo é um
elemento essencial no processo de valorização. Para se valorizar, o capital
necessita reduzir os tempos de produção e de circulação. “Economia do
tempo, a isto se reduz afinal toda a economia”, escreveu Marx nos
Grundrisse (Marx, 1971: Vol. I: 101). É uma equação simples: o investi-
mento adiantado apenas será recuperado depois de cumpridas todas as eta-
pas de produção da mercadoria, de sua venda e do retorno do dinheiro obti-
do. Quanto mais tempo levar este ciclo total, mais o investimento inicial
estará sendo corroído pelos juros, pela inflação, pelos azares da natureza ou
acidentes da técnica etc. Quanto menos tempo durar esse ciclo, mais rapi-
damente o capital acrescido poderá voltar à produção e tornar a crescer.

Na produção, a redução dos tempos depende da natureza dos
materiais e das tecnologias disponíveis. Há um tempo incomprimível
exigido por cada material em processamento, para transformar esse mate-
rial no valor de uso desejado. As tecnologias – isto é, o conhecimento para



a produção – podem diminuir esse tempo, até um certo ponto. Mas não
podem reduzi-lo a quase zero. Ao contrário: a obtenção de cada unidade de
um produto material final qualquer consome sempre entre algumas dezenas
de minutos a muitas horas, desde o momento em que as matérias-primas e
insumos começam a ser transformadas pelas máquinas, até o momento em
que o produto ganhou a sua forma definitiva, adequada ao seu uso.

Na circulação, além de todos os azares a enfrentar (crises eco-
nômicas, desastres naturais ou técnicos etc), o capital, para realizar a mer-
cadoria, necessita superar o e s p a ç o entre o local da produção e os merca-
dos. Percorrer o espaço toma tempo. Para reduzir esse tempo, o capital
recorre aos meios de transporte e comunicação. Quanto mais evoluídos
são esses meios, mais o capital se valoriza na poupança do tempo (Marx,
1983: Livro II, Cap. 5; Marx, 1971: Vol. II, Caderno 5). Aqui, embora a
mercadoria material também cubra um certo tempo incomprimível para
ser transportada; a mercadoria-dinheiro pode, sob certas formas, ser trans-
portada à velocidade da luz. O telégrafo já fazia isto, no século XIX. O te-
lefone adicionou novos recursos a esse transporte, no século XX. A t e l e-
mática está permitindo ao dinheiro dar várias voltas ao mundo em
nanosegundos, neste limiar do século XXI.

Em suma, a valorização do capital depende, fundamentalmente,
menos de uma extensão algo medieval do tempo de trabalho, muito mais da
c o m p r e s s ã o do tempo de trabalho ao instante menor possível, por unidade
de produto. Quanto maior for a quantidade produzida em uma mesma
unidade de tempo, e vendida na menor passagem de tempo, maior será a
valorização e a acumulação. Nessa dimensão intensificada da mais-valia, o
custo de subsistência do trabalhador é o que menos importa. Ao contrário,
muitas vezes será necessário assegurar-lhe um padrão sofisticado de sub-
sistência para que ele seja capaz de projetar, ou operar, sistemas sofistica-
dos de trabalho que assegurem produzir e vender no menor tempo possível.
As mudanças estruturais do capitalismo, ao longo da sua história, como ve-
remos adiante, estão intimamente relacionadas, entre outros aspectos, às
distintas qualificações dos trabalhadores necessários, em cada etapa, para
poupar tempo de produção e de circulação, em benefício da acumulação de
capital. Ou seja, estão mais relacionadas ao valor de uso do trabalho, ou t r a -
balho concre t o, conforme este valor é estabelecido pelas necessidades do
capital, do que ao valor de troca do trabalho, ou trabalho abstrato.

Este texto se divide em três partes. Na primeira, intitulada “O
Passado”, discutimos a evolução do capitalismo – e das idéias socialistas –
ao longo dos séculos XIX e XX. Na segunda – “O Presente” – tratamos do

LUANOVA Nº 60— 20038
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capitalismo informacional deste século e sugerimos como uma teoria cien-
tífica da informação pode nos ajudar a resolver alguns importantes dilemas
teóricos. Na terceira parte, sugerimos tópicos para uma nova alternativa. 

PARTE I: O PASSADO

1. O conhecimento empírico-produtivo

O conhecimento racional moderno não resultou tão somente de
um magnífico movimento intelectual, ocorrido na Europa, a partir dos sécu-
los XVII e XVIII. Ele deve suas origens a uma espécie de aliança entre uma
parcela dos filósofos e cientistas de então, com os trabalhadores artesãos que,
em suas oficinas, transformavam recursos naturais e energéticos em valores
de uso necessários ao consumo humano. Pensadores como Bacon, Leibiniz,
Diderot, para citar apenas aqueles mais influentes, buscaram, consciente e
declaradamente, conhecer, estudar, modelizar e, quando possível, descrever
matematicamente os processos de produção dos artesãos, assim propondo
uma crítica radical ao pensamento especulativo de tradição aristotélico-
escolástica que negava a experiência empírica como fonte do conhecimento
lógico (Rossi, 1989). É dessa “nova ciência”, como aqueles filósofos diziam,
que, entre outras ramificações, derivarão Hegel e Marx.

Ao mesmo tempo, então, os trabalhadores, sobretudo os adultos
mais experimentados, herdeiros e reprodutores, por um lado, de uma longa
tradição empírica tipicamente artesã, também valorizavam, por outro lado,
o conhecimento teórico, as habilidades matemáticas, as explicações que a
ciência de então lhes podia fornecer (Landes, 1994). Na Inglaterra, por
volta de 1850, funcionavam cerca de 700 “institutos mecânicos” e “salões
de ciências” destinados às classes trabalhadoras (Hobsbawn, 1997: 235).
Na França, o Estado promovia a disseminação de escolas politécnicas, para
onde acorriam filhos de trabalhadores, e Marx faz referência a elas, no
capítulo 13 (“Maquinaria e grande indústria”) do Livro I d’O Capital. Os
grandes inventores da primeira revolução industrial eram quase todos eles
operários ou artesãos que logravam introduzir alguma inovação radical nos
processos produtivos, a partir dos conhecimentos que detinham desses
processos produtivos mesmos: Stepheson, Maudsley, Arckwrite, Watt etc. 

A relação entre o trabalho e o capital, naqueles primórdios, não
era (aliás, nunca veio a ser) uma mera relação baseada no consumo (pelo
capital) de uma força bruta, muscular, de trabalho. E nem era esta a idéia



que Marx fazia dessa relação – é importante sublinhar isto, pois a tradição
marxista o esqueceu. A relação entre o capital e o trabalho dava-se, na ver-
dade, entre agentes dotados de dinheiro e acessos a mercados (mercadores
e banqueiros) e agentes dotados de conhecimento para a produção (traba-
lhadores ou “proletários”). Aqueles organizavam a compra e a venda de
mercadorias, isto é, a circulação. Estes organizavam o processo produtivo
material, inclusive a divisão de tarefas dentro dele, isto é, a produção. Os
operários adultos, ou qualificados, pensavam o trabalho e realizavam as
tarefas que exigiam mais habilidade, mais conhecimento, mais respon-
sabilidade. À sua volta, crianças (“aprendizes”), mulheres, emigrantes
irlandeses, alemães executavam as tarefas mais repetitivas, mais embrute-
cidas, o transporte de peças e materiais, o acabamento etc. Os traba-
lhadores qualificados eram, por isso, também, empreiteiros (Dobb, 1965),
e boa parte das fábricas e oficinas funcionava com mão-de-obra que hoje
diríamos “terceirizada”. Foi esta a realidade fabril e operária que Marx
conheceu na Inglaterra dos anos 1850-1860, quando começou a rascunhar
o que viria a ser O Capital. O trabalhador ao qual ele nos remete é o
operário qualificado, detentor do conhecimento para a produção, que então
se empregava, a si e a terceiros, nas fábricas inglesas ainda mal saídas do
regime artesanal de trabalho. Mas as mazelas e crueldades desse conflito
entre um trabalho ainda semi-artesanal e um regime de intensificação da
produção ditado pela acumulação capitalista, estas ele atribuia à lógica do
capital, à sua busca por mais-trabalho que lhe alimentasse a mais-valia.

2. A esfera pública

Esse trabalhador que, dotado de conhecimento para a produção,
vendia para o “burguês”  esse conhecimento em troca de recursos (essen-
ciais ou básicos) para produzir e viver, pouco a pouco vai se submetendo a
novas regras de relação com o capitalista, muitas das quais o próprio tra-
balhador implementa, na medida em que, continuadamente, introduz, nas
oficinas, novas técnicas de produção, intensivas de trabalho.

No entanto, embora detendo um poder crucial na produção da
riqueza, ele estava excluído dos direitos e obrigações da sociedade civil,
limitados apenas à esfera pública burguesa, no conceito de  Habermas
(1986). Ao longo de suas lutas para impor limites à hora de trabalho e me-
lhorar os salários (lutas estas que assumem, não raro, tonalidades violentas
e revolucionárias, como em 1848 e 1870), o trabalhador vai se dando conta
dos limites da democracia liberal burguesa típica daquela esfera pública e
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começa a lutar pela  universalização do direito de voto (Singer, 1999). É
nessa época que nascerão, como expressão política de uma classe operária
que buscava chegar ao poder através, principalmente, do voto, os partidos
social-democratas. 

O projeto social-democrata, um projeto sustentado pelas massas
operárias européias, era, pois, um projeto de alargamento e efetiva demo-
cratização da esfera pública burguesa. Na medida em que isto se desse, a
esfera pública perderia sua estreiteza burguesa, relacionada à propriedade,
e ampliaria sua dimensão cidadã, ligada aos direitos sociais básicos. Este
era, a rigor, o projeto de Marx. No entanto, Marx e muitos dos seus con-
temporâneos tinham bons motivos para acreditar que tal democratização da
esfera pública não se daria por bons modos. A burguesia resistiria, como
resistiu, à perda do seu monopólio político. A própria história das re-
voluções burguesas sugeria que novas revoluções a elas se seguiriam,
talvez em moldes parecidos, mas agora dirigidas pela classe operária e
voltadas para a construção de uma esfera pública proletária. A Comuna de
Paris, neste sentido, seria o maior exemplo da viabilidade e possibilidades
de uma tal evolução.

3. A segunda revolução industrial

Uma nova revolução industrial, muito pouco estudada e com-
preendida, ocorrida em fins dos oitocentos e início dos novecentos, viria a
modificar por completo as condições do capitalismo, conforme exami-
nadas por Marx. Em muitos e cruciais aspectos, o roteiro da evolução ca-
pitalista na direção desta segunda revolução fora antevisto por ele, tanto
n’O Capital, quanto nos Grundrisse. Mas em muitos outros, de modo
algum Marx poderia ter-se antecipado, nem a isto se proporia. As in-
venções, por exemplo, da radiofonia ou da telefonia, do motor a explosão
e tantas outras estavam além da sua capacidade de imaginação. Sobretudo
e principalmente, embora percebesse claramente que o capital se apropria-
va da ciência, isto é, do conhecimento para a produção detido pelos traba-
lhadores de seu tempo, Marx não poderia antecipar como o capital organi-
zaria essa ciência para fornecer-lhe valor.

Aquelas grandes invenções revolucionaram os processos produ-
tivos. Estes não dependiam mais do conhecimento para a produção detido
por um coletivo operário situado junto às máquinas, mas de um conheci-
mento científico-técnico detido por um novo tipo de coletivo trabalhador
assalariado, situado em um outro espaço fabril, distante das máquinas: o



trabalhador de “colarinho branco”, geralmente engenheiro, mas também
economista, sociólogo, ou outros profissionais de formação universitária.
Esse trabalhador deriva diretamente daquele operário qualificado dos tem-
pos de Marx (os primeiros engenheiros de produto e de produção eram
operários com formação politécnica), mas insere-se, por completo, na ló-
gica capitalista de acumulação, da qual retira, em seu favor, uma parte nada
desprezível da mais-valia intensificada geral (Dantas, 2001a).

O processo produtivo, então, se divide em dois espaços social-
mente distintos. As atividades de concepção, de desenho, de projeto, se
concentram em salas apropriadas, ocupadas por trabalhadores com eleva-
da formação técnica. As atividades de transformação material direta con-
centram-se no chão-de-fábrica, sendo maciçamente delegadas a sistemas
mecânicos bastante sofisticados, no interior dos quais a matéria sofre as
transformações que resultarão em i) produtos acabados, prontos para o
consumo final (panelas de alumínio, baldes plásticos, medicamentos etc);
ou ii) produtos semi-acabados que ainda demandarão uma fase de mon -
tagem para que deles se obtenha um produto final. É o exemplo, no caso
mais conhecido, da indústria automobilística. Mas, também, no geral, é o
que acontece na produção de quase todos os produtos eletro-eletrônicos de
uso doméstico.

O processo de transformação material deixou, desde então, de
depender d i re t a m e n t e do trabalho v i v o: é concretizado pelas máquinas, ou
trabalho m o rt o. O trabalho vivo, o trabalho efetivamente humano, torna-se,
como previsto nos G ru n d r i s s e, uma atividade de concepção, de projetação,
de observação, de controle, de ajustamento ou, por fim, nos casos de mon-
tagem, de a u x í l i o às operações dos sistemas de maquinaria. O trabalho vivo
já não é mais uma atividade humana voltada para a produção de mercado-
rias como mediação necessária à relação com o capital, mas torna-se, con-
forme antecipado por Marx no Capítulo inédito, um trabalho destinado a
p r o d u z i r d i retamente capital. Esta produção se dará através da mobilização
de trabalho para gerar patentes de invenção; para desenvolver processos e
métodos que reduzem os tempos de produção e circulação; para criar ou
expandir mercados por via do m a r k e t i n g, do crédito etc. Assim, consuma-se
a projeção de Marx: o trabalho é s u b s u m i d o ao capital, isto é, submetido e
incorporado ao capital (Marx, s/d). A velha clara distinção econômica,
social, cultural entre mercadores e trabalhadores desaparece (Gorz, 1982).
Mas esse trabalho que, agora, é corpo do capital, distingue-se socialmente
em dois grandes campos: i ) um grande conjunto de trabalhadores assalaria-
dos que se incorpora por inteiro à produção e ao modo de vida capitalista
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(os “colarinhos brancos”); e i i ) um outro conjunto muito maior de traba-
lhadores que nessa produção e modo de vida se incorpora apenas parcial e
pobremente (os “operários”, ou “colarinhos azuis”). É este segundo c o n j u n-
to de trabalhadores que se julgará herdeiro da tradição de lutas proletárias
do século XIX e fornecerá a base social para os partidos social-democratas
e comunistas, na Europa e no mundo, ao longo do século XX.

Aquilo que vulgarmente se entende por marxismo, conforme
codificado por Kaustski e seus seguidores, inclusive Lenin, fornecerá a teo-
ria e a ideologia dessa social-democracia, em suas muitas ramificações, das
reformistas às revolucionárias (Hobsbawm, 1986). Mas esse marxismo, e
sua social-democracia, não penetram nos Estados Unidos, a potência líder
da segunda revolução industrial. É que, aqui, entre outros fatores, cerca de
20 milhões de imigrantes, na sua maioria europeus, nos fins do século XIX
e primeiras décadas do século XX, forneciam, aos novos trabalhadores
qualificados, isto é, aos engenheiros, a mão-de-obra desqualificada que,
nos tempos de Marx, era fornecida, aos trabalhadores “adultos”, pelas cri-
anças e mulheres. Para as tarefas de montagem, de transporte de materiais,
de inspeção simples e ainda outras que não exigiam muito conhecimento
ou discernimento, e nem estavam relacionadas à transformação material
imediata, os imigrantes constituíam força de trabalho ideal, inclusive
porque acorreram ao Novo Mundo sonhando em fazer a América, não em
fazer a revolução... Eles precisavam apenas aprender a trabalhar “direito”:
ensinar-lhes a trabalhar, conforme os ritmos e as exigências da acumulação
capitalista, é o que se proporão a fazer o ex-metalúrgico Frederick Taylor
e os seus seguidores. Dentre estes, um certo Vladimir Ilitch Ulianov, mais
conhecido por Lenin, que, depois de tomar o poder na Rússia, descobrirá
que o operário russo, agora soviético, não passava de um recém-camponês
ignorante e analfabeto, ao qual se deveria adestrar para o trabalho industri-
al através dos mesmos métodos de Taylor (Lenin, 1980).

O projeto taylorista, ao qual Henry Ford e sua linha de mon-
tagem móvel dariam contornos maiores e definitivos, tinha, consciente e
declaradamente, um amplo alcance social: visava incorporar aos padrões
capitalistas de produção e consumo, uma enorme massa de milhões de pes-
soas que viviam à margem daqueles padrões, mas desejavam a eles aderir
(“fazer a América”). As invenções de Eastman, Edison, Westinghouse, tan-
tos outros, bem como os novos processos de produção introduzidos por
Taylor, Fayol, Ford e seus contemporâneos, criavam um mercado capita-
lista para consumo de capital, neste mercado incorporando, tanto na ponta
da produção quanto na do consumo, um novo tipo de trabalhador fabril,



homogeneizado e massificado. O consumo das classes trabalhadoras
(“colarinhos brancos” ou “azuis”) começava a incorporar novos ítens que
pouco teriam a ver com subsistência, como assim o entenderia Marx, mas
muito estavam relacionados às exigências da acumulação: para continuar
crescendo, o capital inventava produtos e novas indústrias, nisto neces-
sitando também inventar, via publicidade, os seus respectivos consumi-
dores. Tugán-Baranovski, e não Rosa Luxemburgo (necessitada de de-
monstrar um “subconsumo” que lhe permitiria crer até a morte em uma
revolução iminente), seria quem mais se aproximaria da compreensão
dessas novas realidades emergentes do capitalismo (apud Mazzucchelli,
1985; apud Sweezy, 1982). 

Diante das dificuldades de reter em suas fábricas, por um longo
tempo, homens submetidos a um ritmo escorchante de trabalho, Ford
elevou-lhes os salários de dois para cinco dólares a hora, garantindo-lhes,
também, oito horas de jornada. Tornou-se um herói das massas, e um
exemplo a ser seguido pelos seus concorrentes. A sua política, e de outras
big corporations , dava aos trabalhadores renda e tempo livre necessários
ao consumo de massa. Os sucessores de Taylor, afastando-se do autori-
tarismo deste, perceberam, por sua vez, que os seus métodos eram melhor
aceitos quando negociados com as representações sindicais (Noble, 1979).
Todos pareciam ganhar: a produtividade crescia, os lucros aumentavam, os
empregos se expandiam, os salários subiam, as vendas se ampliavam, os
lucros aumentavam, os empregos se expandiam, os salários subiam... 

Um outro traço fundamental desse padrão de acumulação seria
o modo de organização das unidades produtivas. Uma imensa burocracia,
dentro de cada grande empresa, passa a ser empregada para gerar, proces-
sar e comunicar a massa de informação necessária à condução dos negó-
cios e à gestão da produção. Ao mesmo tempo, cada grande empresa tende
a concentrar em um mesmo espaço o maior conjunto possível de atividades
industriais de transformação e montagem: desde o preparo das matérias-
primas básicas até a montagem do produto final. O melhor exemplo é o
complexo de Baton Rouge, da Ford. Mas foram os soviéticos que imor-
talizaram o nome que identificaria esses complexos: kombinat.

Há uma lógica nessa organização: poupar tempo. O problema
da empresa já não é tanto o da transformação, entregue aos sistemas de
maquinaria e aos mínimos tempos irredutíveis de processamento, con-
forme a natureza de cada material processado. O problema da empresa é
o de circulação, isto é, de movimentação de materiais semitransformados
ao longo da montagem final; de movimentação dos produtos para os seus
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mercados de consumo; e de transporte de informação entre as várias eta-
pas de produção e comercialização. Dada as possibilidades permitidas
pela base técnica da circulação nas primeiras décadas do século XX (os
meios de transporte de mercadorias ou de informação então disponíveis),
concentrar o máximo de atividades produtivas possíveis no menor espaço
disponível funcionava como eficiente estratégia para reduzir os tempos
de circulação. No dizer de Chandler (1977), as corporações cresciam
atrás de “economias de velocidade”. Marx diria “economia de tempo”.
Além do mais, desta lógica resultava a geração de milhões de postos de
trabalho, seja na fábrica, seja no escritório, proporcionando renda e con-
sumo aos trabalhadores.  

A crise de 1929 abriu caminho para tornar também o Estado um
ator econômico direto. Ele assume o papel de i) mobilizar capitais para
investimentos de lenta maturação; ii) financiar a fundo perdido os gastos
na formação e manutenção de recursos humanos (educação, saúde etc); iii)
regular e arbitrar os conflitos sociais e econômicos. O Estado era o ele-
mento que faltava à consolidação do pacto social que o taylor-fordismo
começara a construir nos anos 1910, nos Estados Unidos, de onde se
expandiria para o resto do mundo capitalista avançado.

Nenhum acordo se efetiva sem negociações, às vezes árduas.
O grande acordo social alcançado entre as direções das grandes corpo-
rações estadunidenses, as direções dos grandes sindicatos de traba-
lhadores e o comando político dos Estados Unidos, nos anos 1910-1940,
não foi firmado por decreto, nem da noite para o dia. Resultou de duras
negociações, não raro marcadas por greves e até momentos de violência
operária ou policial. Às mentes e olhos contemporâneos e participantes,
esses conflitos poderiam parecer expressões concretas de “lutas de
classe” e, para muitos, degraus necessários ao avanço da revolução.
Hoje, olhando pelo retrovisor, sabemos que exprimiam, de fato, momen-
tos de uma grande negociação h i s t ó r i c a entre grupos sociais poderosos,
que disputavam fatias maiores ou menores da mais-valia social geral. Na
verdade, os arreganhos de parte a parte, quando necessários, se faziam
conforme as regras e nos limites de um consenso fabril de fundo, a
respeito do objeto verdadeiramente em disputa: a repartição da mais-
valia intensificada (Burawoy, 1979). Disto resultou aquilo que a Escola
Francesa da Regulação viria a denominar pacto ford i s t a ( H a r v e y, 1996)
que teve, entre suas características fundamentais, a busca por incorpo-
r a r, ao máximo possível, as massas humanas aos padrões capitalistas de
produção e consumo. 



4. A esfera social semipública

A incorporação, pelo capital, do conhecimento para a produção,
através da adesão aos modos de produção e de consumo tipicamente capi-
talistas de parcela, cada vez maior, dos trabalhadores responsáveis pela
produção desse conhecimento, foi acompanhada de uma ampla mudança
estrutural na esfera pública (Habermas, 1986). À esfera pública burguesa
não se sucede uma esfera pública democrática e cidadã, conforme teriam
sonhado os combatentes do sufrágio universal, no final do século XIX. Da
esfera pública burguesa (democrático-liberal) nasceu uma esfera social
semipública (democrático-estatal), na qual aparelhos de representação
assumem a tarefa de exprimir e negociar os diferentes e contraditórios
interesses presentes na sociedade. O ideal da presentação cidadã (que os
sovietes congressuais ainda imaginaram poder sustentar) é falsificado pela
realidade prática da representação do cidadão, assumida pelos partidos
políticos, pelos sindicatos, pelos próprios organismos de Estado, pela
imprensa de massa etc. A sociedade se divide entre um público (restrito e
elitizado) que produz cultura (nas formas política, científico-técnica, artís-
tica etc); e um público (amplo e massificado) que apenas recebe cultura
(sobretudo, através da imprensa, da radiodifusão, do cinema).

A o rganização dos meios de comunicação que nascem no bojo da
segunda revolução industrial e a própria reorganização pela qual passa a im-
prensa escrita nessa mesma época, expressam claramente essas novas
condições sociopolíticas. A partir da segunda metade do século XIX, acom-
panhando a expansão numérica daquele novo tipo de trabalhador desqua-
lificado que a segunda revolução industrial vinha criando e empregando, surg e ,
inicialmente nos Estados Unidos, a i m p rensa de massa como nova fronteira
dos investimentos capitalistas, logo sendo organizada para a obtenção de
receitas e lucros. Nos anos 1920, a recém-nascida radiodifusão viverá, nos
Estados Unidos, evolução similar: será organizada para fornecer ao maior
número possível de rádio-ouvintes, notícia e entretenimento, através dos quais
veiculará publicidade capaz de lhe permitir auferir receitas e lucros. Ela se
expande juntamente com outras novas indústrias voltadas para a produção cul-
tural e o entretenimento. Adorno e Horckheimer (1985) lhes captaram a essên-
cia, em estudo clássico: a radiodifusão, o cinema, a indústria fonográfica etc
buscavam fornecer um tipo de informação, conhecimento e cultura que permi-
tisse ao trabalhador rotinizado e massificado reproduzir, em seu tempo livre, as
mesmas práticas repetitivas e padronizadas às quais se submetia em seu tempo
de trabalho – sem o quê mergulharia em um quadro psíquico esquizofrênico.
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As indústrias culturais eram, também, fabricantes de merc a d o: cri-
avam e introduziam hábitos de vida e modos de pensar que tornavam-se base
cultural e ideológica necessária à absorção, pelas massas, das mensagens pu-
blicitárias que movimentavam as vendas e sustentavam os lucros. Mais uma
vez, tratava-se do capital produzindo consumo capitalista e se expandindo
graças a esse consumo. Uma produção e um consumo apenas possível porque
toda a massa trabalhadora, em que pese as diferenças de renda e padrão de
vida entre os “colarinhos brancos” e os “colarinhos azuis”, encontrava-se ple-
namente subsumida ao capital – a ele aderira. Repetindo: os conflitos sociais
tornam-se i n t r a c a p i t a l i s t a s, conflitos a respeito da repartição, entre os diver-
sos estamentos de trabalhadores, da mais-valia geral que ora se expande, ora
se contrai. Que, para muitas lideranças, embora sinceras, esses conflitos,
sobretudo quando agudos, parecessem prenunciar uma revolução, era carac-
terístico desses tempos e das utopias próprias a cada época histórica. E quan-
do as massas não respondiam aos apelos revolucionários, não faltavam expli-
cações expiatórias: “baixo nível ideológico”; “aristocracia operária”; “elevar
as lutas do econômico ao político”; “papel das vanguardas”... Que fazer?. . .

PARTE II: O PRESENTE

1. A terceira revolução industrial

A denominada “terceira revolução industrial” ou “revolução da
informação” deve o seu impulso inicial à Segunda Grande Guerra, quando
vultosos recursos financeiros e equipes científicas da mais alta qualificação
foram mobilizados para desenvolver máquinas capazes, tanto de efetuar
rapidamente cálculos muito complexos, quanto, principalmente, de proces -
sar a informação: reunir dados de diferentes origens, postos em forma
numérica (binária) e associá-los conforme algoritmos pré-definidos. Ao
final da guerra, se consolidara, nos Estados Unidos, uma pequena mas
muito influente comunidade científico-militar que colocou para si mesma,
como primeiro problema pós-Guerra a resolver, a busca de motivos e fun-
dos financeiros (ou fundos financeiros e motivos) para dar seqüência às
suas pesquisas e... seus empregos (Noble, 1986; Bretton, 1991).

A solução para tal problema veio de três demandas sociais con-
comitantes:

i) As Forças Armadas estadunidenses (isto é, o Estado) necessi-
tavam de equipamentos e componentes cada vez mais sofisticados para



sustentar e ampliar sua liderança bélica no Ocidente e sua disputa militar
com a União Soviética;

i i ) Os sindicatos operários haviam adquirido um enorme
poder no chão-de-fábrica agudizando os conflitos políticos e econômi-
cos com as instâncias gerenciais. Estas perceberam que os servo-mecan-
ismos nascidos da investigação acadêmico-militar podiam ser potenciais
substitutos da massa cada vez mais exigente de trabalhadores tayloriza-
dos, e passaram a estimular pesquisas que viabilizassem utilizá-los nas
f á b r i c a s ;

i i i ) As organizações comerciais e financeiras empregavam
enormes e cada vez menos produtivas massas de trabalhadores de
escritório, no tratamento e comunicação de informação, necessitando de
equipamentos capazes de automatizar essas atividades. Os primeiros com-
putadores civis foram, com efeito, fabricados por empresas especializadas
em materiais de escritório (Sperry, IBM, NCR etc) e vendidos a grandes
cadeias de lojas comerciais. 

A evolução da informática foi lenta e, no início, pouco perce-
bida. Vivia-se o auge dos “gloriosos trinta” e os computadores e sis-
temas eletrônicos não eram ainda uma necessidade tão premente, exce-
to para o complexo industrial-militar estadunidense. Houve tempo,
pois, para que fossem evoluindo, amadurecendo, crescendo em com-
plexidade aliada à facilidade de uso, e baixando de preço, progressiva-
mente. No final da década 1970, os Estados Unidos ostentavam uma
enorme dianteira nessa nova tecnologia e indústria, comparativamente
a outros países capitalistas avançados. Percebendo os riscos econômi-
cos, militares e até culturais que essa dianteira lhes criava, países como
a França, a Alemanha, o Japão, alguns outros, deram início a programas
governamentais estratégicos visando a recuperação do atraso (Breton,
1991; Mizrahi, 1986). O mais exitoso desses programas foi, sem dúvi-
da, o do Japão: graças ao seu investimento em larga escala na infor-
mática, na automação e nas telecomunicações digitais, o país, destruí-
do na Segunda Guerra, reocupou o seu lugar entre as maiores potências
industriais do mundo. Também a França, a Alemanha e alguns outros
países europeus lograram assumir posições de destaque e liderança
mundiais em diversos segmentos de fronteira nas indústrias do com-
plexo eletrônico.

Quando, devido a fortes investimentos estatais, aliados à mobi-
lização da comunidade científica e de investidores financeiros privados, a
informática mostrava-se finalmente madura para se disseminar social-
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mente, eclodiu a definitiva grande crise sistêmica do “fordismo”. Seus
marcos foram a “crise do petróleo” e a seguinte “crise do dólar”. Suas
causas ainda provocam polêmicas entre os pesquisadores e intelectuais
mais sérios, e sugerem muitos slogans pouco criativos e inconseqüentes na
militância esquerdista avessa aos estudos. Na verdade, apesar de alguns
bons ensaios, como o de Harvey (1996) ou o de Arrighi (1996), pouco se
investiga sobre os motivos do esgotamento do regime. Muitos intelectuais
acharam melhor começar a formular chaves explicativas para o novo sis-
tema emergente, do que tentar explicar a crise daquele que se esgotou.
Castells (1998) é o melhor exemplo, nem por isso a melhor análise.

Na carência de pesquisas empíricas e formulações teóricas mais
consistentes, arrisquemos algumas hipóteses de interpretação. O padrão
“fordista” entrou em crise porque:

i ) Esgotou a sua capacidade para seguir incorporando, tanto
nos países centrais quanto nos periféricos, as massas de trabalhadores
desqualificados necessárias ao trabalho taylorizado e ao consumo capi-
talista padronizado. Nos países centrais, a população trabalhadora sub-
alterna conquistou, no geral, bons níveis de educação e consumo, não
se prestando mais, salvo a um alto custo relativo, à realização de tra-
balhos intelectualmente pobres. Nos paises periféricos, uma grande
parcela da população, por razões econômicas mas, sobretudo c u l t u r a i s,
não teve como ser incorporada aos padrões capitalistas de produção e
consumo, sendo, por isso, crescentemente excluída do próprio processo
c i v i l i z a t ó r i o .

ii) Quanto mais enriquecia o, no dizer de Perez (1986), “conteú-
do informacional dos produtos”, através da ciência e tecnologia, das ino-
vações de produto e processo, da complexidade técnica, do marketing, da
clientelização etc, mais o capital necessitava reduzir os ciclos de vida des-
ses produtos, assim impondo-se flexibilizar processos produtivos, tanto em
escala, quanto em escopo e, principalmente, orientar-se para um mercado
e, mesmo, produzir um mercado crescentemente sofisticado.

i i i ) Quanto mais estendia, mundo a fora, as suas linhas de pro-
dução e comercialização (através das companhias multinacionais), mais
tornavam-se onerosos, em custos de espaço e de tempo, os chamados
“custos de transação”, isto é, em termos marxianos, os custos inere n t e s
aos tempos de circulação consumidos na realização do valor da mer-
cadoria. As “economias de velocidade” passíveis de serem obtidas pela
grande corporação capitalista burocrática centralizada chegaram aos
seus limites.



O longo ciclo depressivo iniciado em meados dos anos 1970
parece ter chegado no fundo do poço ao final da década de 1980, e dado
sinais de superação nos anos 1990, quando a economia estadunidense man-
teve-se em ritmo de crescimento por quase dez anos. No entanto, ainda é
cedo para reconhecermos já se ter iniciado um novo longo ciclo de desen-
volvimento. Mas é possível delinearmos alguns aspectos básicos do que
virá a ser esta nova etapa da história capitalista.

P r i m e i ro aspecto. Desapareceu, graças às redes telemáticas, a
necessidade de a organização capitalista concentrar recursos humanos e
materiais no menor espaço territorial possível. As “economias de veloci-
dade” que se podiam obter aí, com conseqüentes barateamentos nos
“custos de transação”, podem ser facilmente substituídas pelas econo-
mias proporcionadas pelos sistemas de comunicação. Isto é: já não é
mais necessário empregar uma grande burocracia para gerar, organizar e
transportar a informação através dos vários setores de uma firma qual-
q u e r. Boa parte dessa informação agora é organizada e transportada
através de máquinas. O trabalho vivo que precisava ser empregado, nos
tempos do “fordismo”, para a realização dessas atividades, cedeu seu
lugar a trabalho morto. E por isso também, a empresa capitalista pode
e s p a l h a r-se no espaço, segmentar-se em muitas subempresas, focar cada
uma das suas muitas atividades em muitas unidades de capital (firmas)
especializadas. Daí o fenômeno conhecido como “terceirização” que,
em novo estágio, recupera o padrão de relações de trabalho típico da
Inglaterra têxtil. 

Segundo aspecto. O consumo capitalista tende a não mais se
e x p a n d i r, mas a se i n t e n s i f i c a r. Cessa a expansão do mercado de massas.
Com base na alta renda, elevado grau de informação e sofisticação de
gostos de uma parcela nada desprezível, numericamente falando, de con-
sumidores, espalhada nos países centrais e nos bolsões desenvolvidos dos
países periféricos, será possível sustentar um padrão de produção calca-
do em economias de escopo e na obsolescência acelerada. O eixo motor
do investimento produtivo será (já é) a cultura, logo as indústrias
mediáticas e de consumo.

Como a produção e o consumo necessitam de uma classe tra-
balhadora de elevado padrão educacional, cultural e material, os investi-
mentos se concentrarão (já estão se concentrando) nos países capitalistas
avançados e em poucos bolsões desenvolvidos dos países periféricos. A
classe trabalhadora, aí, sequer se reconhece enquanto tal, mas enquanto
“consumidores”, ou “profissionais”, ou “intelectuais” etc. Mesmo os
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operários fabrís, cujo número diminui a olhos vistos num fenômeno já há
muito identificado pela literatura (Bell, 1976; Touraine, 1988), adquiriram
hábitos e expectativas de vida próprios da classe média, ainda que se
situando nos níveis mais baixos da escala de renda e consumo.

No entanto, como é óbvio, nem desapareceu uma imensa massa
de seres humanos que precisa trabalhar para sobreviver, nem desaparece-
ram muitas atividades que ainda requerem mão-de-obra desqualificada.
Essa massa humana tenta migrar para os países capitalistas centrais, onde
se emprega em atividades subalternas e, em alguns casos, aviltantes: entre-
gadores, faxineiros etc. Uma outra parte encontra emprego em suas
próprias regiões de origem, se nelas se instalam fábricas de montagem ou
confecção a serviço de grandes corporações globais. A automação e a robo-
tização ainda não avançaram por todos os ramos da indústria. Por isso, o
baixíssimo custo da mão-de-obra ou algumas vantagens locacionais, além
de incentivos concedidos por governos corruptos, atraem empresas para a
periferia do sistema mundial, onde instalam unidades de montagem e con-
fecção. E nem falemos do crescente mercado de trabalho gerado pelo trá-
fico de drogas, pelos mercados “cinzas” etc.

Te rc e i ro aspecto. As indústrias que impulsionam esta nova
etapa são essencialmente calcadas no processamento e comunicação da
informação: informática e telecomunicações, biotecnologia, cultura etc.
Embora o processamento e comunicação da informação também fossem
essenciais ao “fordismo” (a rigor, sempre foi constituinte do trabalho
humano), nele cabia um grande conjunto de atividades, aquelas rotineiras
e repetitivas, que pareciam desprovidas de maior conteúdo informacional,
logo pareciam demandar apenas esforço físico humano. A maior parte dos
empregos era gerada aí – e dos problemas sociais, também. Ao contrário,
embora estratégicos, os laboratórios industriais empregavam um conjunto
relativamente pequeno de trabalhadores científicos: grandes empresas
como a Du Pont ou a AT & T, não ocupavam, nos anos 1930, mais do que
1.500 ou cinco mil cientistas e engenheiros em seus laboratórios, contra
dezenas de milhares de outros trabalhadores em suas demais atividades
produtivas e comerciais.

Na nova etapa do desenvolvimento capitalista, as indústrias que
“puxam” a recuperação, geram empregos d i re t o s principalmente nas ativi-
dades de alto conteúdo intelectual: P&D, m a r k e t i n g, alguns processos fabris
sofisticados. Entre os seus empregados, os de baixa escolarização são mino-
ria, ou não existem. Nestas indústrias, as demais atividades necessárias à fa-
bricação e comercialização do produto, são “terceirizadas”. Muitas dessas



atividades são transferidas para os países pobres da periferia: México,
América Central, Sudeste Asiático, em parte o Brasil. Redefine-se, assim, a
divisão internacional do trabalho. Nos países centrais concentram-se as ativi-
dades mais criativas e bem remuneradas, transferindo-se para a periferia as
atividades mais rotineiras, repetitivas e mal remuneradas.

Também modificou-se a natureza e práticas das atividades de
laboratório. Nos tempos heróicos do “fordismo”, a maior e mais decisiva
parte das inovações decorriam de experiências que muito dependiam da
tentativa e erro, da descoberta um tanto casual, do experimentalismo
empírico. A ciência dos laboratórios industriais tinha muito de artesanal. As
invenções de Edison, Tesla, Marconi, Otto, dentre outros, pouco devem,
diretamente, ao conhecimento científico da época, embora a ele pudessem
se remeter indiretamente, em especial quanto aos métodos de trabalho e às
lógicas de raciocínio. Ao contrário, descobertas tipicamente científicas le-
vavam vinte, trinta anos ou mais para se transformarem em tecnologias
industriais, a exemplo da radioatividade, ou da física do estado sólido. A
distância entre a universidade e a indústria ainda era grande.

Já as novas indústrias desta “terceira revolução industrial”
nascem completamente determinadas por teorias científicas, e se baseiam
em uma forma de conhecimento que não procede do empírico, embora,
claro, não possa deixar de passar, em algum momento (em especial, no
momento do mercado), pelo teste da prática. A pesquisa tecnológica já
sabe, de antemão, o seu resultado, pois detém alto grau de controle sobre
suas premissas teóricas e algoritmos dos cálculos. A taxa de incerteza,
embora sempre presente, é pequena, até porque, cada vez mais, a própria
pesquisa científica stricto sensu está voltada para a descoberta de apli-
cações práticas – leia-se mercantis – do conhecimento obtido. Disto, não
há exemplo mais óbvio que a biotecnologia. A pesquisa científica tornou-
se, ela mesma, um componente da produção industrial, e a universidade
tende  a integrar-se à indústria e ao processo de valorização.

Assim completa-se a absorção, pelo capital, do conhecimento
para a produção próprio do trabalho, embora, por isto mesmo, incorporan-
do de vez (subsumindo) o trabalhador que segue gerando esse conheci-
mento. Em seus primórdios, como vimos na Parte I, item 1, o capital
empregava o trabalho a ele externo, para dele extrair o conhecimento
empiricamente produtivo que se encontrava, através do corpo e mente do
trabalhador, em relação imediata com a produção material, localizada na
oficina. Ao longo das suas revoluções industriais, o capital veio desenvol-
vendo o conhecimento cientificamente produtivo, em substituição ao
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empírico, e desenvolvendo, pari passu, em suas várias instâncias, das mais
criativas às mais repetitivas, o novo trabalhador necessário para gerar, ou
operar, ou apenas introduzir maquinalmente esse conhecimento, na pro-
dução material automatizada.

2. A indústria mediática

Há, por fim, um quarto aspecto a considerar, além dos três
acima: o papel central que assume, nesta etapa, a indústria cultural e
mediática. No “fordismo”, a indústria cultural era meio de produção de um
mercado de consumo de massas – e de um trabalhador massificado. Agora,
a indústria cultural está voltada, sobretudo, para a produção do seu merca-
do e do seu trabalhador (o “artista”, o “desportista”, o “intelectual mediáti-
co”, ou o político idem etc). Antes, era um meio necessário para a acumu-
lação nos setores então de ponta, cujas cadeias produtivas desaguavam na
produção de bens de consumo de massa. Agora, é ela uma das indústrias
de ponta, um dos pólos dinâmicos da acumulação, está entre aqueles
setores que põem as demais indústrias a serviço da sua dinâmica e das suas
exigências – como o foram o setor têxtil no século XIX, e os químico e
metal-mecânico no século XX.

Boa parte da indústria “material” contemporânea deve o seu
dinamismo à indústria cultural: não existiriam televisores e toca-CDs, se
não existissem novelas, “faustões” e conjuntos musicais. Não se venderi-
am tantos refrigerantes artificiais, automóveis ou eletrodomésticos, entre
muitas outras coisas, não servissem a programação da televisão e do rádio,
bem como os hábitos de vida e as idéias supérfluas de tantos artistas, para
estimular essas vendas.

Por outro lado, a indústria mediática desvela, mais do que qual-
quer outra, uma totalmente nova condição da relação entre o capital e o tra-
balho: na produção artística capitalista, o trabalho  fornece um produto
indissociável do corpo e da mente do trabalhador que o realiza. O produto
do trabalho não é uma mercadoria que, uma vez produzida, possa viajar
pelo mundo, ignorando-se quem a fabricou, individual ou coletivamente.
No “mercado” cultural, “consome-se” o “artista”, seu nome, sua empatia,
seu carisma. O trabalho aqui somente tem valor enquanto trabalho concre -
to, trabalho que encerra as qualificações, as habilidades, o conhecimento
de quem o realiza, não mensurável por alguma quantidade de trabalho
abstrato. Conclusão, aparentemente paradoxal: o produto capitalista típico
desta nova etapa não pode conter valor de troca. 



Já Marx, no seu tempo, sabia que, nos serviços, a exemplo das
atividades de um professor ou de uma cantora, o valor de uso do trabalho,
função do trabalho concreto, não podia ser medido em termos de valor de
troca, função do trabalho abstrato. Por isto, ele excluía essas atividades da
teoria (Marx, s/d). No entanto, a evolução do capitalismo, 150 anos depois
de Marx, já não nos permite desconsiderar o problema da valorização e
apropriação de trabalho concreto irredutível a trabalho abstrato. Trata-se
efetivamente de um problema sucitado pela indústria cultural e de muito
difícil solução nos termos da teoria ortodoxa, conforme aponta Bolaño
(2000).  No fundo, este é o problema central de toda a economia da infor -
mação, em uma sociedade (ainda) apoiada na “mesquinha base” (Marx) do
intercâmbio mercantil e da propriedade privada.

Assim como a indústria cultural, toda a indústria apoiada em
P&D, marcas, mensagens publicitárias, consultorias técnicas etc, acaba
essencialmente dependente de um tipo de trabalhador altamente qualifica-
do, cujo produto não se desprende de sua qualificação. O produto desse tra-
balho não é cambiável no mercado, pois não contém uma régua abstrata de
mensuração. O senso comum dos economistas e do linguajar quotidiano o
percebe, ao descrevê-lo todos, como “serviços”. São serviços, mas não
como o poderia entender Marx, até porque, quase sempre, são realizados
coletivamente e, não raro, por trabalhadores assalariados. O nosso proble-
ma teórico – e político – central, sem cuja solução continuaremos sem
decifrar a Esfinge do capitalismo atual, é justo o de explicar um regime de
acumulação que, no seu cerne, caminha para abolir a troca. Exemplo: na
indústria de programas de computador, o produto não é vendido, mas licen -
ciado. O usuário adquire um direito de uso, mas não a propriedade do pro-
grama. O licenciador não se desfaz da sua “mercadoria”, mas segue licen-
ciando-a para outros e ainda outros usuários interessados. Em muitos ou-
tros segmentos econômicos, a assistência técnica e outros “serviços pós-
venda” são mais importantes do que a venda em si. Há uma lógica nisso: a
lógica do capital-informação.

3. Teorizando a informação

A esta altura, para prosseguir, necessitamos definir melhor o que
entendemos por informação, palavra que vem se fazendo cada vez mais
presente neste texto, sendo já de uso corrente tanto em estudos mais sérios,
quanto em literatura de aeroporto. Para compreendermos o que seja infor-
mação, precisamos recorrer a uma teoria científica da informação e da
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comunicação, conforme formulada por Shannon (1975), Wiener (1978),
Brillouin (1988), Atlan (1992), Bateson (1998), Escarpit (1991) e ainda
outros (apud Dantas, 1999; 2001a; 2002). Informação, nessa teoria, é um
processo de seleção efetuado por algum agente, entre eventos passíveis de
ocorrer em um dado ambiente. Na origem da informação encontra-se, de
um lado, sinais físico-energéticos emanados de um objeto ou ambiente
qualquer, na forma de vibrações sonoras, radiações elétricas ou luminosas,
moléculas odoríferas etc; e, de outro lado, um agente (ou sujeito) capaz de
extrair algum sentido, ou orientação, ou significado desses sinais. Por isto,
para que ocorra informação haverá sempre necessidade de interação (ou
comunicação) entre um sujeito e um objeto, ou sujeito a sujeito. Aqui não
importa a forma da informação: sensorial, para o geral do reino animal ou
botânico; cultural, no gênero humano. Qualquer que seja a sua forma (e, no
meio humano, a informação adquire altíssimo grau de diversidade e com-
plexidade), ela sempre resulta de interação e somente se dá na interação.
Daí porque a informação parece adquirir esse aspecto “imaterial” que leva
alguns autores a se referirem a uma “economia imaterial”, ou “trabalho
imaterial” (Lazzarato, 1992). Não há nada de “imaterial” na informação, na
medida em que ela emana de fontes materiais e de fenômenos físico-quími-
cos da natureza, sendo processada também por algum agente corpóreo. 

Portanto, a informação se situa, se pudermos usar, para efeitos
didáticos, alguma metáfora espacial, em uma espécie de sítio intermediário
entre a origem dos fenômenos sinalizadores e os agentes que os captam e
os processam. Não será nem atributo do objeto, nem do agente, mas será
sempre uma relação entre ambos. Sinais sinalizadores não passam de fenô-
menos físico-energéticos se não existir, no ambiente, algum agente capaz
de percebê-los e deles extrair algum sentido ou significado. Na outra ponta,
qualquer agente não poderá agir orientadamente, se não estiver apto para
perceber e compreender os sinais que emanam do ambiente.

Se o agente é um ser humano trabalhador, essa aptidão para
perceber formas, odores, cores, atribuindo-lhes significados que orientarão
as decisões que resultarão nas ações destinadas a transformar matérias-pri-
mas em produtos úteis, essa aptidão é justamente aquilo que Marx definia
como o valor de uso do trabalho. No processo de trabalho, esta “subjetivi-
dade” é introduzida na matéria “morta”, revolvendo-a, modificando-a,
transformando-a em algo novo e necessário ao consumo ou usufruto
humano. Por isto, essa “subjetividade”, por si só, cria valor (Marx, 1983:
Vol. 1: 170-171; Rosdolsky, 2001: 189). A iniqüidade capitalista, para
Marx, radica no fato de o trabalhador ter sido posto para trabalhar por um



tempo muito além do essencialmente necessário para a criação desse valor,
assim produzindo mais-valor, além do que necessita para atender às suas
necessidades, mas decisivo para as necessidades do capital.

Implica dizer: o trabalho em atividade, o trabalho v i v o,  é a
própria informação em processo, é a própria relação entre o sujeito e o
seu objeto no ato de transformação. Trabalhar é informar e se informar
(i n f o r m a re, pôr em forma, no latim). Como o processamento de infor-
mação dissipa, e não pode deixar de dissipar, as energias do corpo (tal
vale, tanto para o trabalho dito “braçal”, quanto para o dito “intelectual”),
o trabalhador necessita adquirir os elementos que vão lhe permitir recu-
perar suas energias e repor outras demandas vitais. Este “preço a pagar”
pela energia que o corpo dissipa determina o valor de tro c a do trabalho.
Esta era a régua que podia medir o preço da mercadoria força-de-traba-
lho quando o rendimento do trabalho –  isto é, a relação entre a atividade
de informar e se informar em função de um q u a n t u m resultante de pro-
duto – não podia ser muito superior à dissipação máxima de energ i a s
durante esse tempo de trabalho mesmo. Na medida em que a intensifi-
cação mecanizada e automatizada do trabalho veio permitindo que a
atividade de informar e se informar se tornasse, no que diz respeito às
dimensões quantitativas do resultado, quase nada dependente da dis-
sipação corpórea de energia e outras demandas vitais, aquela régua perde
a sua aplicabilidade. Já o era de difícil aplicação desde quando o resulta-
do do trabalho tornou-se produção de capital para consumo capitalista,
descolado das necessidades corpóreas vitais. Em nada se aplica, se o
resultado, como acabamos de ver no item 2, acima, passa a ser a a t i v i -
dade ela mesma, vale dizer, a própria i n f o r m a ç ã o.

A produção informacional convoca o trabalho tanto de quem
aparentemente a realiza, quanto de quem aparentemente a usufrui. O pro-
duto artístico, por exemplo, não resulta somente da atividade do artista,
mas também requer alguma atividade do público, no sentido de entender,
absorver, reagir às mensagens que recebe. Por mais banais e idiotas que
sejam certas canções que escutamos em programas de auditório da tele-
visão, elas mobilizam a participação e emoções do público porque “qual-
quer tipo genuino de compreensão deve ser ativo, deve conter já o germe
de uma resposta”, conforme nos ensina Bakhtin. “Só a compreensão ativa
nos permite entender o tema [...] Compreender a enunciação de outrem sig-
nifica orientar-se em relação a ela” (Bakhtin, 1986: 132, grifo no original).
Ou seja, como já o dissemos, a interação entre os agentes é inerente e cons-
titutiva de todo o trabalho informacional.
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Por isto, quando o valor econômico do produto do trabalho encer-
ra-se no seu valor de uso, o capital vê-se na contingência de desenvolver
novos mecanismos de realização, para substituir a troca mercantil.
Informação não se troca, se c o m p a rtilha (Caraça, 1993). A solução de
Bolaño (2000) para este problema, tendo em si o mérito de perceber o pro-
blema e apontar-lhe uma solução, será, porém, parcial. Estudando o “mer-
cado” artístico-cultural, ele sugere que a “audiência” tornou-se a mercadoria
de troca dos produtores culturais. A “fidelização da audiência” seria o meio
através do qual os produtores capitalistas poderiam exibir um “produto” para
a troca com outros agentes (as agências de publicidade, por exemplo). Ora,
essa “fidelização da audiência”, se é que possível, não gera um produto cam-
biável, algo que seja transferível a outro, em troca de algo que este outro
tenha a dar – como o é da essência da mercadoria. A audiência fiel precisa
ser retida pelo seu produtor para que ele possa l i c e n c i a r, digamos assim, o
acesso a ela por parte dos produtores publicitários, semelhantemente ao pro-
dutor de programas de computador que licencia o acesso aos seus programas
por parte dos usuários. O que garante àquele produtor cultural exercer este
poder de controlar um d i reito de acesso , não será apenas a fidelização de
uma audiência aliás muito volúvel, mas principalmente o controle de algum
meio físico de acesso a tal audiência, seja a banda de freqüência espectral,
ou o cabo de televisão etc. Na medida em que a audiência somente pode ser
atingida através de um canal físico de comunicação, o domínio desse canal
passa a ser um instrumento poderoso de açambarcamento das re n d a s o r i u n-
das do trabalho do artista com o seu público.

Qualquer que seja a estratégia de negócios própria a cada uma
das diversas indústrias informacionais contemporâneas, o que elas buscam,
em essência, é afirmar algum tipo de monopólio sobre a informação da
qual extraem as rendas que viabilizam a acumulação. Sendo mais exato,
buscam controlar as fontes de informação ou os meios de acesso, quando
não ambos. De recurso social, a informação é travestida em mercadoria –
na verdade, não a informação ela mesma, mas os objetos necessários à rea-
lização de algum trabalho informacional, desde os CDs contendo um pro-
grama de computador, até calçados esportivos (ditos, “tênis”) expondo um
desenho característico de alguma marca famosa (Nike, Adidas etc). A
matéria aí serve apenas de suporte para a comunicação de alguma infor-
mação-valor, e de meio para a apropriação desse valor. O assim dito pro-
prietário do suporte ou de outros meios de acesso às fontes de informação
passa a extrair desse poder uma espécie de renda diferencial similar àque-
las analisadas por Marx nos capítulos 39 e seguintes, do Livro III d’O



Capital. É uma renda monopolista, nascida de um recurso, a informação,
que se faz valor – assim como a terra, ou uma jazida mineral – porque,
sendo absolutamente essencial à vida social e econômica, só pode ser aces-
sada com o consentimento (devidamente pago) daquele que o açambarcou.
A esta nova forma de rendimento, denominamos rendas informacionais
(Dantas, 1994; Dantas, 2001a).

Como, no entanto, o valor ainda reside na informação comuni-
cada, vale dizer, no trabalho informacional que põe em relação o produtor
e o usuário, e não no suporte utilizado, o capitalismo informacional vê-se
diante de uma contradição insolúvel: o valor dessa informação, trabalho
concreto, consome-se tão logo o trabalho é efetuado. Não se transfere para
a suposta mercadoria. Ninguém conhece melhor este fenômeno do que as
empresas produtoras de programas de computador, Microsoft à frente de
todas. As cópias, ditas “piratas”, dos seus produtos, não raro totalmente
gratuitas para os usuários que as adquirem de amigos ou até de sítios na
Internet especializados em distribuí-las a qualquer interessado, demons-
tram empírica e cabalmente como uma “mercadoria informacional” se
desvaloriza radicalmente, até se tornar gratuita, tão logo seja dada a conhe-
cer no mercado. O valor reside, insistamos, na interação, não no suporte.
Se podem, os consumidores, fazendo escolhas absolutamente racionais que
mereceriam as bênçãos de Adam Smith, obtêm esses suportes a preços
marginais próximos a zero, quando não de graça. As cada vez mais draco-
nianas e policialescas leis de “proteção à propriedade intelectual” pouco
podem fazer contra essa realidade social. Tais leis, salvo pelos seus efeitos
anti-sociais e antidemocráticos, lembram a piada do prefeito de uma cidade
interiorana que, desejando construir uma caixa d’água em um ponto abaixo
do nível das casas, enviou aos seus vereadores um projeto de lei revogan-
do uma “tal lei da gravidade”...

4. Privatização da informação

Herbert Schiller terá sido um dos raros, quiçá único, pensador
marxista a colocar o dedo na ferida do capitalismo nosso contemporâneo:
este hoje se organiza econômica, jurídica, ideológica e politicamente em
torno da privatização da informação (Schiller, 1986). 

Até pouco mais da metade do século passado, boa parte da infor-
mação-valor necessária à vida econômica e social era tratada, no geral,
como recurso, ou bem, p ú b l i c o. Embora, claro, já fossem praticados muitos
mecanismos de apropriação, tais como as patentes e o c o p y r i g h t, a maior
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parte da informação social encontrava-se publicamente disponível, sendo
acessível a todos, gratuitamente (ou quase), através dos aparelhos de Estado
e de outras instituições sociais: escolas, bibliotecas, centros de saúde, org a-
nizações governamentais etc. Daí também, os meios de transporte da infor-
mação – telecomunicações e radiodifusão – eram igualmente considerados
i n f r a e s t ruturas de natureza pública, sendo diretamente controlados pelo
Estado na maioria dos países capitalistas centrais (com a notável exceção
dos Estados Unidos) e em boa parte dos países periféricos. A própria teoria
econômica neoclássica, consolidada com Walras e Pareto nas primeiras
décadas do século XX, admitia que o “correto” funcionamento dos merca-
dos dependia do livre e igual acesso à informação por parte de todos os
agentes (apud A r r o w, 1977). O controle da informação por algum agente
causaria uma desigualdade na capacidade de ação de todos, impedindo a
alocação “ótima” dos investimentos e dos gastos de consumo.

Na era do capitalismo liberal, a legislação de propriedade in-
telectual, nascida na Inglaterra no século XVII, estabelecia que os direitos
sobre a obra de arte ou sobre a invenção pertenciam, por um determinado
prazo, exclusivamente ao autor da obra ou da invenção. O direito era
atribuído ao trabalhador individual, servindo como prêmio e estímulo à
continuação dos seus trabalhos de criação. Quando emerge, nos primórdios
do século XX, o capitalismo monopolista, ou “fordista”, promove-se uma
revisão daquele princípio, passando-se a atribuir esses direitos à empresa
que assalariava o trabalho dos inventores. Essa revisão se deu ao longo de
um processo político e jurídico ocorrido nas duas primeiras décadas do
século XX e hoje em dia quase esquecido, liderado por engenheiros-capi-
talistas (a exemplo de Baekeland, Edison, Theodor Vail e outros) e seus
porta-vozes nos meios forenses e na imprensa (Noble, 1979). Como esse
processo de expropriação dos resultados do trabalho de cientistas e enge-
nheiros teve início e avançava nos Estados Unidos, a europocêntrica lide-
rança intelectual e política socialista sequer tomou conhecimento dele,
mais preocupada com o que se passava... na Rússia.

Mesmo assim, os direitos à propriedade intelectual ainda não
cobriam a maior parte dos recursos e bens informacionais, mas apenas o obje-
to material efetivamente produzido e comercializado por uma dada empresa,
a partir dos desenhos, modelos, protótipos, etc, desenvolvidos por seus enge-
nheiros e técnicos. Excluíam-se dos direitos à propriedade, as meras idéias que
ainda não haviam se concretizado em alguma obra concreta; qualquer forma
viva da natureza; os bens claramente culturais etc. Sem falar das informações
de natureza e uso público ou social: estatísticas nacionais, por exemplo.



O avanço da “era da informação” levou à ultrapassagem desses
limites. Nas últimas décadas do século XX, de novo a partir dos Estados
Unidos, teve início um processo generalizado de ampliação dos direitos à
propriedade intelectual, de modo a permitir que grandes corporações capi-
talistas pudessem açambarcar informações oriundas de manipulação genéti-
ca, da cultura milenar dos povos, de meras idéias a todo instante geradas na
sociedade. Em particular, uma grande ofensiva capitalista foi deslanchada
sobre os serviços públicos, depositários que são de um incalculável banco de
dados a respeito da sociedade. Esta é a origem e meta da privatização dos
serviços de infra-estrutura, de educação, de saúde, de previdência etc, em
curso, com maior ou menor perversidade, em todo o mundo capitalista
avançado e nas suas periferias mais integradas (Schiller, 1986).

O mesmo papel que, no dizer de Bolaño, cumpre a “audiência”
para a realização da produção cultural industrializada, cada grupamento
humano (homens, mulheres, idosos, crianças, negros, homossexuais,
“verdes” etc, etc), pelas necessidades que gera, emoções que busca, ou ações
que produz, cada grupamento humano será fonte de i n f o r m a ç ã o - v a l o r p a r a
algum tipo de aplicação do capital-informação. Bem entendido: desde que
c o n s u m a. A sociedade deixa de se distinguir pelas classes reais que a com-
põem e passa a ser diferenciada pelas “classes” de consumo: as marqueteiras
classes “A”, “B”, “C” etc, ou “negros”, ou “gays”, ou “mulheres”... No
mesmo movimento, a educação, a saúde, a segurança individual ou coletiva,
tornam-se frentes de investimento lucrativo, depois de terem sido, por
muitas décadas, objeto dos dispêndios sociais. O conhecimento milenar de
tribos indígenas primitivas é fonte de informação para a indústria multina-
cional de medicamentos (Shiva, 2001). O nome de uma operação militar
imperialista – “Choque e Terror” – é imediatamente patenteado por uma cor-
poração produtora de jogos eletrônicos. Aimagem – do atleta, do artista, até
do político – tudo se transforma em fonte de informação-valor.
Sublinhemos, a i m a g e m: isto é, aquilo que o atleta, ou o artista, ou o políti-
co, pode s i g n i f i c a r para as emoções humanas, não o seu corpo, ou os seus
atos concretos, meros veículos – suportes – de suas imagens. 

O reverso de todo esse movimento de privatização da infor-
mação que está na essência destes nossos tempos, foi denunciado por
Schiller: “Quando a informação se torna um produto comercial, é a própria
informação que é produzida visando o lucro. Quem pode pagar por ela, e
quanto ela vai custar tornam-se um assunto que afeta a todos. Quando o
critério de poder de compra torna-se o critério padrão para o acesso à infor-
mação – e isto é precisamente o que ocorre quando o suprimento e dis-
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seminação da informação passa ao controle de empresas mercantis – as
divisões na sociedade se aprofundam. O pobre torna-se ainda mais pobre
porque se vê excluído dos meios através dos quais a sua condição poderia
ser melhorada. O rico se torna mais rico porque detém os meios para con-
solidar e expandir as suas bases de poder” (Schiller, 1986: 38-39).  

Qualquer indivíduo necessita de informação para assegurar a sua
sobrevivência e realizar o seu ser social. Mas, sob o capitalismo, qualquer
indivíduo somente logrará assegurar a sua sobrevivência e realizar o seu ser
social se buscar e fornecer informação-valor. Para buscá-la, necessita estar
dotado das competências necessárias, ou seja, de algum grau de informação
passada, ou c o n h e c i m e n t o, que lhe permita perceber a informação que deve
e pode produzir. Para fornecê-la, necessita estar dotado também de algum
grau de conhecimento (informação passada, já adquirida, já trabalhada antes)
sobre a informação que pode ser valorizada. Os índios desconhecem o valor
informacional do conhecimento que detém sobre as propriedades medicinais
das plantas nativas, não por que ignorem essas propriedades, mas porque
aquele valor, para o capital, não se realiza em chás e mezinhas, mas em
drágeas e xaropes nos quais o trabalho informacional de cientistas as trans-
formam para fins de acumulação. Aquele conhecimento milenar não tem
valor para o capital, aliás não tem qualquer valor econômico, exatamente
porque é conhecimento p a s s a d o, equivalente a trabalho m o rt o, informação já
processada e objetivada que precisará ser t r a b a l h a d a para ganhar novo valor.
Este valor, realizado em rendas informacionais, será repartido (não eqüitati-
vamente, claro) entre cientistas, investidores, outros agentes da sociedade
capitalista, nada sendo devolvido aos índios.

Em resumo, para trabalhar informação-valor, o sujeito precisa
oferecer, ao mercado capitalista, um investimento prévio, em formação e
capacitação, que lhe garantirá ser empregado por este mesmo mercado ca-
pitalista na geração e repartição de rendas informacionais. Quem não dis-
põe desse investimento inicial, está excluído. Quem dispõe, terá acesso
àquele regime de produção e consumo capitalista avançado, onde as “mer-
cadorias” perdem aceleradamente valor, mas o trabalhador-consumidor
estará sempre disposto a sustentar um ritmo frenético de  trabalho que lhe
permita consumir bugigangas fungíveis, umas trás das outras. Lembrando
o princípio de Mateus, a riqueza em informação atrai mais riqueza em
informação; a pobreza informacional somente evolui para a completa mi-
séria material e cultural.

Daí porque vivemos em uma sociedade global à qual bem se
aplicam, tanto nas relações entre as classes sociais, quanto nas relações



entre os países, as palavras de Anthony Smith: “Será cada vez mais difícil
buscar o desenvolvimento econômico em um mundo no qual as maiores
forças industriais complementam seus poderes materiais com sofisticados
sistemas de informação, através dos quais constantemente reforçam as dis-
paridades entre eles e as sociedades menos desenvolvidas. As sociedades
despojadas retrocederão mais e mais à condição de objetos, não de sujeitos
da história. Elas serão ainda mais aprisionadas a uma espiral de subinfor-
mação do que já o são, hoje. [...] As divisões entre os informacionalmente-
ricos e os informacionalmente-pobres – tanto internacional, quanto
nacionalmente – poderão vir a ser ainda mais inexoráveis, de longe mais
difíceis de se superar, do que as divisões baseadas na exploração econômi-
ca” (Smith, 1980: 113).

5. A esfera mediática privatizada

Habermas viu a esfera pública burguesa dar lugar a uma esfera
social semipública, traindo os sonhos radicalmente democráticos dos oito-
centos. Talvez possamos dizer que nesta nova etapa da evolução do modo
capitalista de produção, aquela esfera social habermasiana esteja dando
lugar a uma esfera mediática privatizada, traindo os sonhos social-demo-
cratas dos novecentos.

Já vimos que os média constituem-se numa das principais, se
não a principal, indústria de ponta do século XXI. Na medida em que a
informação – e todo o conhecimento e cultura dela derivados e nela
embasados – vai sendo incorporada às organizações capitalistas que a
transformam em objetos de consumo cultural valorizável e fungível; pro-
duzir informação torna-se imbricadamente um processo de produção tam-
bém do seu produtor, isto é, do trabalhador que, por um lado, valoriza a
informação e, ao mesmo tempo, por outro lado, descarta de imediato o
objeto informacional comunicado e, nisto, desvalorizado. Donde a pro-
dução de “audiências”, ou “customização” (em mais um dos anglicismos
em moda), não serve apenas à televisão ou ao cinema, mas igualmente à
Microsoft, à Coca-Cola, à Nike ou ao laboratório Pfizer (“Viagra”). A pro-
dução de “audiências” serve também para eleger um presidente da
República, como bem o sabe o publicitário Duda Mendonça...

Se a produção fragmentou-se social-espacialmente, segmentada
nas cadeias produtivas mundializadas, como apontamos acima (Parte II,
item 1); fragmentam-se também a circulação e o consumo, segmentados
nas “audiências” mediáticas das “classes” ou dos “grupos” marqueteiros. A
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totalidade humana, vista nas suas grandes e reais classes sociais, e os so-
nhos universalistas dela derivados, esfarelam-se na afirmação das “dife-
renças”, dos “localismos”, das identidades grupais, subculturais, raciais,
sexuais etc. Os média produzem – nas notícias, nos filmes, na publicidade,
noutras manifestações jornalísticas ou artísticas que insistem em difundir,
e só difundir, como sendo “contemporânea e atual”, uma tal fragmentação
da humanidade – os média produzem esse caleidoscópio nanosocial, assim
como antes produziram um mundo (capitalista) macro-homogêneo. Será
através desta mediática “seqüência de momentos sem hierarquia e sem va-
lores” (Genro, 2003: 2) que penetrarão as ideologias “pós-modernas”
(Harvey, 1996) dissolvendo as “grandes narrativas”. E o espaço público, ou
o que dele sobrou, vai sendo assim reduzido a “audiências” e, através delas,
sendo também privatizado para efeito de valorização e acumulação. E o
que, no espaço público, não serve para esse efeito, é também excluído:
excluído da notícia, excluído do entretenimento (exceto, como grotesco,
ridículo, não raro humilhante), excluído do consumo. Logo, excluído do
trabalho, do emprego, das relações capitalistas de inclusão social.

Evidentemente, os milhões de seres humanos que o capitalismo
informacional vem jogando nessa situação abjeta, em todo o  mundo,
reagem, de um modo ou outro, às condições nas quais vegetam. Tentam
ingressar no “paraíso capitalista”, migrando para os países centrais e neles
sobrevivendo baixo todo o tipo de exploração, violência ou preconceito.
Ou preferem afugentar essa miragem, aferrando-se a tradições milenares,
em busca de um passado histórico que não pode, porém, deixar de convi-
ver, agressivamente, com o presente. Então, desse autêntico choque civi-
lizatório, o passado irracional se apodera dos instrumentos do presente
racional na vã tentativa de impedir que este prossiga rumo ao futuro: e
explode espetacularmente, no que acaba sendo mais um show mediático,
as imagens de sucesso, poder e ambição do capitalismo informacional –
são os boeings que a barbárie joga contra as torres da civilização.

PARTE III: EM BUSCA DE NOVA AGENDA

1. Está faltando a alternativa

Na transição capitalista que se deu ao final do século XIX e
primeiras décadas do século XX, dois grandes projetos políticos disputaram
a liderança e hegemonia do processo. Um desses projetos orientava-se por



uma racionalidade teórica explícita, por um corpo doutrinário político-ide-
ológico claro, e dizia abertamente o seu nome: s o c i a l i s t a, às vezes, c o m u -
n i s t a. Percebia-se predestinado a fundar uma sociedade pós-capitalista mais
justa e eqüitativa, e acreditava já estar vivenciando a etapa final da era do
capital. A União Soviética viria a ser o seu grande laboratório.

O outro programa não parecia estar dotado de alguma raciona-
lidade teórica totalizante, embora não lhe faltassem teorias setoriais: na e-
conomia, exprimia-se através da obra neoclássica de Walras, Pareto e outros;
na sociologia, pelas idéias de We b e r, Durkheim etc. Em alguns campos
novos de conhecimento, produzia também corpos teóricos que viriam a se
mostrar muito influentes, inclusive não raro causando estragos ou detur-
pações no pensamento à esquerda: a semiologia estruturalista de Saussure,
por exemplo, e sua derivação antropológica em Lévi-Strauss; a ergonomia e
a sociologia do trabalho que remontam, mesmo sem ainda assim se
definirem, a Taylor e Elton Mayo. Esse segundo programa, cuja concretude
prática teve origem na “reestruturação produtiva” liderada por Taylor e Ford,
ganhou sua formulação política definitiva no New Deal de Roosevelt, teori-
camente legitimado pela heterodoxia socializante de Lord Keynes.

Os dois programas não poderiam fugir às determinações sociais
e materiais de sua época histórica. Experimentaram soluções, acertaram
algumas vezes, erraram outras, no interior de uma base técnica dada e das
condições gerais de vida, inclusive as culturais, do conjunto da população
européia e estadunidense de então. Em um caso ou em outro, tratava-se de
incorporar milhões e milhões de pessoas a padrões civilizadamente mais
elevados de produção e consumo, tanto material quanto espiritual. Nisto,
ambos os programas, onde aplicados, lograram relativos êxitos e legaram,
para o futuro, importantes problemas, dentre eles o ecológico.2
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2 O Estado socialista de tipo soviético logrou, sem nenhuma dúvida, introduzindo na produção,
em escala nacional e sem espaço a contestações, o mais duro taylor-fordismo, desenvolver ace-
leradamente a sua indústria e melhorar consideravelmente os padrões básicos de vida das suas
populações. Operou o mesmo movimento, também experimentado nos Estados Unidos e na
Europa, de incorporação de grandes massas da população aos processos capitalistas de produção
e consumo. Não precisou, para isto, do empreendedor privado – antes, pelo contrário. E, na outra
ponta, desprezou o trabalhador... consumista. Mesmo assim, no imediato pós-Guerra, a URSS
encontrava-se entre os países líderes mundiais nas grandes indústrias da segunda revolução
industrial; contava com uma enorme população muito bem educada e finalmente urbanizada;
lograra até sair na frente dos demais países desenvolvidos, na corrida espacial. Então estancou. O
rígido taylor-fordismo socialista não abria espaço para o necessário salto adiante, aquele que
levaria à “revolução da informação”. Quando todo o grande ciclo histórico “fordista” ingressou,
finalmente, em sua crise sistêmica, nos anos 1970-1980, o bloco socialista, ironicamente, veio a
ser a sua mais dramática vítima. Esboroou-se como um castelo de cartas, fazendo tábula rasa de
toda a sua tormentosa, mas gloriosa, história ainda recentemente passada.
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Entre esses dois programas existia uma grande diferença que
não podemos, não devemos, nem queremos escamotear: o programa que
viria a ter no capitalismo estadunidense o seu melhor paradigma, valoriza-
va o individualismo e a democratização do acesso aos bens materiais
como medidas de melhoria pessoal e de progresso social; o outro, cujo pa-
radigma seria o socialismo soviético, valorizava a solidariedade coletiva e
a democratização do acesso aos bens culturais como medidas de melhoria
pessoal e progresso social. Eram estas, e sempre foram estas, as grandes e
decisivas diferenças entre o compromisso capitalista e o compromisso
socialista – diferenças éticas.

Fora isto, as bases materiais e sociais disponíveis no século XX
não continham ainda um amplo conjunto de elementos que permitisse a
qualquer experimento socialista avançar para uma organização “comunista
[dirigida] contra o modo anterior de atividade [que] elimina o trabalho, e
suprime dominação de classes [etc]” (Marx, 1973: 81, grifos meus – M.
D.). No limite, o socialismo modelado na União Soviética não poderia
ainda romper com as relações de trabalho tal qual também existiam nos
Estados Unidos e na Europa Ocidental, mesmo tendo eliminado o “patrão”.
É que não era este o fulcro do problema. Por isto, o modelo soviético
acabou depravando o ideal socialista em um tipo de regime político-estatal
autoritário, pára-autárquico, efetivamente opressor. Tudo ao contrário do
que, inicialmente, prometera.

Foi pela estrada dita “capitalista” que mais longe se chegou a
uma nova etapa histórica que nos permita associar uma org a n i z a ç ã o
solidária e democraticamente culta da produção e da sociedade, com uma
existência libertada do trabalho. Tal não significa dizer que o ser humano
vá se liberar das atividades produtivas, criadoras de riqueza. Mas já não
necessita exercê-las sob as limitações e desgastes próprios ao trabalho
rotineiro e repetitivo. Qualquer trabalho, ou melhor, qualquer a t i v i d a d e
pode, agora, tentar alcançar aquela dimensão “realmente livre”, mas ainda
“condenadamente séria, exigindo o mais intenso dos esforços”, própria da
produção artística, que Marx previa para um futuro pós-capitalista (Marx,
1971: V. 2, p. 120). Esta é a exata conseqüência de uma evolução que sin-
tetizou o valor do trabalho na sua dimensão concreta, superando a abstrata.
Para que, no entanto, esta atividade concreta viesse a se tornar não apenas
central mas, sobretudo, amplamente dominante no conjunto do tecido social
contemporâneo, ainda haveria que nos libertarmos da alienação embutida na
propriedade privada. Paradoxalmente, ao chegarmos neste estágio civiliza-
tório, nunca a apropriação privada da riqueza social foi tão intensa, tão



abrangente, tão capilar. Privatizando a informação, o capitalismo deu um
verdadeiro golpe nos nossos melhores sonhos de justiça, eqüidade, soli-
dariedade e enriquecimento cultural. Conquistou uma vitória aparentemente
tão completa que a privatização da informação vem acontecendo sem que,
até agora, a esquerda socialista tenha, teórica e politicamente, colocado esta
questão na primeira linha da sua agenda programática.

Nesta virada do século XX para o XXI, não contamos mais com
dois programas teórico-políticos disputando a hegemonia dos movimentos
da sociedade. Há um programa individualista e materialista em pleno
curso, sob o rótulo de “projeto neoliberal”. Ora, este projeto, quando o
observamos na sua necessária relação com as estruturas socioeconômicas
mais profundas, não passa de expressão, no plano das idéias, da evolução
capitalista nesta nova etapa, tanto quanto, nas primeiras décadas do século
passado, a inclusão de massas de trabalhadores em condições mais
avançadas de produção e consumo acabaria por resultar no que poderíamos
denominar “projeto keynesiano”, expressão da evolução capitalista naque-
la etapa. Mas se este “projeto keynesiano” confrontava-se com uma alter-
nativa teórica, política e ideológica de esquerda, socialista, o atual “proje-
to neoliberal” não enfrenta um oponente teórico, político e ideológico à sua
altura. Ainda não construímos um projeto que seja capaz de levar adiante
o propósito civilizatório de elevação do padrão geral de produção e con-
sumo, tanto material quanto espiritual, das massas, apoiado na nova base
técnica e cultural da atual etapa histórica. 

No entanto, exatamente porque o capitalismo fez da informação,
em definitivo, a sua fonte de valorização e produção de riquezas, exata-
mente por isto, agora sim, podemos dizer que o capitalismo atingiu a sua
etapa superior na qual: i) os tempos de circulação monetária e de comuni-
cação da informação estão reduzidos aos limites de zero, graças às tec-
nologias digitais; ii) o tempo de circulação das mercadorias materiais está
reduzido ao mínimo irredutível, face às suas determinações físico-materi-
ais, e, por isto mesmo, foi descolado do tempo de circulação monetária e
de comunicação da informação; donde, iii) como o capital se valoriza na
anulação do tempo, é nas atividades que se realizam num tempo no limite
de zero que se encontram as fronteiras da acumulação e as novas frentes de
desenvolvimento do capitalismo. Daí a “financeirização” e “informaciona-
lização” do capitalismo.

Não vamos, com isto, pretender que o capitalismo viva os seus
estertores. Longe disso! Ainda teremos uma longa caminhada pela frente,
até que a humanidade logre construir uma alternativa social e econômica
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que lhe permita, com base na informação, fundar aquela sociedade na qual
“toda a produção [possa] concentrar-se nas mãos dos indivíduos associa-
dos” (Marx e Engels, 1988: 87). Sequer vislumbramos muito bem, hoje em
dia, a forma que esta sociedade deverá tomar. É diferente daqueles tempos
bolcheviques. Antes mesmo de eclodir 1917, O Planeta Vermelho de
Bogdânov já descrevia, com boa dose de acerto, como seria (otimistica-
mente) a futura União Soviética (apud Scherrer, 1986). 

Essa, porém, é a menor das diferenças entre as nossas condições
políticas de hoje e aquelas de cem anos atrás. Mais decisivo será perceber
que justo agora quando a inclusão social foi abandonada pelo programa
capitalista, e exatamente porque foi por ele abandonada, justo agora incor-
porar milhões de homens e mulheres a padrões superiores de produção e
consumo se impõe como bandeira maior do programa socialista. Por outro
lado, não cabe mais buscar, enquanto projeto estruturante, a inclusão social
através de uma organização socioeconômica baseada na produção e no
consumo padronizado de massas, de tipo “fordista” nem, na outra ponta,
através de alguma organização “familiar” da produção e do consumo que
parece nos remeter a alguma utopia “franciscana” de vida, digamos assim.
Se dispomos de uma base técnica que permite liberar trabalho rotineiro e
repetitivo, esta mesma base técnica permite libertar as forças culturalmente
criativas da sociedade dos estreitos limites e da repressão que lhes impõe a
privatização capitalista da informação. Um exemplo desse conflito latente
é a disputa social e política que já se trava entre os adeptos dos programas
proprietários e os dos programas livres de computador. Enquanto os pro-
gramas proprietários tendem a coagular a informática e a microeletrônica
em torno de um punhado de grandes corporações empresariais, Microsoft
à frente; os programas livres tendem a multiplicar o número de pequenos e
médios produtores independentes, processo que, se politicamente orienta-
do, poderia ser um exemplo a apontar para aquela “sociedade de indivídu-
os associados” à qual Marx e Engels se referiam no seu Manifesto.

Outra disputa envolvendo a livre informação e a informação
proprietária (e os livres produtores vs. os produtores alienados) dá-se em
torno do “Napster” e outros programas semelhantes. Eles permitem que as
pessoas troquem, entre si, produtos audiovisuais através da rede mundial
de computadores, sem que ninguém ganhe qualquer centavo com isso. São
presentes dados e recebidos por pessoas que nunca se viram, nem se co-
nhecem, mas se demonstram solidárias com os desejos culturais de um
outro qualquer. Assim fazendo, elas reduzem definitivamente a zero o valor
das “mercadorias” culturais comercializadas por gravadoras fonográficas,



estúdios cinematográficos etc. Trata-se de mais uma demonstração cabal
da inviabilidade prática de uma economia capitalista da informação, con-
forme discutimos na Parte II, item 3, acima. Em seu lugar, estaria nascen-
do, em um movimento espontâneo da sociedade, uma “economia de pre-
sentes” (gift economy), no dizer de Barbrooke (1999), que lembraria o pot -
lach praticado por indígenas melanésios. É claro que o capital não poderia
assistir a um tal fenômeno de braços cruzados. Mas enquanto se observa
uma vigorosa ofensiva jurídica da indústria fonográfica e dos média contra
esses promotores do comunismo cibernético, não se percebe, na esquerda,
qualquer mobilização maior em defesa do livre acesso à informação, que
proponha um novo pacto entre produtores e usuários capaz de garantir a
necessária remuneração do trabalho (de músicos, artistas etc) sem obriga-
toriamente gerar mais-valia para o capital.

Poder-se-ia também denunciar a biopirataria como outra frente
de apropriação da informação e exclusão social (Shiva, 2001). Também
nesta frente, como em tudo o mais que se refira à saúde e à educação das
populações, ainda se está por formular projetos que garantam a produção e
disseminação de informação necessária ao bem-estar e riqueza da so-
ciedade, sem que disto resultem, por um lado, a inclusão da minoria já
incluída, e, por muitos lados, a exclusão da maioria já excluída. No entan-
to, é tão indecente esse uso mercantil da saúde humana que até governos
no geral neoliberais, como o foi o governo Cardoso, propuseram-se a
enfrentar as multinacionais dos remédios, defendendo a quebra de suas
patentes pelo menos nas situações mais indecorosas, como nos medica-
mentos para a sida (“aids”).

Como disse Schiller, “em muitas lutas futuras, informação e
comunicação serão esferas decisivas de contestação” (Schiller, 1986: 125).
O terreno dessas lutas, pela própria natureza delas, são os meios de comu -
nicação. Se o capital, nesta nova etapa, avança através dos média privati-
zados, não vamos lograr enfrentar e superar a fragmentação mediática, se
não formos capazes de construir (ou reconstruir) uma rede pública de
comunicação a serviço do humanismo universalista, um humanismo não
apenas não-discriminatório mas, também, antidiscriminalizante.

Já se sabe, desde Nora e Minc (1978), que as redes teleinforma-
tizadas permitiriam a edificação de uma ágora informacional que possibi-
litaria às comunidades e cidadãos se encontrarem enquanto público que
debate e decide idéias e projetos no interesse de todos. De fato, a demo-
cratização da esfera pública não terá sido inviabilizada apenas pela própria
evolução capitalista, mas também por um obstáculo de difícil superação: o
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espaço. A ágora antiga era viável em cidades-estados pequenas e de popu-
lações minúsculas, considerando nossos padrões atuais. Já os modernos
estados-nações, por suas próprias dimensões, não fossem outros fatores,
tornariam muito difícil outra forma de expressão política popular que não
através de alguma representação delegada. Se o capital, para se valorizar,
necessitava anular o espaço através do tempo; a democracia, para se viabi-
lizar, também necessitaria avançar na mesma direção. Mas se o capital
investiu na solução daquele seu problema, os democratas não investiram na
resolução deste. As tecnologias de informação e comunicação que poderi-
am ter servido à radicalização da democracia, como, por exemplo, as
primeiras experiências radiofônicas nos primórdios do século XX,
acabaram evoluindo rumo ao fortalecimento do mercado e à centralização
do poder (Dantas, 1996b). São fortes os indicadores de que, novamente
agora, estando construída uma rede mundial de computadores que tem
servido à participação política “anárquica” dos indivíduos e à expansão de
uma “economia de presentes”, novamente agora concentram-se as forças
do capital em um esforço para dar a essa rede um rumo meramente mer-
cantil, a serviço da apropriação privada da informação e da produção frag-
mentada do consumo e da vida.

Grupos mediáticos edificam grandes “portais” de acesso a sítios
da Internet, hospedando ou facilitando o acesso àqueles sítios que sejam
obviamente mais lucrativos, isto é, melhor atendam à publicidade e às ven-
das. Como já acontecera antes, na evolução do rádio e da televisão, os
usuários da rede não são estimulados a gerarem os seus próprios conteú-
dos, mas a apenas reagirem aos conteúdos previamente produzidos pelos
“portais”. É claro que a atitude desses usuários de “portais” não pode ser
meramente passiva, como a dos rádio-ouvintes ou a dos telespectadores,
dada a própria definição interativa da rede. Mas se são estimulados a par-
ticipar, são sutilmente orientados a permanecerem nos limites de uma
“cesta” cultural que sirva, direta e indiretamente, à valorização e acumu-
lação do capital-informação. Ao mesmo tempo, ou melhor, no mesmo
tempo, enquanto navegam através de “banners” e “links”, têm perscrutados
os seus gostos, interesses, valores... e gastos médios a cada compra. A
internet permite ao capital individualizar o consumidor e dele extrair toda
a informação-valor que puder, levando a um limite nuclear a fragmentação
social e a concomitante exclusão. “Onde antes se dispunham apenas de
vagas médias estatísticas, hoje é possível, a partir de bases de dados
reunidas pelos sistemas de informação e com a ajuda de sistemas de
inteligência artificial, obter uma categorização individual e precisa de cada



cliente potencial, determinando instantaneamente se ele representa, ou não,
um negócio lucrativo. Pode recusar imediatamente conta ou crédito não só
ao cliente inadimplente, como também àquele cujo perfil indica que não
investirá ou consumirá em escala suficiente para ser lucrativo, enquanto
aqueles potencialmente mais lucrativos serão inundados de malas diretas
personalizadas” (“Grandes irmãos”, Carta Capital, 16/02/2000). 

Se o projeto dos primeiros socialistas tinha por meta a radica-
lização da democracia, e se, nesta nova etapa, também neste tópico essen-
cial, estão dadas as bases técnicas da sua consecução, então esta será, talvez,
a p r i n c i p a l frente a ser atacada. Há que se lutar pela construção de uma re d e
pública de informática e telecomunicações que seja não apenas, e menos,
um meio técnico a serviço da sociedade, mas sobretudo um meio de pro-
dução de conteúdos comunitários e cidadãos – um espaço onde a infor-
mação possa circular como presente e, não, como valor. Assim ainda é, em
parte, a Internet. Mas desde que nos esqueçamos dos custos das contas tele-
fônicas, dos custos ainda maiores dos serviços banda-larga, dos custos adi-
cionais dos provedores de acesso e, sobretudo, dos altos custos dos com-
putadores e seus programas, hoje em dia submetidos ao monopólio mundi-
al da dupla Intel-Microsoft. Uma rede pública de acesso à informação e à
cultura terá custos, claro; mas custos socialmente rateados, cabendo o peso
maior dessa conta aos mais ricos, em benefício dos mais pobres.

2. O agente da mudança

Ao finalizarmos este texto, precisamos enfrentar uma questão
crucial: quem é o agente social que pode liderar o processo? Ainda há
quem pense nas potencialidades da classe operária, ignorando que esta
classe operária, quando vista como vanguarda da revolução, era de fato um
grupo social poderoso mas interessado, principalmente, em amealhar
parcelas maiores da mais-valia social geral, conforme discutimos na Parte
I deste texto. Das lutas, muitas vezes heróicas, que travou, resultaram os
pactos sociais que sustentaram o acelerado desenvolvimento capitalista (e,
também, socialista) dos anos 1930 a 1970. Como Gorender reconheceu, “o
proletariado não constitui um corpo estranho na estrutura socioeconômica
burguesa, porém a integra normalmente” (Gorender, 1999: 39).

Há quem, diante deste óbvio impasse, busque alternativas em
uma “classe-que-vive-do-trabalho” (Antunes, 2000). Ora, na era da infor-
mação, todas as classes vivem do trabalho, exceto, talvez, aquelas exclusi-
vamente rentistas e financistas. Sendo o trabalho de natureza informa-

LUANOVA Nº 60— 200340



INFORMAÇÃO E TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 41

cional; sendo o valor do trabalho fornecido pelo valor da informação gera-
da e comunicada; sendo este valor, ainda por cima, trabalho concreto não
redutível a trabalho abstrato, o trabalhador contemporâneo é todo aquele
que produz e consome diretamente capital, embora, nesta produção e neste
consumo possa ocupar degraus muito diferenciados na escada social. O
mais rico, aí, não é menos trabalhador do que o mais pobre. Nem este mais
pobre estará, necessariamente, mais propenso à revolução. Não raro, são os
estratos sociais desfavorecidos que mais buscam no fundamentalismo reli-
gioso, inclusive evangélico, ou na barbárie definitiva (seja etnicoterrorista,
seja narcoterrorista), uma alternativa, embora inviável, para o estado de
miséria material e moral em que se encontram. 

O agente da transformação é o sujeito social que está à frente do
progresso material e cultural. Voltando ao início deste texto, o agente da
transformação é quem detém o conhecimento produtivo necessário para
impulsionar a geração de riquezas e a democratização da sociedade. Marx
viu este agente no trabalhador assalariado “adulto” semi-artesão do seu
tempo. Kautski, Lenin e seus contemporâneos não perceberam que o deslo-
camento do conhecimento produtivo para uma esfera de trabalho externa à
fábrica não negava, pelo contrário, a teoria de Marx, mas lhe cobrava ou-
tros desdobramentos. De qualquer modo, o peso quantitativo e político do
operariado fabril, na primeira metade do século XX, pareceu dar razão a
gerações de marxistas ao longo do século passado. Hoje em dia, pre-
cisamos reconhecer que os agentes da transformação são todos aqueles
que, trabalhando com o conhecimento obtido do processamento técnico-
científico da informação, põem em questão, um tanto conscientemente, um
tanto espontaneamente, os arranjos capitalistas de apropriação privada
dessa nova e extraordinária forma de riqueza. Disse-o Lojkine: “Tais
atores, de alguma maneira, somos todos nós, conscientemente ou não, pro-
motores de novas cooperações entre indústrias e serviços – como o foram,
no passado, todos os usuários de máquinas-ferramentas, confrontados com
as suas potencialidade contraditórias (e, pois, com opções que estavam
longe de serem puramente técnicas)” (Lojkine, 1995: 309-310).

Boa parte desses “nós”, no Brasil, ajudou a eleger Lula presi-
dente. Oxalá possamos agora experimentar nossos projetos de “software”
livre, governo eletrônico, desenvolvimento ambiental sustentável, combate
à biopirataria, democratização das comunicações, educação de qualidade
para todos, universalização do acesso às telecomunicações e à Internet etc.
É por aí que faremos a inclusão social e, quiçá, lançaremos as bases de um
novo programa socialista, agora democrático. Precisamos dar a vara de



pesca ao faminto, e o conhecimento para pescar. Pouco avançaremos,
dando-lhe apenas um peixinho para comer a cada dia...

MARCOS DANTAS é professor do Departamento de Comunicação da 
PUC-RJ; atualmente secretário de Planejamento, Orçamento e 

Administração do Ministério das Comunicações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ADORNO, Theodor W. e HORKHEIMER, Max (1985 [1969][1944]). Dialética do esclare -
cimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar  Editor.

ANTUNES, Ricardo (2000). Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 3ª ed.
ARRIGHI, Giovanni (1996). O longo século XX. Rio de Janeiro: Contraponto Editora.
ARROW, Kenneth J. (1977). Bienestar económico y asignación de recursos a la invención.

In: Lamberton, D. M. (Org.), Economia de la información y del conocimiento.
Mexico: Fonde de Cultura Económica, pags. 137-153.

ATLAN, Henri (1992 [1979]). Entre o cristal e a fumaça. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editores.

BAKHTIN, Mikhail (V. N. Volochinov) (1986 [1977] [1929]). Marxismo e filosofia da lin -
guagem. São Paulo: Editora Hucitec. 

BARBROOKE, Richard (1999). Manifesto Cibercomunista, Folha de S. Paulo, Caderno
“Mais”, pags 4-6, 3/10/1999.

BATESON, Gregory (1998 [1972]). Pasos hacia una ecologia de la mente. Buenos Aires:
Ediciones Lohlé-Lumem.

BELL, Daniel (1976 [1973]). El advenimiento de la sociedad post-industrial. Madri: Alianza
Editorial.

BESSANT, John (1990). Fifth wave manufacturing: the management implications of new -
manufacturing technology, Center for Business Research, Brighton Politechnic,
R.U.

BOLAÑO, Cesar (2000). Indústria cultural, informação e capitalismo. São Paulo: Editora
Hucitec-Editora Pólis.

BRETTON, Philippe (1991 [1987]). História da Informática. São Paulo: Editora da Unesp.
BRILLOUIN, Léon (1988 [1959] [1956]). La science et la Théorie de
l´Information. Paris: Éditions Jacques Gabay.

BURAWOY, Michael (1979). Manufacturing consent. Chicago: The University of Chicago.
CASTELS, Manuel (1998 [1996]). La societé en réseaux . Paris: Librairie Arthème Fayard.
CARAÇA, João (1993). Do saber ao fazer: porque organizar a ciência. Lisboa: Gradiva

Publicações.
CHANDLER, Alfred (1977). The visible hand: the managerial revolution in American

Business, Cambridge: The Belknap Press.
CSE MICROELECTRONICS GROUP (1980). Microelectronics: capitalist technology and

working class. Londres: CSE Books.
DANTAS, Marcos (1994). Trabalho com informação: investigação inicial para um estudo na

Teoria do Valor, Dissertação de Mestrado, ECO-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 
__________ (1996b). Alógica do capital-informação, Editora Contraponto, Rio de Janeiro, RJ.
__________ (1999). “Capitalismo na Era das Redes: trabalho, informação, valor no ciclo da

comunicação produtiva”, in: LASTRES, H e ALBAGLI, S., Informação e glo -

LUANOVA Nº 60— 200342



INFORMAÇÃO E TRABALHO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 43

balização na Era do Conhecimento, Editora Campus, Rio de Janeiro, RJ, pags.
216-161.

__________ (2000). “Valor da informação: trabalho e apropriação no capitalismo contem-
porâneo”, Lugar Comum, set. 1999/abr. 2000, NEPCOM/ECO-UFRJ, Rio de
Janeiro, RJ, pags.91-122.

__________ (2001a). Os significados do trabalho: uma investigação semiótica no processo
de produção , Tese de Doutoramento, COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 581
pags.

__________ (2001b) L’ information et le travail: la valorization et l’ accumulation dans le
cycle de la communication productive. In: AZAÏS et alii , Vers un capitalisme
cognitif, pags. 76-89, L’Harmattan, Paris, FR.

__________ (2002) Información, capital y trabajo: valorización y apropiación en el ciclo de
la comunicación productiva, E s c r i b a n i a, pags.21-48, Universidade de
Manizales, jul-dez 2002.

DOBB, Maurice (1965 [1963]). A evolução do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar Editores.
ESCARPIT, Robert (1991). L’information et la communication . Paris: Hachette Livre.
GENRO, Tarso (2003). Demarcação e hegemonia, memo.
GORENDER, Jacob (1999). Marxismo sem utopia. São Paulo: Editora Ática.
GORZ, André (1982 [1980]). Adeus ao pro l e t a r i a d o. Rio de Janeiro: Ed. Forense

Universitária.
HABERMAS, Jurgen (1986). L’espace public. Paris: Payot.
HARVEY, David (1996 [1989]), Condição pós-moderna. São Paulo: Edições Loyola.
HOBSBAWM, Eric (1997). A Era das Revoluções. São Paulo: Paz & Terra.
__________ (1988). A Era dos Impérios. São Paulo: Paz & Terra, 3ª ed.
__________ (1986 -  ) História do Marxismo , vários volumes. Rio de Janeiro: Paz & Terra.

LANDES, David S.(1994 [1969]). Prometeu desacorrentado. Editora Nova
Fronteira: Rio de Janeiro.

LAZZARATO, Maurizio (1992). Le concept de travail immatériel: la Grande Entreprise. In
Futur antérieur, pp. 54-61, L’Harmattan, Paris, FR.

LENIN, V. I. (1980 [1918]). “As tarefas imediatas do Poder Soviético”, in LENIN, V. I.
(1980), Obras Escolhidas, 3 vols. São Paulo: Editora Alfa-Omega.

LOJKINE, Jean (1995 [1995]). A revolução informacional. São Paulo: Cortez Editora.
MARX, Karl (1983 [1867]). O Capital: crítica da Economia Política , São Paulo: Abril S. A.

Cultural.
__________ (s/d [1969]. Capítulo VI Inédito de O Capital. São Paulo: Editora Moraes. 
__________ (1971 [1953]). Elementos fundamentales para la crítica de la economia política

(borrador) 1857-1858. Siglo Veintiuno Argentina Editores.
MARX, K. e ENGELS, F. (1973 [1932]). La ideologia alemana. Buenos Aires: Ediciones

Pueblos Unidos.
__________ (1988 [1848]). Manifesto do Partido Comunista . Petrópolis, RJ: Editora Vozes. 
MAZZUCCHELLI, Frederico (1985). A contradição em processo. São Paulo: Editora

Brasiliense.
MIZRAHI, Jean (1986). L’échiquier de l’électronique. Paris: Hachette.
NOBLE, David (1979). America by design. Oxford: Oxford University Press.
__________ (1986). Forces of production. Oxford: Oxford University Press.
NORA, Simon e MINC, Alain (1978). L’informatization de la societé . Paris: La

Documentation Française.
PEREZ, Carlota (1986). Las nuevas tecnologias: uma visión de conjunto. In: OMINAMI,

Carlos (Org.), La tercera revolución industrial, GEL.
ROSDOLSKY, Roman (2001 [1968]). Gênese e estrutura de O Capital de Karl Marx. Rio de

Janeiro: Editora Contraponto.



ROSSI, Paolo (1989). Os filósofos e as máquinas. São Paulo: Companhia das Letras.
SCHILLER, Herbert I. (1986). Information and the crisis economy. Nova York: Oxford

University Press.
SHANNON, C. e WEAVER, W (1975 [1949]). A teoria matemática da comunicação. Rio de

Janeiro: Difel.
SHIVA, Vandana (2001). Biopirataria. Rio de Janeiro: Editora Vozes.
SINGER, Paul (1999). Uma utopia militante. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2ª ed.
SMITH, Anthony (1980). The geopolitics of information: how Western culture dominates the

World. Nova York: Oxford University Press.
SCHERRER, Jutta (1986). Bogdânov e Lênin, o bolshevismo na encruzilhada. In: HOBS-

BAWN, Eric, História do Marxismo,Vol. 3., Rio de Janeiro: Paz & Terra, pags.
189-242.

SWEEZY, Paul M. (1982 [1956] [1942]) Teoria do desenvolvimento capitalista. Rio de
Janeiro: Zahar Editores, 6ª ed.

TAYLOR, Frederick W. (1990 [1911]). Princípios de Administração Científica. São Paulo:
Editora  Ática.

TOURAINE, Alain (1988 [1980]). O Pós-socialismo. São Paulo: Editora Brasiliense.
WIENER, Norbert (1978 [1954] [1950]). Cibernética e sociedade, o uso humano de seres

humanos. São Paulo: Editora Cultrix.

LUANOVA Nº 60— 200344



A figura do Leviatã ficou no imaginário liberal como o Estado
opressor que esmaga os indivíduos, sufoca a sociedade civil e faz tábula rasa
dos direitos. Mero non sense, responderia Hobbes. Esse deus mortal, também
chamado República (C o m m o n w e a l t h), ou C i v i t a s em latim, é o que nos pro-
porciona, em primeiro lugar, paz e defesa. Esse homem artificial tem a sobera-
nia como espírito, os magistrados e outros funcionários como articulações, a
recompensa e o castigo como nervos, a riqueza e a prosperidade como força
e a segurança do povo como função. Os conselheiros são a sua memória. A
eqüidade e as leis, sua razão e sua vontade artificiais. Aconcórdia, a saúde. A
sedição, a doença. A guerra civil, sua morte1. Sem a vontade e a força do
Leviatã, não haveria lugar para a lavoura da terra, nem para uma vida indus-
triosa, nem para o domínio da natureza, nem para a ciência, as artes e as letras.
A vida do homem seria solitária, pobre, aborrecida, brutal e curta2. E os di-
reitos? Mas que direito, responderia Hobbes, poderia ter o indivíduo, a não ser
o de lutar por sua sobrevivência, num mundo em que todos poderiam tudo
p r e t e n d e r, e em que ninguém seria menos vulnerável que qualquer outro? 

É este aspecto, a vulnerabilidade, o atributo essencial da igual-
dade humana descrita no capítulo 13 do Leviatã. No limite, é o que nivela
os indivíduos. É por esse fator que o problema básico da sobrevivência
admite apenas uma solução perfeita: a vida política. O recurso à força e à
astúcia, meios individuais de luta, é apenas uma resposta precária, embora
indispensável na ausência de um poder comum. A diferença entre as duas
soluções é marcada com extrema nitidez na “regra geral da razão”: buscar
a paz, se houver esperança de alcançá-la, e, se não for possível obtê-la, usar
todos os meios e vantagens da guerra3.

REPÚBLICA, DIREITOS
E ORDEM GLOBAL

ROLF KUNTZ

1 HOBBES, Thomas. Leviathan, p. 9, Cambridge University Press, 1996.
2 Idem, p. 89.
3 Idem, p. 92.



A argumentação hobbesiana estabelece o mais forte dos víncu-
los teóricos entre o Estado e o universo dos direitos – de todos aqueles di-
reitos que só a lei pode tornar efetivos. Burke e Bentham, ao criticar a
noção de direitos naturais que serviu de bandeira à Revolução Francesa,
seguiram o caminho aberto pelo autor do Leviatã4. Bentham adicionou à
crítica uma severa análise da linguagem e nisso consistiu sua principal con-
tribuição. Outras teses de Hobbes podem ter sido contestadas, com mais ou
menos sucesso, nos três séculos e meio depois da publicação de sua obra
mais importante. Mas a história dos direitos, no mundo moderno, pratica-
mente se confunde com a história do Estado. A homenagem mais notável a
essa tese talvez tenha sido prestada por Hanna Arendt, ao descrever o
drama dos apátridas, no período entre as duas guerras mundiais. Sem
nacionalidade, o apátrida não tinha vínculos com nenhum sistema de pro-
teção de direitos. Sua única saída, em muitos casos, seria a prática de um
pequeno crime, que o levaria de volta ao mundo jurídico. “Só  como trans-
gressor da lei”, escreveu Hanna Arendt, “pode o apátrida ser protegido pela
lei. Enquanto durar o julgamento e o pronunciamento de sua sentença,
estará a salvo daquele domínio arbitrário da polícia contra o qual não exis-
tem advogados nem apelações”5.

O livro As Origens do Totalitarismo foi publicado em 1951. Três
anos antes, a recém-criada Organização das Nações Unidas havia apresen-
tado a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Surgiriam novas
declarações, protocolos e convenções, no meio século seguinte, para a pro-
moção e a proteção de direitos os mais variados. Foram definidos crimes
internacionais e concebidos mecanismos, também internacionais, para a
proteção de certos direitos. A implementação dessas normas, no entanto,
continuaria a depender principalmente do Estado. Se a história seguisse o
curso imaginado pelos otimistas, o sistema global assumiria, gradualmente,
as tarefas de criação e de proteção de direitos. Não foi o que ocorreu. As
transformações da ordem mundial, no último quarto do século XX, erodi-
ram o poder do Estado e puseram em xeque, ao mesmo tempo, direitos –
principalmente sociais – consagrados no século e meio anterior.

Não é preciso, para reconhecer a importância dessas transfor-
mações, proclamar a morte do Estado e jogar no lixo da história o conceito
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de soberania. Basta reconhecer que essas noções ganham novo sentido,
com a reordenação do tabuleiro global. Essa reordenação envolve as
dimensões econômica, política e militar.A terceira dimensão, que envolve
o direito da guerra,  o componente mais tradicional do Direito das Gentes,
permite um acesso privilegiado ao exame dessas mudanças. 

Um ponto de partida conveniente pode ser a invasão do Iraque,
um evento que sublinha de forma dramática as mudanças na ordem global.
A invasão foi liderada  pelo governo dos Estados Unidos contra a opinião
da maioria dos membros do Conselho de Segurança da ONU. Ao tomar
essa iniciativa, o governo americano mostrou do modo mais explícito o que
pode significar, para a ordem mundial, a condição singular de seu país. A
consolidação de uma superpotência, incontrastável em força militar,
econômica e tecnológica, é uma das novidades mais notáveis e mais
perigosas para o sistema formado no pós-Segunda Guerra Mundial. A
superpotência tem uma doutrina, hoje ostensiva, sobre como cuidar de seus
interesses no plano internacional. Essa doutrina manifestou-se  plenamen-
te, perante o mundo, na segunda guerra contra o Iraque. Já estava em for-
mulação, havia alguns anos, em centros de estudos de segurança nacional,
em Washington. É dificil imaginar que alguém pudesse afirmar essa orien-
tação com tanta clareza durante a Guerra Fria. Até o colapso da União
Soviética, respeitou-se, como norma, a prática de apresentar cada ato de
guerra  como resposta a uma hostilidade iniciada pelo adversário.
Continuou-se a venerar, pelo menos na aparência, a velha distinção entre
agressão e retaliação, uma das bases das normas internacionais. Pode ter
havido exceções, mas o padrão dominante foi claro durante séculos. 

Não por acaso, o apoio do governo espanhol à política dos
Estados Unidos, nesse episódio, foi criticado pelo professor Francisco J.
Oroz num artigo intitulado “Aznar contra Vitória”. Na segunda de suas
Relectiones sobre os índios, dedicada ao “direito de guerra dos espanhóis
contra os bárbaros”, o dominicano Francisco Vitória, considerado por
vários autores como o fundador do direito internacional, afirmou que só há
uma causa para a guerra justa, a ofensa recebida. Esse critério foi con-
sagrado no artigo 51 da Carta das Nações Unidas. Antes e depois da
invasão do Iraque, especialistas debateram se um ataque preventivo seria
uma violação desse preceito e se essa violação seria de alguma forma jus-
tificável. O debate continua aberto. Henry Kissinger admitiu, num artigo
publicado em agosto de 2002, que os Estados Unidos poderiam, seguindo
o  caminho apontado pelo presidente George W. Bush, revolucionar dupla-
mente o sistema internacional. Uma intervenção militar para mudança de



um regime seria contrária ao sistema de Westfália, estabelecido em 1648.
E um ataque preventivo seria contrário à lei internacional moderna, que só
autoriza o uso da força em auto-defesa “contra ameaças atuais e não poten-
ciais”6. Kissinger, no entanto, considerou que a ameaça de proliferação de
armas de destruição em massa e a rejeição de um sistema eficiente de
inspeção poderiam justificar aquela iniciativa. Mas não seria do interesse
nacional americano, acrescentou, estabelecer o ataque preventivo como um
princípio utilizável por qualquer nação. 

O conceito de guerra preventiva, especialmente com a qualifi-
cação sugerida por Henry Kissinger,  realça dois aspectos fundamentais do
novo sistema global, ou, talvez mais precisamente, do sistema global em
formação. Em primeiro lugar, explicita uma visão de mundo especial,
própria de quem age em nome da única superpotência. Em segundo lugar,
radicaliza a contestação da idéia de soberania. Acrescenta, portanto, uma
dimensão dramática a uma tendência. Não a inaugura. Esta ressalva é
importante para a análise da ordem que se vem constituindo há algumas
décadas – e de forma bem perceptível pelo menos desde os anos oitenta.
Esse processo envolve paradoxos aparentes que o analista político não
pode simplesmente descartar, sob risco de jogar fora aspectos muito
salientes e provavelmente relevantes da experiência. O mais importante, a
longo prazo, talvez seja o da relação paradoxal, ao menos na aparência,
entre democracia, soberania e sistema internacional. 

O professor David Held ofereceu, nos anos noventa, uma con-
tribuição especialmente relevante ao exame desse paradoxo e de suas con-
seqüências para a teoria democrática. Chamo a atenção, aqui, para dois tra-
balhos: 1) o ensaio “Democracy, the Nation-State and the Global System”,
publicado em 1991 no volume Political Theory To d a y; 2) o livro
Democracy and the Global Order, de 1995, que apresenta bem mais
amplamente as idéias propostas no outro texto. 

Em termos simplificados, o paradoxo consiste no seguinte: no
momento em que os valores democráticos alcançam um prestígio sem
precedente na história, as condições de sua realização entram em pane. Em
anos recentes, lembra David Held, um número crescente de nações passou
a proclamar sua adesão aos princípios do governo do povo e às várias liber-
dades sacramentadas na tradição democrática. Ao mesmo tempo, no entan-
to, a democracia no Estado-nação independente se tornou insegura, na
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medida em que amplos setores de atividade foram progressivamente orde-
nados em nível global7. Essa transformação, pode-se acrescentar, continua
em curso e cria problemas para os quais o pensamento político tradicional
não dispõe de resposta. Até aqui, a democracia moderna foi concebida, em
suas diversas variantes, como forma de organização do Estado nacional. 

Na concepção tradicional, o governo democrático responde a
cidadãos, que são detentores legais do poder, e produz decisões que afetam
os habitantes de um território limitado. Toda relação extra-territorial entre
esses três elementos é uma derivação desse esquema. As formas de orga-
nização democrática, admitidas certas variações num intervalo não muito
amplo, obedecem a uns poucos padrões básicos: pessoas com direitos e
obrigações essencialmente iguais determinam suas condições de vida por
meio de mecanismos políticos. Seus direitos incluem a escolha dos gover-
nantes, que devem prestar contas de seus atos ao conjunto dos cidadãos. De
modo geral, as decisões de interesse público devem refletir, direta ou indi-
retamente, a vontade da maioria – ou pelo menos da maioria das pessoas
habilitadas a votar. Essa é a fórmula consagrada, ainda que a prática,
muitas vezes, seja determinada por outros fatores. 

Um pressuposto desse modelo é que as pessoas estejam
integradas em unidades políticas separadas e independentes. Essas
unidades podem comunicar-se, pacificamente, de acordo com normas que
preservem a autonomia de cada uma. Essa autonomia corresponde, no
plano legal, à soberania. É no âmbito do Estado soberano que os cidadãos,
pela voz da maioria, manifestam suas preferências, determinam seu rumo
coletivo e estabelecem o espaço de ação individual. A guerra é uma solução
extrema para o acerto de diferenças entre as unidades independentes. É
uma das manifestações da soberania. 

Esse mecanismo se altera na medida em que as fronteiras se tor-
nam permeáveis—ou mais permeáveis—a decisões tomadas no exterior. O
que importa, para caracterizar a nova situação, é a incapacidade crescente do
Estado, por seus processos interiores, de neutralizar os efeitos de fatores
externos. Desde o início da era moderna, essa vulnerabilidade nunca foi tão
ampla quanto hoje, em tempos de paz. Isto não quer dizer que as sociedades
tenha vivido segregadas, nos últimos quatro ou cinco séculos, nem que te-
nham sido imunes ao impacto da economia internacional. Apenas para dar
um exemplo: economistas se ocuparam, há muito tempo, do exame de como

7 HELD, David, "Democracy, the Nation-State and the Global System", In: HELD, D., ed.,
Political Theory Today, p. 197, Stanford University Press, 1991.



se propagam as flutuações econômicas. A tese de mestrado de Roberto
Campos, apresentada em 1947 à Universidade George Washington, foi de-
dicada a esse tema. É difícil ler esse trabalho, depois das crises dos anos 90,
sem uma sensação de familiaridade. Haverá, portanto, alguma novidade no
processo hoje rotulado como globalização? Se a palavra for usada apenas
para indicar a intensificação das relações econômicas, estaremos falando de
algo velho, talvez antigo. Mas não se trata apenas disso. 

O cenário atual apresenta importantes diferenças quantitativas e
qualitativas, quando comparado com o mundo conhecido até os anos
sessenta ou stenta. Mudanças foram listadas por vários autores. O crime
organizado, por exemplo, é muito mais complexo do que qualquer fenô-
meno aparentado que se tenha conhecido noutros tempos. O tráfico de dro-
gas, o contrabando de armas e os mecanismos de lavagem de dinheiro com-
põem uma economia paralela que ultrapassa de longe, em complexidade e
em sofisticação, os velhos esquemas da Máfia e de organizações seme-
lhantes. Vínculos entre o crime organizado e associações políticas ilegais,
como grupos guerrilheiros e redes terroristas mantêm permanentemente
em xeque os sistemas nacionais de defesa do Estado e da ordem pública. 

O terrorismo internacional é outra novidade relevante. Seu al-
cance, suas novas estratégias e sua organização forçam os governos à busca
de respostas novas, porque os velhos sistemas de segurança nacional são
ineficientes diante desse adversário. É inútil invadir outros Estados, em
ações de retaliação ou de prevenção, quando o inimigo opera em rede, dis-
põe de ativos distribuídos pelo mundo e se articula como organização não-
governamental.

Terrorismo e crime organizado em redes internacionais são duas
novas dimensões da ilegalidade, que afetam a segurança dos Estados por
vários processos que ultrapassam seus meios de controle. Mas no mundo
legal também se multiplicam os desafios às formas tradicionais de org a n i z a-
ção política. “No nível internacional”, segundo David Held, “ocorrem dis-
junções entre a idéia de Estado como em princípio capaz de determinar o
próprio futuro e a economia mundial, as organizações internacionais, as insti-
tuições regionais e globais, a lei internacional e as alianças militares que ope-
ram para conformar e restringir as opções dos Estados-nações individuais”8.

David Held relaciona quatro “disjunções” características do
mundo atual. A primeira se refere às condições de operação da economia,
que limitam a eficácia dos meios tradicionais da política econômica e, por-
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tanto, da autoridade formal do Estado. Isso não quer dizer que as políticas
fiscal e monetária tenham perdido utilidade, nem que as políticas de desen-
volvimento se tenham tornado inócuas. Significa apenas que a integração
cada vez mais estreita dos vários mercados sujeita as economias, cada vez
mais amplamente, às conseqüências de decisões tomadas fora do território
nacional. Nesse novo quadro, podemos acrescentar, direitos associados à
regulação dos mercados – trabalhistas por exemplo – tendem a perder eficá-
cia, porque se alteram as condições de proteção de seus detentores formais.

“A segunda grande área de disjunção entre a teoria do Estado
soberano e o sistema global contemporâneo”, explica David Held, “reside
no vasto conjunto de regimes e de organizações internacionais que foram
estabelecidos para administrar áreas inteiras de atividade transnacional
(comércio, oceanos e espaço) e problemas coletivos de política.” A influên-
cia desses regimes e organizações é variável e a obediência a suas normas
e diretrizes não constitui, necessariamente, uma perda de soberania. Em
muitos casos, a intervenção dessas instituições – o Fundo Monetário
Internacional, por exemplo – ocorre por solicitação do governo interes-
sado. Não obstante, acrescenta Held, há uma grande tensão entre a idéia de
Estado soberano e a natureza das decisões em nível internacional. Essa ten-
são é especialmente forte no caso de associações, como a Comunidade
Européia, com mandato para produzir leis que são impostas aos países
membros. Held acrescenta, no entanto, uma importante ressalva: os
poderes da Comunidade originaram-se de uma entrega voluntária de aspec-
tos da soberania pelos países membros – uma decisão, segundo ele, que
ajudou a sobrevivência da nação-estado européia, diante da dominância
dos Estados Unidos nas três primeiras décadas do segundo pós-guerra e do
crescente desafio econômico japonês.  

A terceira disjunção opõe as normas internacionais, mesmo
quando não sustentadas por instituições com poder coercitivo, às tradi-
cionais condições de autonomia legal dos Estados. Pilares da velha ordem
internacional, como a noção de que nenhum Estado é sujeito a jurisdição
externa, vêm sendo ou erodidos por acordos negociados entre países ou
simplesmente contestados por tribunais nacionais. 

A disjunção número quatro se manifesta no contraste entre a
velha idéia do Estado como unidade militar e estratégica independente e a
existência de grandes potências e de grandes blocos de poder, como a Otan.
Pertencer à Otan, segundo Held, não anula a soberania, mas qualifica-a de
maneiras diferentes para cada Estado. Trata-se, no entanto, de uma forte
“qualificação”, por causa dos compromissos assumidos com a organização



e das características da burocracia transgovernamental envolvida na ope-
ração e nas decisões da organização. 

A Otan funcionou, no entanto, assim como o Pacto de Varsóvia,
muito antes de se falar em globalização. As duas organizações são produ-
tos da Guerra Fria e componentes fundamentais do esquema de poder bipo-
lar que vigorou durante décadas. Durante a maior parte de sua história, até
o colapso da União Soviética, os padrões da política econômica, no mundo
capitalista, foram muito diferentes daqueles que se impuseram nas últimas
duas décadas. 

O cenário descrito por David Held é ainda um mundo formado
por Estados soberanos, mas com menor autonomia de fato e com poderes
legais erodidos. Ele não lamenta essa mudança nem propõe o retorno à
velha situação. Registra a mudança, discute-a e propõe a construção de
uma teoria democrática adequada a essas novas condições. 

A erosão da soberania não resulta, no entanto, apenas de mu-
danças tecnológicas, econômicas, estratégicas e organizacionais que afe-
tam objetivamente a chamada sociedade internacional. Essas mudanças
têm sido acompanhadas de uma reavaliação da soberania como valor. Esse
valor nunca foi aceito de forma incondicional, mas foi raramente contesta-
do com eficácia  a partir da segunda metade do século XVII. Antes disso,
autores como Francisco Vitória e Roberto Bellarmino, embora admitindo o
caráter sacrossanto do poder instituído, haviam definido condições que
poderiam justificar a rebelião do povo e a intervenção estrangeira. Para
isso, precisaram desenvolver uma argumentação complexa e habilidosa,
que em grande parte refletia os interesses da Igreja de Roma. A contestação
da soberania, hoje, é baseada em argumentos relativos a direitos humanos,
à proteção do ambiente — classificada, muitas vezes, como um desses
direitos —, à ajuda humanitária e até à reconstituição da soberania de
Estados fracos. “Os ataques de 11 de setembro de 2001 lembraram-nos que
Estados fracos podem ameaçar nossa segurança tanto quanto os fortes,
provendo criadouros para o extremismo e abrigo para criminosos, trafi-
cantes de drogas e terroristas”, disse numa conferência em janeiro de 2003
o então diretor de Planejamento de Políticas do Departamento de Estado
americano, embaixador Richard Haass. “Em circunstâncias extra-
ordinárias”, disse ainda o diplomata, “quando um país chega ao colapso ou
está despreparado para a independência formal, a comunidade mundial
pode ter de assumir muitas das responsabilidades de um governo sobera-
no.” Timor e Kosovo são dois exemplos mencionados imediatamente e
vinculados à ação da ONU e da Nato. No caso da Colômbia, a ação ameri-
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cana é descrita como ajuda no combate aos “narcoterroristas” – é esta a
palavra usada – que ameaçam o funcionamento da sociedade. 

No caso da invasão do Iraque, o argumento da segurança
preencheu apenas parte da justificativa. A bandeira do combate a uma
ditadura violenta foi também agitada, perante o público doméstico, no es-
forço do governo para legimitar a invasão. Externamente, o argumento
principal foi mesmo o da ação preventiva contra um Estado agressivo e
equipado com armas de destruição em massa. Este argumento pode ter sido
mentiroso. O outro não vale uma discussão entre pessoas sérias. No entan-
to, as duas alegações contêm elementos presentes em várias tentativas de
teorização sobre a justiça internacional. Mas por que teorizar sobre esse
tipo de justiça? Porque os problemas do direito extravasam cada vez mais
amplamente os limites do Estado. É por isso que David Held afirma ser
necessário  recriar a teoria democrática, situando a democracia não  mais
no âmbito do Estado-nação, mas no espaço internacional. É nesse espaço
que os indivíduos devem atuar para o efetivo exercício de sua autonomia,
isto é, para que possam de fato influir nas decisões que os afetam e cons-
truir as normas que dirijam sua vida. 

Mas não basta para a construção teórica, ainda que meramente
preliminar e exploratória, desenvolver um discurso acerca da justiça e de ou-
tros valores. De um modo vago, qualquer pessoa pode admitir que haja
incompatibilidade, em certas circunstâncias, entre soberania e justiça. Quem
se contentar com esse nível de percepção poderá satisfazer seus objetivos
intelectuais e morais participando de passeatas contra tudo que parecer inde-
sejável. Em Seattle, em 1999, os defensores do ar limpo e da preservação das
florestas podiam defender o controle internacional da Amazônia e de outras
grandes  áreas florestais. Para esse propósito, é necessário desconsiderar
fronteiras políticas. Outros manifestantes, no entanto, protestavam contra a
O rganização Mundial do Comércio por haver ordenado que o governo
americano suspendesse restrições à importação de pescado de certos países.
Essas barreiras haviam sido impostas com o pretexto de proteger tartarugas
marinhas, supostamente ameaçadas por técnicas de pesca inadequadas. Um
painel da OMC havia considerado a ação americana um mero artifício pro-
tecionista. Em Seattle, manifestantes fantasiados de tartarugas gritavam que
a decisão daquele painel era uma violação da soberania americana e que o
governo não deveria cumpri-la. 

Algo mais sério é necessário, obviamente, para o estabeleci-
mento de padrões internacionais de justiça dignos de respeito e dotados de
alguma eficácia. Não basta, como observa Luigi Bonanate em seu livro



Etica e Politica Internazionale, concluir que a produção e o tráfico de dro-
gas, a devastação da floresta amazônica e a poluição da atmosfera com gás
CFC afetam de forma indesejável as populações de muitos países.
Qualquer intervenção baseada apenas nessas conclusões tenderá a resultar
em violações pelo menos tão graves quanto os males que os interventores
pretendam erradicar. A construção de um sistema de justiça internacional
requer, segundo Bonanate, a aceitação de pelo menos cinco princípios: 1)
superação da anarquia, isto é, da noção de que o sistema internacional seja
formado de Estados indefectivelmente soberanos, que só se possam rela-
cionar por meio de alianças ou de guerras; 2) renúncia tendencial ao uso da
violência entre Estados; 3) pluralismo interestatal (nenhum Estado tem
uma missão civilizadora ou emancipadora); 4) democratizaçao do sistema
internacional, com aceitação de iguais prerrogativas, direitos e deveres
para todos os Estados em relação aos cidadãos próprios e estrangeiros; 5)
aceitação coletiva de princípios elementares de eqüidade, isto é, de respeito
aos direitos dos indivíduos, independentemente de sua cidadania, com con-
seqüente abaixamento das fronteiras e livre circulação das pessoas9. Esse
quadro envolve relações entre Estados, entre Estados e cidadãos próprios e
de outros países e entre cidadãos de diferentes Estados. São esses princí-
pios, uma vez aceitos e praticados, que podem permitir, segundo Bonanate,
um adequado julgamento de quaisquer ações com as quais se pretenda pro-
mover a justiça internacionalmente. 

Held vai um passo além dos princípios e esboça o desenho de uma
federação democrática de Estados, com um papel especial para parlamentos
regionais, no estilo do Parlamento Europeu, autorizados a produzir leis inter-
nacionais. O aspecto mais inovador da concepção, no entanto, é a possibili-
dade de referendos que envolvam eleitorados de vários países, definidos de
acordo com os temas em discussão. Aparece, aqui, o tema da representativi-
dade dos individuos e dos grupos civis nos sistemas normativos interna-
cionais, uma das bandeiras agitadas, há alguns anos, por muitas ONGs. 

Held e Bonanate, assim como Luigi Ferrajoli10, estão entre os
autores que procuram dar um passo adiante na concepção de princípios e
de instituições que permitam concretizar, num futuro ainda não determina-
do, um sistema de justiça internacional. É um campo de reflexão que se
abre e que apenas começa a ser explorado. A ação política efetiva progride
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muito mais lentamente e com resultados muito distantes do constituciona-
lismo internacional imaginado por Ferrajoli ou de qualquer das condições
desenhadas por David Held ou Bonanate. Não só distantes, mas em certa
medida opostos. A ação das grandes potências, no campo comercial, tem
sido, com freqüência, a negação do multilateralismo. No campo da segu-
rança, essa tendência vem-se acentuando com a consolidação dos Estados
Unidos como única superpotência. Quanto à contestação da soberania, não
passa, por enquanto, de um jogo com resultado pré-definido. Martin
Jacques, pesquisador visitante da London School of Economics e ex-editor
da revista Marxism Today, exibe uma visão pessimista dessa tendência.
Aquela contestação, segundo ele, indicaria uma profunda mudança do pen-
samento, uma reversão de séculos de história, se o discurso tratasse do “cír-
culo encantado do mundo desenvolvido – Grã-Bretanha, França, Estados
Unidos e que tais”. Mas a soberania em questão é a dos países do mundo
em desenvolvimento, que na maior parte, até a segunda metade do século
20, não desfrutaram de soberania nenhuma. É deles, afinal,  que se trata,
quando se fala de terrorismo, de tráfico de drogas, de destruição de flo-
restas e de segurança internacional. De que outros países poderia ser?
Afinal, mesmo os exemplos citados por Bonanate, em sua discussão dos
princípios de justiça e das condições de intervenção internacional, são na
maior parte de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Simples
coincidência? 

ROLF KUNTZ é professor do Departamento de 
Filosofia da Universidade de São Paulo.





O fim do eurocentrismo eclesiástico, o avanço dos fenômenos
da deseclesialização e da secularização, a persistência do déficit democráti-
co interno e a concorrência simultânea dos novos agrupamentos religiosos
e da expansão do Islamismo, são alguns dos desafios estratégicos enfrenta-
dos pela Igreja Católica Apostólica Romana, neste início de século. Esses
dados da realidade ganham uma ênfase ainda maior, no momento em que
se aproxima a eleição do novo papa, a quem caberá dirigir o processo de
manutenção ou de mudança na linha pastoral e política adotada, nos últi-
mos 25 anos, por João Paulo II. 

Internamente, a Igreja continua a enfrentar temas polêmicos, tais
como o controle da natalidade, o celibato obrigatório para o clero, o rea-
proveitamento dos padres casados nas atividades eclesiais, o acesso das
mulheres ao sacerdócio, a ordenação de homens casados, as questões de
gênero e da homossexualidade, o diálogo ecumênico e inter-religioso, o
casamento de católicos divorciados e sua participação nos sacramentos e
na comunidade católica, as mudanças na liturgia e as inovações científicas,
incidindo especialmente no campo da bioética. Outro tema estratégico que
resulta, cada vez mais, em pressões sobre o governo central da Igreja
Católica, refere-se ao relacionamento entre a cúpula eclesiástica e as igre-
jas regionais e locais. 

Sete tópicos serão abordados neste texto, para tratar dos desafios
colocados à Igreja: o primeiro é uma caracterização idealtípica da Igreja
Católica, como instituição, destacando-se seus pólos de poder e sua forma
de governo. O segundo são as mudanças no cenário religioso moderno e
contemporâneo, com ênfase para a interação entre o Catolicismo, a moder-
nidade e a pós-modernidade; as metamorfoses do sagrado; o fim do euro-
centrismo eclesiástico e as mudanças no cenário religioso latino-americano
e brasileiro. O terceiro tópico é a persistência do défícit democrático inter-
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no do Catolicismo, traduzido, entre outros indicadores, pelas restrições à
livre investigação teológica. O quarto são os desafios específicos da reali-
dade da Igreja, à luz do Concílio Vaticano II (1962-1965), um evento
histórico que procurou responder às questões da modernidade, sobretudo
em seus aspectos sociopolíticos; no entanto, apesar dos avanços conci-
liares, acentuou-se, nesses últimos quase quarenta anos, a contradição entre
os valores modernos, reconhecidos pela Igreja na sua missão ad extra, e as
suas estruturas e práticas ad intra. Isso se revela, por exemplo, na con-
tinuidade do défícit democrático intra-eclesiástico. O quinto tópico é o
pontificado de João Paulo II, sobre o qual se apresentará um breve balanço.
O sexto é a política externa do Vaticano, com uma referência específica ao
caráter político-pastoral das viagens do papa. O sétimo e último tópico é o
atual panorama pré-eleitoral na ICR, relacionado à sucessão de João Paulo
II, com algumas referências à Igreja latino-americana. Nessa última, como
se sabe, foi sistematizada a Teologia da Libertação. Na conclusão, sinteti-
za-se a pauta das mudanças reivindicadas por vários setores dessa Igreja,
com vistas ao fortalecimento da posição eclesial em plena crise mundial de
valores e de referências existenciais. 

CARACTERÍSTICAS DA IGREJA COMO INSTITUIÇÃO

1. Os pólos de poder

A Igreja Católica Romana (ICR) é uma das mais antigas insti-
tuições do mundo: é herdeira do Império Romano e da Idade Média. Vive,
simultaneamente, três tempos: a) o tempo cotidiano, aquele da sociedade
como um todo; b) o tempo histórico, que se estende por dois mil anos de
existência; e 3) o tempo mítico, o de sua mensagem religiosa propriamente
dita. A ICR tem, também, uma tríplice leitura do espaço: a) um espaço
restrito, a diocese onde é exercido o poder dos bispos; b) um espaço mais
amplo, a igreja universal, com sede em Roma; e c) um espaço mítico, reli-
gioso propriamente dito. (Roy, 1990)

Para facilitar a compreensão da arena eclesiástica católica, ela-
borei, à luz de Weber, seis tipos ideais de pólo de poder intra-eclesiástico.
Defino os pólos de poder como instâncias dialéticas, cujos atores inte-
ragem e disputam a hegemonia interna das instituições. Na arena católica,
o poder divide-se, assimetricamente, entre seis pólos: 1) o pólo pontifício,
representado pelo papa, que a doutrina católica considera sucessor do após-
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tolo Pedro; 2) o pólo episcopal, representado pelo bispos, 3) o pólo buro-
crático central, representado pela Cúria Romana; 4) o pólo das ordens e
congregações religiosas; 5) o pólo dos leigos; e 6) o pólo da sociedade civil
intra-eclesiástica, que abrange pessoas, idéias e propostas dos pólos anteri-
ores, e explicita a emergência de uma sociedade civil, nacional e interna-
cional, dentro da própria Igreja. 

Detalhemos um pouco as características desses pólos. O pólo
pontifício é o principal ponto de referência da instituição eclesiástica. O
papa é, ao mesmo tempo, o bispo de Roma e o primus inter pares do con-
junto do episcopado mundial. Na estrutura institucional da Igreja, os bis-
pos (pólo episcopal) estão para as suas comunidades específicas, assim
como o papa está para a Igreja em todo o mundo. Seu papel, e também o
dos padres, é o de realizar três funções principais: o anúncio oficial da
mensagem bíblica, a administração dos sacramentos e a liderança da
comunidade, favorecendo a sua dimensão unitária. Cabe também aos bis-
pos garantir a autenticidade da transmissão da mensagem cristã. No aspec-
to legal, assim como o papa tem jurisdição sobre o conjunto da Igreja, os
bispos a possuem sobre as suas dioceses e os padres sobre suas paróquias.
Dessa forma, ela reproduz, mutatis mutandis, o modelo geográfico-admi-
nistrativo do Império Romano. 

O pólo burocrático, representado pela Cúria Romana, é histori-
camente o segundo e, às vezes, até mesmo o primeiro detentor de poder na
estrutura da Igreja. Desde a Idade Média, a Cúria Romana vem cuidando
dos interesses materiais, jurídicos, doutrinários e disciplinares da Igreja, por
meio de seus vários dicastérios (como são chamados os ministérios do go-
verno central da Igreja). Foi a Cúria que administrou a Inquisição, que se
tornaria, em 1542, a Congregação do Santo Ofício, com o objetivo de asse-
g u r a r, inclusive com o uso da força e de tratamentos cruéis e desumanos, a
ortodoxia da Doutrina Católica. Com o Concílio Vaticano II, o Santo Ofício
passou a ser chamado de Congregação para a Doutrina da Fé. A ú l t i m a
reforma curial foi feita por João Paulo II, em 1984. Depende da Cúria toda
a administração central do Catolicismo, inclusive a tramitação dos proces-
sos para a nomeação dos bispos e para a tramitação de outros processos con-
tra teólogos considerados heterodoxos, do ponto de vista doutrinário. 

O pólo representado pelas ordens e congregações religiosas, como
uma configuração, no sentido dado a essa palavra por Norbert Elias, não pode
ser reduzido, de forma simplista, ao modus operandi da igreja institucional:
elas nem são diretamente subordinadas à hierarquia clerical, nem, contudo,
são entidades totalmente autônomas. As ordens e as congregações religiosas
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são grupos voluntários integrados por pessoas reunidas por contrato, voltadas
para motivos comuns e dotadas de uma organização interna baseada na as-
sociação, no compromisso e em motivações fundamentadas em determinados
ideais. Representam um agrupamento voluntário utópico (Turcotte, 1990),
com um caráter colegiado, do ponto de vista administrativo. 

O quinto pólo, representado pelos leigos, até recentemente cons-
tituía uma espécie de Terceiro Estado na estrutura da Igreja, subordinado à
escala hierárquica que vai dos padres, aos bispos e ao papa. Sua situação
passou a mudar, progressivamente, com o Concílio Vaticano II, no início
dos anos 60, que lhes garantiu o estatuto de sujeitos de direito na Igreja. O
sexto pólo, correspondente à emergência de uma sociedade civil intra-ecle-
siástica, reúne pessoas, grupos e movimentos oriundos de todos os demais
pólos, de forma transversal. A idéia unitária e diversificada que move esse
pólo corresponde aos ideais do Concílio Vaticano II, cujo principal para-
digma, de acordo com os documentos oficiais do conclave, é o de uma
Igreja a serviço da causa da humanidade, em todas suas dimensões, e aber-
ta ao diálogo inter-religioso.

2. Forma de governo da Igreja

Esses pólos de poder intra-eclesiásticos sugerem, pelo menos,
três questões fundamentais sobre a forma de governo central da Igreja: a
primeira é a adequação ou não das formas clássicas de governo a essa insti-
tuição, ao mesmo tempo religiosa e política. Podemos afirmar que estamos
diante de uma monarquia? De uma teocracia? Poderia ser chamada de uma
oligarquia? Nas estruturas e práticas dessa instituição, prevalece ou não o
padrão clássico de uma democracia? 

A resposta oficial da Igreja a essas questões, em vários estudos
e documentos, estabelece uma simbiose entre referências teológicas e
referências políticas, ao enfatizar que nenhuma forma política válida para
um Estado pode também valer para a Igreja, por não se tratar de uma insti-
tuição exclusivamente temporal. “A Santa Sé – afirma documento da
Secretaria de Estado do Vaticano – não constitui um poder temporal, com
finalidades políticas, mas uma autoridade moral”. Estudos eclesiológicos
indicam, por outra parte, que, pelo menos em seus primórdios, prevalecia
na comunidade cristã pré-constantiniana um conjunto de práticas com as
características da democracia direta. 
A segunda pergunta refere-se à preponderância de algum desses pólos
sobre os demais, em termos de hegemonia, e quais as conseqüências
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derivadas disso. A realidade mostra que, embora os princípios da vivência
comunitária e da colegialidade tenham sido aprovados pelo Concílio
Vaticano II, o exercício do poder na Igreja ainda se concentra, principal-
mente, nos pólos pontifício e burocrático-curial. Veremos, mais adiante,
que, em termos geopolíticos, a Igreja já deixou de ser eurocêntrica, embo-
ra o governo eclesiástico continue centralizado no Vaticano. A terceira per-
gunta refere-se à intersecção entre essa dinâmica interna da Igreja e as
relações exteriores do Vaticano e da Santa Sé, de que trataremos adiante. 

MUDANÇAS NO CENÁRIO RELIGIOSO

1. Catolicismo: modernidade e pós-modernidade 

Uma das características mais destacadas de uma sociedade mo-
derna, com relação a sociedade tradicional, é a progressiva diferenciação
entre as pessoas, suas atividades e seus conhecimentos, com base na razão
instrumental, na separação entre Igreja e Estado e no laicismo. O indivíduo
e o individualismo constituem sua principal referência. Essa visão do ser
humano e do mundo contrasta com a cosmovisão cristã e católica, em que
a interação do ser humano com a natureza e com outros seres humanos dá-
se em relação a um princípio superior, a uma religião ou a algum tipo de
espiritualidade. 

O Cristianismo baseia-se, essencialmente, numa utopia unitária e
não fragmentada. Em contrapartida, a sociedade moderna é fragmentada e
fragmentária, e não reconhece a submissão, sem prévio debate, do indivíduo
a qualquer verdade ou autoridade. Aposta na democracia como modelo ideal,
mesmo que se trate de uma democracia meramente procedimental e formal.
Durante vários séculos, a Igreja entendeu a modernidade como um movi-
mento anticatólico, que remonta à Reforma protestante, ao Iluminismo e à
Revolução Francesa. Essa visão negativa da modernidade foi levada ao
extremo pelo tradicionalismo católico, do qual Joseph de Maistre foi um dos
principais representantes. Contrariando essa perspectiva, o Concílio Va t i c a n o
II, no início dos anos 60, oficializou o diálogo com o mundo moderno e reco-
nheceu os direitos humanos como referência ética, política e jurídica. 

A pós-modernidade reforça o individualismo e representa um
modo de viver e de pensar desencantado diante da razão, optando por uma
ética sempre provisória e por uma moral do imediatismo. No campo reli-
gioso, impõem-se dois processos contraditórios: de um lado, ganha força o
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caráter privado da crença e das práticas religiosas e, de outro, assiste-se ao
processo do “politeismo pós-cristão” (Bazán, 1991), em que a busca de
sentido dirige-se para as práticas esotéricas. O consumismo também
assume um caráter prático religioso. 

O desafio da modernidade não atinge apenas o Cristianismo, mas
todas as religiões. Todas elas são pressionadas a passar do pensamento sim-
bólico, que identifica a realidade com o símbolo, a um pensamento analítico,
que dá um caráter imanentista à origem dos fenômenos físicos e sociais. Essa
passagem é difícil e implica um processo de perda da credibilidade das
expressões e crenças religiosas (Días-Salazar, 2002). No entanto, um desafio
fundamental para as religiões e para as igrejas é o de adotarem o pensamento
analítico sem que ocorra o “desencantamento do mundo”, com a imposição
da racionalidade instrumental, estimulada pela cultura do capitalismo. 

2. Metamorfoses do sagrado

Um fato social incontestável dos países ocidentais de tradição
cristã é a crise representada pela metamorfose do sagrado (Martín
Velasco,1999). Os indicadores dessa crise incluem a queda da prática re-
gular das religiões tradicionais, a adoção de práticas oriundas de outras
tradições espirituais, o surgimento e o avanço de novos movimentos reli-
giosos e, ao mesmo tempo, da indiferença religiosa. Na escala social de
valores, o fator religioso passa ao segundo plano, com o aprofundamento
da secularização. Nesse contexto, a Igreja, como instituição, passa por um
processo de esvaziamento, e muitos de seus ex-adeptos adotam a opção do
believing without belonging (crer sem pertencer à instituição religiosa). 

A deseclesialização e a secularização avançam no Ocidente, em
paralelo ao crescimento de novas formas de vivência religiosa. Um traço
comum nesses fenômenos é o deslocamento da experiência religiosa para o
indivíduo, sem a mediação das instituições, dentro da lógica da valorização
da subjetividade. As religiões que tiveram a capacidade de orientar a vida
social como um todo, hoje são apenas uma das possíveis fontes de sentido
para o mundo e a pessoa. Amodernidade obriga, pois, as Igrejas a renuncia-
rem a qualquer pretensão de impor à sociedade seus princípios e normas. 

3. O fim do eurocentrismo eclesiástico

Em 1980, a ICR só contava com 44% de seus integrantes na
Europa e na América do Norte. Hoje, há 35% de católicos no Ocidente,
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65% na África, na América e na Ásia. Ou seja, antes de 2010, mais de dois
terços dos católicos não serão mais originários da tradição greco-latina.
Nos EUA, a maioria dos católicos será hispânica. 

A Igreja sofre a concorrência, no Terceiro Mundo, de seitas e
igrejas evangélicas, sobretudo pentecostais.Essa concorrência acontece,
também, na Ásia e na África, em virtude do Islamismo. De acordo com os
dados mais recentes, o Cristianismo, nas suas vertentes católica e evangéli-
ca, possui, hoje, cerca de dois bilhões de seguidores no mundo, dos quais
553 milhões na Europa, 802 milhões nas Américas, 351 milhões na África,
290 milhões na Ásia e 24 milhões na Oceania. O Islamismo possui 1,3 bi-
lhão de adeptos, caminhando para se tornar, a médio e longo prazo, a maior
religião do mundo, quanto ao número de integrantes. Seguem, pela ordem,
o hinduísmo (900 milhões); o universo dos cidadãos que se declaram
agnósticos e pessoas que se declaram não religiosas (850 milhões) e o
Budismo (360 milhões). 

Em alguns países do Primeiro Mundo, o catolicismo sofre uma
erosão interna, com a perda de padres, que discordam do celibato obri-
gatório, e de leigos, que optam pela crença não institucional ou se tornam
indiferentes do ponto de vista religioso. Na França, a população católica é
de 40 milhões, dos quais a metade deixou de ser praticante. Nos Estados
Unidos, o número de padres passou de 58.632, em 1965, para 43.634 em
2003. A população católica diminuiu de 24%, em 1965, para 22%, em
2003. No mundo, o número de padres passou de 419 mil em 1970, para
405.178 em 2002. Contudo, a população católica evoluiu de 653 milhões,
em 1965, para 1,045 bilhão, em 2003. 

4. A luta pela hegemonia religiosa

A Igreja continua sendo a instituição mais confiável para a maio-
ria dos latino-americanos (72%), seguida da televisão (49%) e das Forças
Armadas (38%), enquanto somente 24% confiam no Congresso e 21% nos
partidos políticos, de acordo com pesquisa por amostragem realizada, no
segundo semestre de 2001, pela ONG chilena Corporación Latinobarometro,
especializada em pesquisas sociais de âmbito continental. 

É oportuno destacar que a América Latina foi o primeiro conti-
nente a se mobilizar para a implementação das reformas eclesiais aprovadas
pelo Concílio Vaticano II e que, neste início de século XXI, esse mesmo
continente abriga o maior número de católicos no mundo. No cenário
brasileiro, paralelamente, outro fenômeno tem levado a Igreja a rever suas
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estratégias de atuação religiosa, com conseqüências políticas. Trata-se da
mudança do perfil religioso da sociedade, sobretudo nos últimos trinta anos,
dentro de um processo denominado “pentecostalização brasileira”
(Carranza Dávila , 2002). De acordo com o IBGE, em 1950, 93,5% da po-
pulação brasileira declararam-se católicos apostólicos romanos, 3,4%,
evangélicos; 1,6%, mediúnicos/espiritualistas e 0,8%, de outras religiões,
com o mesmo percentual para os sem religião e sem declaração. Vinte anos
depois, em 1970, 91,8% disseram-se católicos, 5,2%, evangélicos, 1,6%,
mediúnicos/espiritualistas, 1% de outras religiões e 0,8% sem religião e sem
declaração. Em 1991, a população católica caiu para 83%, a evangélica
subiu para 10% e a mediúnica/espiritualistas caiu para 1,5%; a das outras
religiões diminuiu para 0,4%, a dos sem religião atingiu 4,7% e a dos sem
declaração, 0,4%. Em 2000, declararam-se católicos 73%; evangélicos,
15,4%; mediúnicos/espiritualistas, 1,7%; de outras religiões, 1,6%, sem
religião, 7,3%, e sem declaração, 0,4%.

Os dados religiosos no Censo Demográfico de 2000 definem a
identidade religiosa dos declarantes, mas não a sua prática e nem mesmo a
sua pertença a uma determinada igreja ou tradição religiosa. Com a mo-
dernização da sociedade, sobretudo nas cidades, onde vive a grande maio-
ria da população, a identidade nacional foi separada da identidade católica.
Desse modo, muitas pessoas, embora batizadas na Igreja, podem declarar-
se não católicas, sem se sentirem discriminadas. A relativa queda do per-
centual de mediúnicos/espiritualistas seria, por sua vez, causada pelo seu
sincretismo com a fé católica. 

O estado brasileiro com a maior perda de católicos, e com maior
aumento da população autodeclarada sem religião é o Rio de Janeiro,
enquanto os estados com maiores índices de identificação com o
Catolicismo são o Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas e Maranhão. Nesse con-
texto, de acordo com uma análise de maio de 2002, os dados mostram que
o Brasil continua sendo majoritariamente cristão (católico e evangélico). A
novidade é que cresceu de 1,9% para 7,3%, nos últimos 20 anos, o número
de brasileiros que se declaram sem religião. O Atlas de Filiação Religiosa
e Indicadores Sociais do Brasil, publicado em julho de 2003, aponta que o
maior crescimento dos evangélicos, e das pessoas que afirmam não ter ne-
nhuma religião no país, ocorre principalmente nas áreas de fronteira agrí-
cola no norte e centro-oeste e na periferia das grandes cidades brasileiras.
Nessas áreas, a filiação religiosa tem, segundo os pesquisadores do Atlas,
uma relação direta com o processo migratório. Esse processo é confirma-
do por outra pesquisa do IBGE, indicando que, a cada ano, a população
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católica reduziu-se em um ponto percentual, com a maioria dos egressos
optando por igrejas evangélicas. Nos municípios de São Paulo e do Rio de
Janeiro, e em outras regiões metropolitanas do país, uma de cada quatro
pessoas deixou o Catolicismo, nos últimos vinte anos.

A PERSISTÊNCIA DO DÉFICIT DEMOCRÁTICO

A Igreja continua, por outra parte, a vivenciar, internamente, um
déficit democrático, sobretudo com relação à livre investigação teológica,
à situação das mulheres, à obrigação do celibato dos padres e a uma moral
sexual que muitos consideram ultrapassada. 

Quanto à investigação científica teológica, é constante a edição de
censuras e penas impostas a teólogos e a teólogas, por parte da Congregação
para a Doutrina da Fé (antigo Santo Ofício). Seguindo o caminho de Hans
Küng e Leonardo Boff, o teólogo espanhol Juan Tamayo Acosta tornou-se,
no início deste ano, o primeiro a ser censurado, no século XXI, por esse
o rganismo da Cúria Romana, por causa das teses defendidas em seu livro
Deus e Jesus, publicado em 2000. Foi censurado sem ter conhecimento do
processo, sem ser chamado a depor, ou seja, sem direito a recurso e à defe-
sa. Foi acusado de adotar uma posição racionalista “que conduz necessaria-
mente ao ateísmo” e de seguir “posições ambíguas” sobre a ressurreição de
Jesus Cristo, além de ser repreendido por dar “muitas entrevistas à impren-
sa”. Adecisão do cardeal Ratzinger de punir Tamayo resultou no protesto de
dezenas de outros teólogos, também ligados à Teologia Política européia e à
Teologia latino-americana da Libertação, entre os quais os próprios Hans
Küng e Leonardo Boff, além de Marciano Vidal, Benjamin Forcano, Manuel
Fraijó, Xavier Picaza, José Maria Diéz Alégria, José Maria Castillo, Juan
Antonio Estrada e Juan Bosch. 

Forcano publicou, em 1981, seu livro Nova Época Sexual, que foi
proibido pela Congregação para a Doutrina da Fé. Afastado da Congregação
Claretiana, com mais cinco companheiros, e retirado da direção da revista
Missão A b e rt a, foi recebido em São Félix do A r a g u a i a / M T, por d. Pedro
Casaldáliga. Manuel Fraijo, jesuíta, defendeu publicamente Hans Küng quan-
do esse teólogo foi afastado de sua cátedra universitária em Friburgo. A d v e r t i d o
por Ratzinger, manteve o apoio a Küng e, depois, afastou-se do sacerdócio. 

Xavier Picaza, mercedário e professor da Pontifícia Univer-
sidade Católica de Salamanca, foi condenado em 1984 e proibido de ensi-
nar Teologia por causa de seu livro As origens de Jesus (publicado em
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1978). Foi acusado de não ter deixado claro “que Jesus é o Filho eterno do
Pai, nem que o Espírito Santo seja a terceira pessoa da Trindade e por ter
duvidado da divindade de Cristo”. José Maria Diéz Alegria, jesuíta, pro-
fessor da Universidade Gregoriana de Roma, foi afastado de sua cátedra e
da Companhia de Jesus, por dois anos, por causa de suas opiniões sobre a
Igreja e o marxismo, expressas no livro Eu creio na esperança, publicado
nos anos setenta. Depois de dois anos, não se retratou e teve que deixar sua
ordem. José Maria Castillo, também jesuita e professor da Faculdade de
Teologia de Granada (Espanha), foi afastado das aulas em virtude de suas
idéias sobre a Trindade e a pessoa de Jesus. Juan Antonio Estrada, também
jesuíta, perdeu em 1988 sua cátedra em Granada, “por suas opiniões con-
trárias ao dogma católico”. O dominicano e professor da Faculdade de
Teologia de Valência (Espanha) Juan Bosch, por sua vez, foi censurado
pelo Vaticano por ter-se solidarizado com o “Documento de Colônia”, pu-
blicado na Alemanha, com a assinatura de centenas de teólogos, que exi-
giam a liberdade de expressão no interior da Igreja. 

A inquisição contra Hans Küng é mais antiga. Nascido em 1928,
em Sursee (Suíça), graduou-se em Filosofia em 1951, na Pontifícia Uni-
versidade Gregoriana de Roma, com uma dissertação sobre o humanismo
ateu de Jean-Paul Sartre e em Teologia, em 1959 na mesma universidade, com
um trabalho sobre a doutrina da justificação do teólogo evangélico Karl Barth.
Doutorou-se em Teologia na Sorbonne, com uma tese sobre o mesmo autor,
que lhe valeu a abertura do dossiê Küng no Santo Ofício do Vaticano. Foi
nomeado oficialmente, em 1962, pelo papa João XXIII, como perito do
Concílio Vaticano II. Apesar disso, foi processado em 1963, por causa do seu
livro E s t ruturas da Igre j a, e advertido em 1965 em razão de uma conferência
sobre a “Veracidade da Igreja”. Em 1967, o Vaticano confirmou o decreto,
proibindo a tradução e a distribuição do seu livro A I g re j a. Uma nova censura
foi aplicada em maio de 1970, em reação a um artigo sobre os casamentos
mistos entre católicos e pessoas de outras religiões. No ano seguinte, seu livro
Infalível? uma interro g a ç ã o, em que questiona a infalibilidade do papa, o
levou a ser interrogado por bispos e teólogos da Igreja alemã. Nesse mesmo
ano, recebeu a solidariedade de trezentos teólogos católicos e protestantes.
Em 1974, publicou seu livro Ser cristão, contra o qual a Conferência
Episcopal alemã divulgou três declarações. Finalmente, em 1979, o Va t i c a n o
revogou a sua autorização para ensinar como docente católico. 

“Critiquei a Igreja – afirmou –, não por ter-me afastado dela,
mas por ter-me comprometido com ela. A Igreja foi e continua sendo
importante para mim, mas nunca foi a instância suprema, nem o será no
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futuro. A Igreja só tem sentido no serviço ao homem e, definitivamente, ao
próprio Deus. E a Igreja cristã só tem sentido quando não se baseia em leis
e dogmas autofabricados, mas segundo a norma do Evangelho de Jesus
Cristo”. E acrescentou: “é possível que não agrade aos atuais hierarcas e
teólogos ouvir que Jesus não esteja ao lado da hierarquia e que foi liquida-
do por ela, em colaboração com os poderes políticos. Contudo, tal afir-
mação representa uma verdade histórica que ninguém nega hoje e de que
poderiam ser retiradas conseqüências práticas”. 

Um caso menos divulgado de censura e de punição atingiu,
recentemente, a teóloga brasileira Ivone Gebara, uma das mais conhecidas
representantes da Teologia feminista. Justamente por esse motivo, foi cen-
surada pelo Vaticano e obrigada a refazer seus estudos teológicos, em
Roma. Sua Congregação conseguiu, contudo, que a sua “pena” fosse
cumprida na Bélgica.

JOÃO PAULO II, 25 ANOS 

1. A trajetória do papa

O teólogo chileno Pablo Richard utiliza a expressão “neocon-
servadorismo progressista” para caracterizar a ideologia hegemônica nos
25 anos do Pontificado de João Paulo II. Ele imprimiu, ao seu longo go-
verno, uma marca contraditória à Igreja, representada por práticas
autoritárias internas e por discursos e gestos reformistas ad extra. A sua
biografia pessoal é marcada por vários traumas: sofreu um atentado terro-
rista em 13 de maio de 1981, na Praça de São Pedro, que lhe valeu a reti-
rada de uma parte do intestino; contraiu um tumor intestinal em 1992, teve
uma fratura no colo do fêmur em 1994 e uma apendicite, em 1996, além de
padecer da doença de Parkinson. Na juventude, já havia enfrentado a
experiência do nazismo e do stalinismo. Tudo isso contribuiu para hu-
manizar, ainda mais, a sua figura como papa. 

De igual maneira, esse carisma refletiu-se no sucesso de suas
viagens, que assumiram um caráter estratégico de afirmação da Igreja, não
apenas como instância romana, mas, sobretudo, como uma referência uni-
versal. Suas viagens representaram não apenas momentos pastorais e espi-
rituais de alta intensidade, mas também gestos sociopolíticos para afirmar
o papel da Igreja como o único referencial de unidade em um mundo divi-
dido. Em sua visão de mundo, João Paulo II adota uma abordagem pre-
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dominantemente culturalista e religiosa para explicar a crise civilizatória:
na base de todos os problemas encontra-se o abandono da religião. De certa
forma, a mensagem é que somente a Igreja pode salvar o mundo do desas-
tre. Do ponto de vista da moral sexual familiar, o papa restaurou a doutri-
na tradicional, sem conseguir, contudo, que a maioria dos católicos deixas-
se de recorrer, por exemplo, aos novos métodos de controle de natalidade.
Para João Paulo II, a família é base de todas as virtudes e o espaço funda-
mental de regulação moral da sociedade. 

É o que expressa, entre outros textos de sua autoria, a carta apos-
tólica sobre a família, publicada em 1981. Nela, o papa sintetiza sua visão
sobre a moral conjugal e sexual. Suas posições foram confirmadas no
Catecismo Universal, de 1992, e em fóruns internacionais, como a Conferência
Mundial sobre a População e o Desenvolvimento, da ONU, no Cairo, em 1994.
O Catecismo condena o divórcio, a união livre, o casamento por experiência e
as práticas homossexuais, consideradas “um comportamento intrinsecamente
desordenado porque fecha o ato sexual ao dom da vida e não procede de uma
complementariedade afetiva e sexual verdadeira”. Ao receber cientistas, em
1983, o papa qualificou a contracepção e o aborto como “os dois frutos de uma
mesma planta”. Contrariando algumas correntes científicas, reafirmou a
posição oficial da Igreja de que um novo ser humano surge desde a fecundação
do óvulo e que o aborto representa o assassinato de uma criança não nascida.
Do mesmo modo, o Catecismo Universal prescreve que a cooperação formal
com o aborto é um delito contra a vida, gerando, para o responsável, a pena
canônica da excomunhão. O papa também condena a procriação artificial, as
manipulações genéticas, a clonagem e o tráfico de embriões. 

João Paulo II exerceu, ao mesmo tempo, um importante papel
estratégico na derrocada dos regimes comunistas no Leste europeu, como
confirmou o próprio Mikhail Gorbatchev, em 1991: “podemos afirmar hoje
que tudo o que aconteceu no Leste europeu, no decorrer dos últimos anos,
só foi possível pela presença desse papa e do papel eminente que ele
desempenhou, inclusive no plano político, no cenário mundial”. Suas três
primeiras viagens à Polônia, em 1979, 1983 e 1981, contribuíram para a
erosão final do governo comunista, influindo igualmente na desestabiliza-
ção dos demais regimes desse tipo no Leste europeu. Desse modo, a diplo-
macia do atual papa representa uma ruptura dos métodos diplomáticos de
seus antecessores João XXIII (1958-1963) e Paulo VI (1963-1978), basea-
dos no diálogo tático e discreto com os Estados comunistas. Praticamente
o mesmo discurso feito na Polônia nos anos oitenta, foi repetido em
Havana, diante de Fidel Castro, em 25 de janeiro de 1998. 
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2. A política externa do Vaticano 

A Igreja Católica é a única instituição confessional do mundo a
ter acesso às relações diplomáticas. De acordo com o secretário de
Assuntos com os Estados, do Vaticano, o arcebispo francês Jean-Louis
Tauran, isso se deve, em primeiro lugar, à sua história, à sua organização
universal e transnacional e, também, ao seu chefe que, a partir da sua
eleição em conclave, adquire um caráter internacional. 

A interação da Igreja Católica com os demais atores interna-
cionais não se dá, propriamente, por meio da Igreja, nem pelo Estado do
Vaticano, mas pela Santa Sé (formada pelo papa e a Cúria Romana). De
acordo com o Código de Direito Canônico (cân. 361), a expressão “Santa
Sé” inclui “não só o Romano Pontífice, mas também a Secretaria de
Estado, o Conselho para os Negócios Públicos da Igreja e os demais orga-
nismos da Cúria Romana”. A Cúria é a administração central da Igreja. O
mesmo Código afirma, no cân. 1131, que a Igreja Católica e a Sé Apos-
tólica “são pessoas morais pela própria ordenação divina”. O contato entre
a Santa Sé e a comunidade internacional nasceu no contexto dos Concílios
Ecumênicos: a figura do Núncio Apostólico (embaixador do papa), com
uma missão diplomática junto a um determinado governo e com uma mis-
são eclesial junto a uma igreja particular, já existia no ano 453, no final do
Concílio de Calcedônia. No século XVI, a realidade internacional é im-
pactada pelo surgimento do Estado-Nação. A diplomacia adapta-se à nova
situação. Em 1701, o papa Clemente XI institui a Academia dos Nobres
Eclesiásticos, para formar os representantes pontifícios junto a outros go-
vernos. O Congresso de Viena (1814/1815) – responsável pela reorganiza-
ção geopolítica da Europa, após a derrota de Napoleão Bonaparte – dá pre-
cedência, nos debates, ao representante do papa.

A legitimidade internacional da Santa Sé é, majoritariamente,
reconhecida. A Santa Sé tem personalidade jurídica internacional (é a única
confissão religiosa a ter esse status) e se apresenta como uma “autoridade
moral soberana e independente”, por meio dos canais da diplomacia bila-
teral (que inclui relações diplomáticas com 176 países; assinatura de con-
cordatas e de acordos) e da diplomacia multilateral (relações com a ONU,
com a Comunidade Européia e com outras organizações).

Entre os países mais conhecidos, apenas a China, a Arábia
Saudita e o Vietnã ainda não estabeleceram relações diplomáticas com a
Santa Sé. Essas relações são dirigidas e executadas pela Secretaria de
Estado, cuja origem remonta ao século XV e que tem duas secções: a
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Secção dos Assuntos Gerais e a Secção das Relações de Estado, que inte-
gram o Conselho dos Assuntos Públicos da Igreja. A Segunda Secção cuida
das questões que envolvem a Igreja e os governos civis, além das organi-
zações multilaterais. 

3. Estratégias da diplomacia vaticana 

A dimensão política do discurso religioso apresenta uma ex-
trema dificuldade para a Ciência Política, na medida em que utiliza, de
forma sincrética, conceitos e elementos baseados na fé (subjetividade) e na
razão (objetividade). Nesse sentido, analisar as estratégias políticas reli-
giosas no espaço público requer, necessariamente, um exercício de análise
do discurso, na tentativa de distinguir o que é especificamente religioso e
o que é especificamente político. 

Definida a estratégia como “uma coordenação de atividades
complexas que visam a obtenção de um determinado resultado”, a políti-
ca externa do Vaticano está voltada, em termos gerais, para garantir
espaços de influência em todos os fóruns nacionais e internacionais em
que a sua visão de mundo e seus interesses estejam envolvidos. Isso
inclui, por exemplo, todo e qualquer fórum que trate de questões ligadas
à vida, desde seu momento inicial até à morte; e que também trate da
liberdade religiosa, da justiça e da paz. Os interesses da Igreja têm um
caráter transnacional e se concentram, essencialmente, na abertura ou na
consolidação de espaços para a sua ação evangelizadora. Nesse sentido,
as estratégias da diplomacia vaticana não estão voltadas, na história con-
temporânea, para a conquista do poder político direto, mas para garan-
t i r, no espaço interno dos Estados e no plano mundial, o grau de influên-
cia e as propostas da Igreja. Nesse contexto, há uma correspondência
entre os momentos da história da Igreja e os modelos e paradigmas ecle-
siásticos. 

Na história do Cristianismo (Comblin, 2003), podem ser identi-
ficados basicamente três períodos: o primeiro é o das perseguições até à
conversão de Constantino, caracterizado pelo princípio de resistência à
ordem estabelecida; o segundo – e mais longo – refere-se ao período da
Cristandade que começou com Constantino e prevaleceu praticamente até
a Revolução Francesa; nele, o Cristianismo era um dos atores principais da
ordem dominante. O terceiro envolve todo o processo histórico pós-1789
até os dias atuais, em que o Cristianismo é confrontado com novos
desafios, entre os quais a deseclesialização e a secularização. 
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Durante todo esse processo histórico, a Igreja, como instituição,
foi construindo o seu modelo próprio de diplomacia, com as seguintes ca-
racterísticas básicas, entre outras: estável; conciliatória; silenciosa; basea-
da em pequenos e gradativos passos; com o menor custo possível para a
imagem da instituição; reforçadora da imagem da Igreja como uma insti-
tuição unificadora, a serviço de toda a humanidade. Uma das tradições da
Santa Sé é, também, a de nunca tomar a iniciativa, nem de iniciar, nem de
romper, as relações diplomáticas com qualquer país.

4. As viagens do papa como dado estratégico

Nas estratégias de política externa do Vaticano, as viagens do
papa assumem um papel fundamental, do ponto de vista pastoral-religioso,
mediático e político. Os périplos pontifícios no século XX começaram no
período de 4 a 6 de janeiro de 1964, com a viagem de Paulo VI à Terra
Santa, três anos antes da Guerra dos Seis Dias. Até então, o único pontífice
a deixar o território romano fora o papa Pio VII, no começo do século XIX. 

Paulo VI fez também uma histórica visita à sede da ONU, em 4 e
5 de outubro de 1965, a convite do secretário-geral, U Thant. Diante de repre-
sentantes da maioria dos países membros (somente a Albânia, então stalinista,
boicotou a sessão de 4 de outubro), o papa afirmou: “Esse encontro possui um
duplo caráter: de simplicidade e de grandeza; de simplicidade, porque quem
vos fala é um homem como vós; ele é vosso irmão e mesmo um dos menores
entre vós, que representais Estados soberanos, uma vez que só é investido de
uma minúscula e quase simbólica soberania temporal, o mínimo necessário
para ser livre para exercer a sua missão espiritual e para assegurar, a todos que
com ele tratam, que é independente diante de toda soberania deste mundo. Ele
não tem nenhuma soberania temporal, nenhuma ambição de competir con-
vosco”. Em seguida, pediu aos Estados que se empenhassem em favor da paz
e proclamou duas vezes: “Nunca mais a guerra! Nunca mais a guerra !”. 

Depois do brevíssimo governo de João Paulo I, seu sucessor
João Paulo II fez das viagens um de seus principais instrumentos a serviço
da Igreja. O Brasil foi visitado por ele três vezes.

5. Igreja e Teorias das Relações Internacionais 

Em que modelo teórico de Relações Internacionais poderíamos
incluir a política externa do Vaticano? Uma resposta apressada possivel-
mente a qualificaria como wilsoniana e idealista. No entanto, o estudo dos
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eventos dessa política específica leva-nos a uma caracterização mais com-
plexa. Em nome de seus interesses institucionais e de sua missão, a Santa
Sé tem adotado posições realistas em sua foreign policy, enquanto promove
uma visão idealista de mundo. 

Esse realismo manifestou-se, de modo bastante evidente,
durante a guerra fria, nos pontificados de João XXIII a Paulo VI, com a
chamada Ostpolitik do Vaticano, voltada para os Estados de regime socia-
lista do Leste europeu. João Paulo II deu continuidade a essa política, de
que já participava em seu país natal, como arcebispo de Cracóvia. Tendo
como referencial de resistência ao comunismo suas freqüentes viagens à
Polônia, Karol Wojtyla torna-se, então, uma figura-chave, do ponto de
vista estratégico, no processo de queda dos regimes autoritários do Leste
europeu. O papa apóia, desde o começo, o sindicato Solidarnosc, de Lech
Walesa, e reage, junto a Leonid Brejnev, contra as ameaças de invasão da
Polônia pelas tropas soviéticas. Em dezembro de 1989 recebe, no Vaticano,
o líder soviético Mikhail Gorbatchev, dois anos antes da débâcle da URSS,
em 1991. No conflito da ex-Iugoslávia, o Papa também participa do jogo
de xadrez estratégico e se antecipa, taticamente, aos hegêmonas ocidentais,
ao reconhecer, em 13 de janeiro de 1992, a independência da Croácia e da
Eslovênia. Do mesmo modo, no Ocidente, um difícil processo de negoci-
ação levaria o papa a visitar Cuba, em janeiro de 1998. 

Outro exemplo de realismo político do Vaticano é o relacionamen-
to de seus representantes diplomáticos com os governos da A rgentina e do
Chile, durante as ditaduras militares das décadas de setenta e oitenta. No Chile,
o general Pinochet teve, entre os seus principais aliados, o então Núncio
Apostólico, arcebispo Ângelo Sodano, hoje a segunda autoridade do Va t i c a n o ,
como secretário de Estado. Graças a essa amizade, a Santa Sé formalizou, de
imediato, junto às autoridades britânicas, o primeiro pedido para que o ex-dita-
dor chileno fosse libertado. Do mesmo modo, na A rgentina, os generais
encontraram no Núncio Apostólico, d. Pio Laghi, um leal e permanente par-
ceiro. Aditadura argentina repassava a Laghi informações privilegiadas. Esses
vínculos de Laghi com a ditadura levou a Associação das Mães da Praça de
Maio a processá-lo junto à Justiça italiana, por considerá-lo omisso diante das
violações dos direitos humanos, no regime de exceção. Neste momento, a
Santa Sé examina também, de forma realista e pragmática, a possibilidade de
uma reconciliação com a República Popular da China, admitindo, inclusive, o
reconhecimento da tese chinesa de soberania sobre Taiwan. Além de aceitar
essa tese, o governo chinês exige, da Santa Sé, o compromisso de não favore-
cer a campanha do Dalai Lama em favor da autonomia do Tibet. 



DESAFIOS ESTRATÉGICOS DAIGREJACATÓLICA 73

Por outra parte, a diplomacia vaticana vem realizando negoci-
ações, na ONU, para transformar o Vaticano de observador permanente em
membro pleno das Nações Unidas. 

6. Convergências e divergências entre EUA e Vaticano 

Desde o momento em que resolveram levar à prática o que con-
sideram o seu destino manifesto, os EUA sempre tiveram na Santa Sé um
de seus principais aliados estratégicos. Essa aliança entre a Casa Branca e
o Vaticano é o dado histórico preponderante no seu relacionamento bila-
teral. Os principais pontos de convergência, acentuados nos governos
republicanos de Ronald Reagan, George Bush e do seu filho George
Walker Bush: incluem, além do anti-comunismo, principalmente questões
morais, como a rejeição ao aborto. 

As questões centrais de divergência concentram-se, hoje, na
posição contrária do papa e da Santa Sé aos eixos da Doutrina Bush e à
política de intervenção preventiva dos EUA em países que seu governo
considere como integrantes do “eixo do mal”; e na questão da economia e
das políticas de ajuste estrutural, referenciadas exclusivamente no merca-
do. Nesse aspecto específico, um caso paradigmático é o contencioso entre
o Vaticano e Washington em torno da recente invasão do Iraque. O papa
opôs-se, desde o início, à decisão de Bush de descartar a ONU do affaire
iraquiano e defendeu explicitamente o não esgotamento das possibilidades
de uma saída negociada com o regime de Saddam Hussein. Deu sua con-
tribuição particular nesse sentido, ao enviar dois negociadores com men-
sagens especiais para Bush e Saddam. Os enviados foram os cardeais
Roger Etchegaray, a Bagdá, e Pio Laghi, a Washington. 

O papa João Paulo II assumiu uma posição contrária à dos EUA
e da Inglaterra, diante da invasão do Iraque, basicamente por dois motivos:
éticos e espirituais, e pragmáticos. Reafirmou os princípios que o Concílio
Vaticano II já havia aprovado nos anos sessenta: “todo ato de guerra que
leve indistintamente à destruição de cidades inteiras ou de vastas regiões,
com os seus habitantes, é um crime contra Deus e contra o próprio homem,
que deve ser condenado firmemente e sem hesitação”. Na posição do papa,
no caso do Iraque, pesaram também motivos estratégicos: a ICR considera
fundamental um bom relacionamento com os países islâmicos. O
Islamismo tende a ser, a médio prazo, a religião com maior número de
adeptos no mundo. A ICR é herdeira da doutrina da guerra justa (Tomás de
Aquino). Mas, modernamente, já a entende de outra maneira: defende o
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direito de legítima defesa nacional, mas somente após o esgotamento de
todas as possibilidades de solução pacífica para os conflitos. Essa legítima
defesa só pode ser acionada em resposta a uma agressão armada atual e não
apenas potencial (ou seja, a Igreja é contra a chamada “guerra preventiva”).
Do mesmo modo, a guerra deve ser limitada, e não total, e não deve causar
um mal maior do que o bem a ser defendido. 

7. A sucessão do papa

Um colégio eleitoral majoritariamente conservador e multina-
cional elegerá o sucessor de João Paulo II. Em termos geográficos, provém
de todos os continentes e inclui cardeais atuantes em contextos sociais,
econômicos, culturais e políticos bastante diferentes como, por exemplo, as
hostilidades inter-religiosas na Índia, a pobreza em Gana, a guerra civil no
Sudão, os conflitos étnicos na Nigéria e as tensões políticas na Guatemala.
Ao todo, o Colégio dos Cardeais representa 69 países. Os europeus hege-
monizam o conclave, que elegerá o novo papa, com 66 cardeais eleitores,
em 135. O maior bloco individual é o italiano, com 23 eleitores (17% do
total, comparados com 23% na última eleição, em 1978). A América Latina
detém 17,8% do total do conclave, com 24 cardeais eleitores. A Ásia e a
África possuem treze eleitores cada uma, e a América do Norte, 14, dos
quais 11 norte-americanos. Os eleitores da Cúria Romana são 34 (25% do
total), cinco dos quais completarão oitenta anos em 2004 e ficarão fora da
lista eleitoral, se o papa não morrer até lá. 

O critério geopolítico, com base na nacionalidade, deixou de ser
absoluto na eleição do sucessor do papa. O que predomina agora são as
alianças transversais entre grupos de cardeais da Europa e de outros conti-
nentes sobre temas considerados vitais para o futuro da Igreja. Os conser-
vadores pretendem dar continuidade à atual política de João Paulo II, basea-
da no reforço da ortodoxia interna e na manutenção do atual perfil “neopro-
gressista conservador” ad extra. Já os reformadores defendem a convocação
de um novo Concílio Ecumênico, o Vaticano III, mudanças na Cúria Ro-
mana, novas modalidades de exercício da missão papal, incluindo mudanças
no diálogo com os bispos, com outras Igrejas e religiões, além da rea-
firmação das críticas da Igreja à doutrina do neoliberalismo. Vários pes-
quisadores afirmam que existiria uma tendência, na história das eleições pon-
tifícias, de alternância entre um Pontificado longo e outro curto. Desse modo,
os cardeais prefeririam eleger um papa idoso, embora com saúde, como ele-
mento de transição, depois de 25 anos de governo de João Paulo II. 
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Os vaticanistas apontam como candidato preferido dos setores
progressistas o cardeal de Milão, d. Carlo Maria Martini, jesuíta, com 76
anos. Outro nome citado, nessa corrente, é o arcebispo de Te g u c i g a l p a
(Honduras), d. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, 61 anos, salesiano,
poliglota e ex-secretário-geral e presidente do Conselho Episcopal
Latinoamericano (Celam), considerado de caráter conciliador. Um reforço
para essa candidatura é o fato de que mais da metade dos católicos vive na
América Latina. Ainda no mundo subdesenvolvido, a candidatura africana
mais comentada é a do cardeal nigeriano Francis Arinze, considerado um
pioneiro no diálogo entre o catolicismo e as religiões tradicionais africanas.
Já entre os conservadores, o nome mais noticiado é o do cardeal Giovanni
Battista Re, secretário da Congregação dos Bispos. Outro nome lembrado é
o do cardeal de Bologna, d. Giacomo Biffi, apoiado pelas correntes integris-
tas e por movimentos como Comunhão e Libertação e Opus Dei. São tam-
bém lembrados, entre os vaticanistas, os cardeais Dario Castrillón Hoyos,
colombiano, responsável pelo Conselho Pontifício para a Família e o italiano
Dionige Tettamanzi, arcebispo de Gênova, considerado um reformador mo-
derado. De todo modo, segundo um ditado sempre lembrado no Va t i c a n o ,
“quem entra no conclave como papa, acaba saindo como cardeal”.

CONCLUSÃO

Quem quer que seja o sucessor de João Paulo II, terá, diante si,
o desafio de adequar o discurso da Igreja à atual realidade de um mundo
globalizado, mais de trinta anos depois do Concílio Vaticano II; de reforçar
o diálogo inter-religioso; de adotar novos métodos de trabalho, para dentro
e para fora, e que consigam dar uma resposta aos desafios da secularização
e da deseclesialização. 

A nova sociedade civil intra-eclesiástica continuará pressionan-
do em favor de outra concepção de Igreja, horizontal e democrática; con-
tinuará a questionar o monopólio masculino na atividade sacerdotal e a rei-
vindicar a revisão da lei do celibato obrigatório. Outra demanda que se
acentua é a da revalorização dos símbolos, numa sociedade desencantada.
Isso significa reduzir o peso da burocracia institucional e recuperar o po-
tencial simbólico subjacente à instituição eclesiástica. No plano das re-
lações internacionais, a política externa do Vaticano é desafiada a se legiti-
mar junto aos setores majoritários da população mundial, que continuam
marginalizados e excluídos das decisões, sobretudo econômicas, que lhes
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dizem respeito. Para tanto, deverá ser reafirmado o discurso da ética social,
em todas as instâncias, bilaterais e multilaterais. 

Duas recentes pesquisas revelam a expectativa dos leigos católicos
com relação ao futuro da Igreja: a primeira, realizada por Michael Hout e
Andrew Greeley, em 2002, em seis países (Espanha, Irlanda, Estados Unidos,
Itália, Polônia e Filipinas), incluiu sete perguntas: “O que você considera mais
importante no futuro papa: que ele se dedique mais às pessoas comuns ou que
se preocupe mais com os assuntos religiosos?; Os bispos são hoje escolhidos
pelo Vaticano e, no passado, eram eleitos pelos padres e pelo povo. Vo c ê
preferiria que a escolha continuasse como hoje ou que voltasse a ser como no
passado?; O que você pensa sobre uma maior presença dos leigos como
assessores do papa?; Você gostaria que o próximo papa desse maior poder de
decisão aos bispos ou que continuasse a tomar a maioria das decisões na
Igreja?; Você é a favor ou contra que o novo papa permita a ordenação de
mulheres?; Você gostaria que o próximo papa fosse mais aberto para pro-
mover mudanças na Igreja ou você acha que está tudo bem na Igreja, hoje?”. 

A segunda pesquisa foi feita no primeiro semestre deste ano
pelo jornal belga L’ A p p e l, junto aos católicos da região belga de língua
francesa, a Wallonie, sob a direção do professor Frédéric Antoine, da Uni-
versidade Católica de Louvain. Perguntados sobre o futuro do cristianis-
mo, apenas 31% declararam-se otimistas. Entre os que se disseram prati-
cantes, 40% afirmaram ser otimistas e, entre os menos praticantes, 16%.
Mais de 60% disseram-se pessimistas quanto à evolução do relaciona-
mento entre a juventude e o cristianismo, percentual esse de 60% quanto
à prática religiosa, e de 61,5% quanto ao funcionamento da Igreja. Com
relação a ética e a moral cristãs, 80% dos entrevistados disseram-se con-
trários à posição oficial da Igreja sobre a contracepção, e 50% afirmaram
ser contrários ao ponto de vista da Igreja sobre a eutanásia, o aborto e a
procriação assistida. Mais de 80% admitem que os padres poderiam se
casar e que os homens casados e as mulheres poderiam ser ordenados.
Entre as pessoas entrevistadas, 66,5% consideram que não há bastante
democracia na Igreja e 56,5% afirmam que os leigos não participam ati-
vamente da tomada de decisões na Igreja. 

Já a primeira pesquisa indicou que os leigos mais jovens e
com melhor instrução lideram as demandas por reformas na Igreja (58%
dos quais na Espanha e na Irlanda, países de grande tradição católica).
Os espanhóis responderam positivamente em favor de uma maior
autonomia para os bispos e por uma maior participação dos leigos em
sua escolha, como também na ordenação de mulheres. Na Polônia, terra
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natal de João Paulo II, 58% dos entrevistados disseram-se favoráveis a
um papa “mais aberto às mudanças”, assim como em favor do casamen-
to opcional para os padres. 

Quaisquer que sejam os rumos dados ao Catolicismo, no pós-
João Paulo II, parece evidente que nem todos os caminhos levam mais a
Roma. 

DERMI AZEVEDO é jornalista e mestre em Ciência Política 
pela USP, onde também faz o doutorado. 
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O Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo foi elaborado a
partir de uma metodologia que buscou articular a dimensão da construção
do espaço urbano da metrópole paulista com questões específicas da(s)
juventude(s) paulistana(s). O objetivo da pesquisa consistia em mapear a
presença de distintas formas de agrupamentos juvenis e traçar o(s) perfil(s)
desses jovens. 

Um dos principais desafios enfrentados nessa construção
metodológica foi a necessidade de se harmonizar tempos e ritmos notada-
mente diferentes: aqueles exigidos pela política, mais propriamente pelo
Executivo, com aqueles exigidos pela pesquisa, quando pautada pelas
exigências dos procedimentos científicos. 

Nesse sentido, a elaboração do Mapa da Juventude da Cidade de
São Paulo no curto período de 5 meses só foi possível por se contar com o
suporte de pesquisas anteriormente realizadas sobre diferenciais intra-
urbanos, mas fundamentalmente por se optar por uma metodologia que
parte da questão urbana, de como a construção do espaço nesta complexa
metrópole brasileira é marcada por profundas desigualdades socioespaciais.

A incorporação da dimensão espacial da exclusão social apre-
sentava-se como possibilidade metodológica para se apreender algumas
das características da(s) juventude(s) paulistana(s). Garantia-se com isso
a visibilidade da grande maioria dos jovens paulistanos, e não apenas
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daqueles que percorrem os circuitos conhecidos da cidade, vale dizer, os
circuitos dos incluídos. Esta era uma condição fundamental para que o
Mapa pudesse efetivamente fornecer subsídios para a elaboração de
políticas públicas promotoras da eqüidade. Afinal, não se estava diante de
uma juventude abstrata, e sim de aproximadamente dois milhões de
jovens vivendo e construindo seu futuro e suas expectativas na maior
cidade brasileira, detentora de s t a t u s de metrópole global. Metrópole esta
que, no entanto, da mesma forma que as demais metrópoles de países
periféricos e semiperiféricos, insere-se no circuito mundial da economia
articulada a um modelo concentrador de riquezas e marcado por forte
exclusão socioespacial (Borja e Castells,1998). Daí o objetivo de se bus-
car identificar algumas das principais características da inserção dos
jovens nessa metrópole. 

Embora as discussões sobre a dimensão espacial da desigual-
dade social não sejam recentes, tendo sido contempladas desde os estudos
pioneiros da Escola de Chicago, é somente a partir da segunda metade do
século XX que a literatura especializada, em particular nos campos das
Ciências Sociais e da Geografia, vem absorvendo de modo mais significa-
tivo a perspectiva de se assumir as relações sociais e espaciais como
homólogas e dialeticamente inseparáveis (Lefèbvre, 1976, 1991, 1995;
Soja, 1989). No nosso caso específico, Torres (2003: 4) aponta que enquan-
to internacionalmente se verifica uma “forte ênfase na questão da sepa-
ração entre grupos sociais e da homogeneidade social das várias partes da
cidade, estruturada especialmente pela etnia e pela raça”, a literatura
brasileira “tem se concentrado principalmente na existência de desigual-
dades e injustiças na distribuição de renda e de serviços públicos mais do
que na separação de grupos sociais”.

Foi com o propósito de se identificar homogeneidades e segre-
gações dos jovens no espaço urbano paulistano que a elaboração do Mapa
da Juventude associou às questões das distintas inserções desses jovens no
mundo do trabalho e da escola aquelas relacionadas aos seus hábitos e
práticas, incluindo o lazer e o uso da cidade, discriminadas segundo as dis-
tintas regiões da cidade. 

Apresenta-se a seguir a) os principais traços que marcaram a
construção urbana da metrópole paulista; b) o detalhamento da metodolo-
gia, com especial atenção para a construção das chamadas Zonas
Homogêneas Juvenis, que permitiram que se traçasse um Perfil do Jovem
Paulistano; e c) alguns resultados encontrados, evidenciando assim as
potencialidades da metodologia utilizada na pesquisa.
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O PADRÃO DE EXCLUSÃO SOCIOESPACIAL

Na segunda metade do século XX, São Paulo constitui-se como
a metrópole brasileira por excelência, inicialmente se consolidando como
metrópole industrial e, a partir da década de oitenta, após uma modificação
radical de sua essência, como metrópole transacional. Dado que o entendi-
mento desse processo se constitui no principal arcabouço da metodologia
elaborada para a execução do Mapa da Juventude, serão apresentadas algu-
mas características desses dois períodos, tomando como referência central
os processos socioespaciais de exclusão. 

Até a década de setenta, a concentração de atividades econômi-
cas, particularmente industriais, pode ser considerada o eixo organizador
da cidade de São Paulo. Esta lógica resulta num modelo de ocupação
urbana bastante polarizado e desigual, em que o crescimento demográfico,
a migração para as metrópoles, a disponibilidade de significativo exército
industrial de reserva constituem alguns dos elementos que marcam esse
período. Notadamente em São Paulo, esse modelo de ocupação urbana car-
acteriza-se pelo fenômeno da “periferização”, com o início de um ciclo de
loteamentos urbanos, na maioria das vezes clandestinos, aliados à “alter-
nativa” da autoconstrução, à valorização do solo e à especulação imobi-
liária em terrenos cada vez mais distantes do centro (Bógus e Wanderley,
1992; Kowarick, 1979).

Diversos estudos realizados entre os anos 1970 e 1980 conso-
lidam a noção de “periferia”, caracterizada então pelas péssimas
condições de vida de seus moradores e pela ausência de intervenções
estatais – exceto pela execução dos grandes conjuntos habitacionais
(Brant, 1989; Jacobi, 1989; Bonduki e Rolnik, 1982; Santos, 1993a).
Ribeiro e Lago (1992: 161), por sua vez, definem “periferização” como
um fenômeno que “não quer dar conta apenas de um l o c u s, mas de um
processo de segregação e diferenciação social no espaço que tem causas
econômicas, políticas e culturais” e no qual “consolida-se a imagem de
espaços socialmente homogêneos”.

Segundo Marques e Bichir (2001:10), “se havia consenso em
relação às péssimas condições de vida nas periferias” na literatura soci-
ológica e urbana da década de setenta e início de oitenta, os “processos pro-
dutores do espaço eram objeto de descrições diversificadas e nem sempre
compatíveis”. Os autores apontam que, naquele período, o conjunto da li-
teratura nacional na área mobilizou mecanismos estruturais e/ou de
natureza econômica para explicar a conformação da cidade e as políticas



estatais, seja ligando-as ao modo de produção, em sua versão influenciada
pelo marxismo estruturalista francês, seja associando-as ao comportamen-
to econômico de agentes sociais1.

Em suma, a consolidação de São Paulo como a metrópole indus-
trial brasileira nas décadas de sessenta e setenta se assenta, ao mesmo
tempo que cria, uma cidade marcada por forte desigualdade espacial, cujo
modelo de crescimento é fortemente dual (centro versus periferia). A par-
tir dos anos oitenta, no entanto, uma nova lógica econômica se impõe, com
aumento progressivo do peso dos setores terciário e quaternário na econo-
mia. Neste período, São Paulo consolida-se como uma metrópole transa-
cional. Se a fórmula de manutenção do poder da metrópole industrial con-
sistia até então em crescer sem parar – aumentando sua área de influência
contígua, incrementando o número de plantas industriais e de serviços,
atraindo populações migrantes –, o mesmo não ocorre na metrópole transa-
cional. Neste caso, como a informação é peça-chave desse processo, a
metrópole transacional não precisa necessariamente agregar todos os ele-
mentos no interior de seu território, e mesmo assim torna-se possível man-
ter o comando e a direção política e econômica do país. 

A incorporação de novas tecnologias, com ênfase na circulação
de informações; o fenômeno da “involução metropolitana”, caracterizado
pelo menor crescimento da cidade-sede em comparação com o dos demais
municípios que compõem a região metropolitana; a especialização nos
setores terciário e quaternário da economia; a diminuição relativa do peso
industrial, associada à mudança nas características das plantas industriais
que tendem a se tornar menores, automatizadas e não poluentes; o aumen-
to da economia e do emprego informal, bem como das desigualdades e da
pobreza são alguns dos elementos dessa transformação radical (Santos,
1994). E o modelo espacial daí decorrente tende a ser menos polarizador
do que o primeiro, causando reflexos importantes não só no uso do solo e
na divisão espacial do trabalho, como na vida de seus moradores. Esse
novo padrão aumenta o dinamismo urbano e possibilita a criação de “sub-
centros”, mas não transita para uma ruptura com padrões espaciais de
desigualdade consolidados durante o período anterior de industrialização
da capital paulista (Mello, 1998). Ressalte-se que, da mesma forma que
outras metrópoles transacionais de países capitalistas periféricos, o proces-
so de conformação da metrópole transacional paulista é marcado pela
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1 Os estudos de Kowarick (1979) e Bonduki e Rolnik (1982) representariam a primeira
influência, enquanto os de Santos, C. (1982) a segunda.
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“intensificação e a renovação dos processos sociais de exclusão... Em ou-
tros termos, as novas feições na paisagem e a intensificação da exclusão
social estão presentes nas metrópoles contemporâneas”, o que aumenta a
importância da dimensão espacial da exclusão social (Lencioni,1998:40).

Dessa forma, no processo de consolidação da metrópole transa-
cional, a dimensão espacial da exclusão ganha novos contornos, tornando-
se mais complexa. O modelo dual (centro versus periferia), que contrasta-
va de um lado o centro rico e de outro periferias pobres e com escassez de
serviços públicos, não se revela mais suficiente como modelo explicativo
da construção urbana da metrópole paulista. Evidências empíricas apontam
para a disseminação da pobreza por toda a cidade, em pequenos espaços
mais próximos do centro; para um aumento de investimentos públicos na
direção das periferias, além da existência de um gradiente de crescimento
de condomínios fechados com alto poder aquisitivo na direção do vetor de
expansão oeste da cidade, até há bem pouco tempo ocupado apenas por
populações com baixo poder aquisitivo (Torres et alii, 2003).

A inserção da juventude nessa complexa metrópole por si só é
uma questão instigante; agregue-se a isso o fato de que Torres et alii
(2003), ao realizarem um estudo sobre padrões de segregação socioespa-
cial em São Paulo, constataram que a existência de alta proporção de ado-
lescentes numa determinada região correlaciona-se estreitamente à existên-
cia de pobreza nessa mesma região, o que de certa forma aponta para uma
especificidade da realidade paulistana, pois em outras cidades essa relação
se dá com a presença de crianças e não com a de adolescentes. 

AS ETAPAS DO MAPA DA JUVENTUDE DE SÃO PAULO

Para a execução do Mapa, foi realizado um longo e sinuoso per-
curso que articulou distintos componentes: um Inquérito Domiciliar, um
survey do Bolsa-Trabalho, um Levantamento de Equipamentos e Espaços
de Lazer e um Cadastramento dos Grupos.

O Inquérito Domiciliar foi realizado a partir das chamadas
Zonas Homogêneas, constituídas tendo como base a dimensão espacial da
exclusão social dos jovens paulistanos, garantindo-se assim a visibilidade
de jovens com diferentes inserções sociais. 

O survey do Bolsa-Trabalho caminhou na mesma direção, apor-
tando mais informações sobre jovens moradores das áreas com maior
exclusão social. O Programa Bolsa-Trabalho foi criado pela Secretaria de



Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura Municipal de
São Paulo (SDTS/PMSP) em 2001, sendo destinado a jovens desemprega-
dos com idade entre 16 e 20 anos, pertencentes a famílias de baixa renda.
Dessa forma, a incorporação desses bolsistas como informantes privilegia-
dos configurou-se como recurso adicional para garantir a visibilidade no
Mapa daqueles jovens das regiões menos incluídas nos circuitos comer-
ciais. O survey alcançou 1.400 bolsistas. 

O Levantamento de Equipamentos e Espaços de Lazer foi rea-
lizado com dois objetivos: disponibilizar, em uma única fonte, as infor-
mações – no geral bastante dispersas – sobre esses equipamentos; e fornecer
elementos para se traçar os circuitos realizados pelos jovens no conjunto da
cidade, tomando-se como referência os equipamentos existentes. 

Por fim, o Cadastramento dos Grupos de Jovens Paulistanos.
Foram cadastrados 1.609 grupos, somando 303.592 participantes. Embora
não tenham sido objeto dessa análise, o que se buscava nesse caso era con-
hecer as principais motivações que levam os jovens a se organizar em gru-
pos, o grau de formalização desses grupos e as atividades que realizam. Dois
aspectos, no entanto, foram privilegiados na análise desses dados: as práticas
de lazer e a participação em grupos, ambos entendidos como estratégias que
expressam mais profundamente o significado de ser jovem nessa metrópole.
De fato, o Cadastramento dos Grupos revelou uma juventude atuante, dis-
tante da imagem de juventude “alienada”. Jovens que se reúnem pelos mais
distintos motivos: para desenvolver manifestações artísticas, esportivas, reli-
giosas, políticas e de ação social. Jovens que se reúnem para refletir, criticar,
discutir problemas sociais e políticos, atuar junto à comunidade. 

A articulação destes quatro componentes é a base da elaboração
do Mapa da Juventude; ela aportou novos elementos que contribuem para
que se desenhe um perfil da(s) juventude(s) paulistana(s).

AS ZONAS HOMOGÊNEAS E O INQUÉRITO DOMICILIAR

A realização do Inquérito Domiciliar acabou sendo uma das eta-
pas mais complexas e ricas na elaboração do Mapa. Mais do que simples-
mente traçar um perfil das atividades de diversão realizadas e/ou desejadas
por esses jovens, o inquérito desenhou o perfil social, econômico e cultu-
ral da juventude paulistana .

Para sua realização, os 96 Distritos Administrativos do municí-
pio foram divididos em 5 grupos, denominados de Zonas Homogêneas
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(ZH), cada uma delas agrupando um conjunto de distritos com perfis
semelhantes do ponto de vista da inserção do jovem naquela realidade. A
identificação dos distintos perfis dos distritos se baseou na elaboração de
um indicador composto, denominado Indicador Composto Juvenil, con-
struído a partir das seguintes variáveis:

• Percentual da População Jovem do Distrito.
• Taxa Anual de Crescimento Populacional do Distrito entre 1991

e 2000.
• Percentual de Mães Adolescentes no Total de Nascidos Vivos.
• Coeficiente de Mortalidade por Homicídios na Faixa Etária de

15 a 24.
• Percentual de Jovens que Não Freqüentam Escola.
• Coeficiente de Viagens por Motivo de Lazer, por Distrito.
• Índice de Mobilidade da População de 15 a 24 anos.
• Valor do Rendimento Médio Mensal Familiar.

Essas variáveis foram selecionadas a partir dos resultados de
pesquisas anteriormente realizadas pela Fundação Seade (Índice de
Vulnerabilidade Juvenil), pela PUC/Cedec (Mapa da Exclusão Social) e pelo
Cedec (Mapas de Risco da Violência). Cada variável selecionada foi identi-
ficada e/ou calculada para todos os distritos da cidade de São Paulo. Foi
então criado um r a n k i n g para cada variável, onde os distritos eram classifi-
cados do melhor para o pior resultado obtido naquela variável específica. Em
seguida, cada distrito recebeu uma nota, sendo que o distrito com o melhor
indicador recebeu nota 1, e o pior, nota 0. A partir da definição do melhor e
do pior resultado, foram calculadas proporcionalmente notas para os outros
distritos. Ao final, foram somadas as notas obtidas por cada distrito em todas
as variáveis pesquisadas, sendo apurada uma média ponderada. Esta média
foi denominada de Indicador Composto Juvenil (ICJ). A Tabela 1 apresenta
o r a n k i n g encontrado para cada distrito da capital. 

A partir da definição do ICJ, os distritos foram agrupados em 5
conglomerados (as Zonas Homogêneas), sendo que a ZH1 é aquela que
reúne os distritos com as melhores condições para os jovens, e a ZH5, os
piores (Mapa 1). 

Em seguida, foi delineada uma amostra probabilística por con-
glomerado, tomando-se como unidade de amostragem primária as cinco
Zonas Homogêneas definidas. Em cada uma delas foram sorteados 70
setores censitários, com probabilidade associada ao número de setores de
cada distrito. Assim, os distritos que apresentavam um número maior de
setores tinham maior probabilidade de terem esses setores sorteados. 
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Tabela 1: Indicador Composto Juvenil - Distritos Administrativos, Município de São
Paulo, 2003

Distrito Indicador Distrito Indicador

Jardim Paulista 0,78 Limão 0,41
Moema 0,77 Aricanduva 0,41
Pinheiros 0,76 Jaguaré 0,39
Itaim Bibi 0,74 Pirituba 0,39
Consolação 0,69 Jabaquara 0,39
Alto Pinheiros 0,67 Ponte Rasa 0,38
Lapa 0,67 Rio Pequeno 0,38
Perdizes 0,66 Cangaíba 0,36
Vila Mariana 0,65 Sacomã 0,36
Santo Amaro 0,65 Artur Alvim 0,36
Tatuapé 0,64 Tremembé 0,35
Moóca 0,64 Vila Maria 0,35
Saúde 0,61 Vila Andrade 0,33
Barra Funda 0,6 Ermelino Matarazzo 0,33
Sé 0,6 Cidade Líder 0,33
Campo Belo 0,59 Vila Medeiros 0,33
Santa Cecília 0,58 Itaquera 0,32
Morumbi 0,58 São Mateus 0,32
Butantã 0,57 São Miguel Paulista 0,32
Bela Vista 0,57 Raposo Tavares 0,31
República 0,55 Jaçanã 0,31
Vila Guilherme 0,55 Vila Jacuí 0,3
Água Rasa 0,55 Cidade Dutra 0,3
Santana 0,55 Campo Limpo 0,29
Vila Leopoldina 0,55 Parque do Carmo 0,29
Liberdade 0,53 José Bonifácio 0,29
Belém 0,52 Jaraguá 0,28
Pari 0,52 Vila Curuçá 0,28
Carrão 0,52 Sapopemba 0,28
Tucuruvi 0,51 Perus 0,26
Campo Grande 0,51 Jardim São Luís 0,25
Ipiranga 0,51 Marsilac 0,25
Cambuci 0,51 Anhangüera 0,25
Mandaqui 0,5 Itaim Paulista 0,25
Penha 0,5 São Rafael 0,25
Cursino 0,5 Cachoeirinha 0,25
Brás 0,49 Guaianazes 0,25
Vila Matilde 0,48 Lajeado 0,23
Bom Retiro 0,48 Cidade Ademar 0,23
Jaguara 0,47 Jardim Helena 0,22
Vila Prudente 0,47 Capão Redondo 0,22
Vila Sônia 0,46 Pedreira 0,21
Vila Formosa 0,46 Brasilândia 0,21
Socorro 0,46 Iguatemi 0,2
Freguesia do Ó 0,45 Cidade Tiradentes 0,18
Casa Verde 0,45 Jardim ngela 0,18
São Lucas 0,44 Grajaú 0,14
São Domingos 0,42 Parelheiros 0,13
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Após esse procedimento, foram sorteadas, por meio dos mapas
dos setores censitários, as quadras a serem visitadas. Nessa etapa, foram
incluídas somente quadras reconhecidamente residenciais, sendo excluídas
todas as demais, inclusive aquelas pertencentes a áreas industriais, comer-
ciais etc.

Em cada unidade de amostragem secundária (setor censitário)
foram selecionadas aleatoriamente duas quadras residenciais, sendo a
primeira utilizada para a coleta dos dados e a segunda considerada como
unidade de substituição para casos onde não foi possível a abordagem da
quadra anterior. Em cada quadra foram visitadas 15 unidades consideradas
como domicílios com o objetivo de identificar a presença de jovens na
faixa etária de interesse (15 a 24 anos). 

Mapa 1: Zonas Homogêneas Juvenis - Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo,
2003.



O tamanho da amostra foi determinado considerando-se a pro-
porção estimada do evento de interesse igual a 50%, margem de erro de 5% e
nível de significância das estimativas a serem obtidas correspondente a 95%.
Ao valor do tamanho da amostra foram aplicados uma taxa de perda de 9,4%
e um efeito de desenho da amostra igual a 2. Os jovens identificados respon-
deram a um questionário – aplicado por entrevistador previamente treinado –
o rganizado pelos eixos temáticos elencados abaixo:

• Caracterização do jovem (idade, cor, sexo, local de moradia, na-
turalidade).

• Situação familiar (com quem mora, estado civil, filhos).
• Escolaridade (atual ou último ano em curso, tipo de estabeleci-

mento de ensino e horário de estudo).
• Inserção no mercado de trabalho (tipo de renda, em qual setor

trabalha, inserção no mercado formal ).
• Atividades de lazer (tipo e local das principais atividades de

lazer, preferência musical, uso de equipamentos públicos).
• Acesso à internet.
• Participação em grupos.
• Expectativas (de atividades e de equipamentos em seu bairro).
• Informações sobre AIDS.

Foram visitados 5.250 domicílios e aplicados 2.259 ques-
tionários, estratificados pelas cinco Zonas Homogêneas Juvenis da cidade
de São Paulo (Tabela 2). 

ALGUNS RESULTADOS

A metodologia desenvolvida revelou-se apropriada para o obje-
tivo de se evidenciar diferenças e desigualdades importantes entre os jo-
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Tabela 2: Distribuição dos entrevistados e do nº de jovens residentes por Zona
Homogênea - Mapa da Juventude de São Paulo, 2003.

ZH Número de Percentual de Número de Percentual de  
entrevistados jovens no habitantes jovens

inquérito (15-24 anos) residentes
Domiciliar

1 156 6,90 129.793 7,07
2 261 11,55 217.262 10,91
3 550 24,34 457.849 19,12
4 586 25,94 487.945 31,98
5 706 31,25 587.829 30,89
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vens das diferentes regiões da cidade. Para exemplificar os distintos
padrões de inserção dos jovens pelas cinco Zonas Homogêneas, são apre-
sentados a seguir os resultados da distribuição dos jovens por cor auto-
referida, por exclusão digital, por número de filhos, por inserção no mer-
cado formal de trabalho e por estilos musicais preferidos. 

Antes disso, no entanto, cabe um breve comentário a respeito da
opção metodológica utilizada para a definição da cor, que se baseou fun-
damentalmente no método empregado no Censo pelo IBGE. Este método
consiste na definição auto-referida da cor do entrevistado, ou seja: diante
de um conjunto de alternativas apresentadas, é ele quem define sua cor.
Embora seja generalizado o entendimento de que “manter a forma de clas-
sificar do IBGE, sempre fraseada com a palavra ‘cor’, faz-se necessário
para manter-se a comparabilidade entre diversas fontes de dados”,
Guimarães (2003: 98)2 registra a necessidade de se utilizar conceitos de cor
que sejam reconhecidos pelos grupos investigados. Nesse sentido, ele
aponta que embora no Brasil “raça continue a não ser um conceito nativo”,
diferentemente de países como os Estados Unidos, onde “raça é um con-
ceito nativo classificatório, central para  a sociedade”, existem aqui diver-
sos movimentos negros para os quais esse conceito assume status funda-
mental. Como o Mapa da Juventude se propunha a cadastrar também os
grupos de jovens ligados a esses movimentos, optou-se por acrescentar o
item “negro” ao conjunto de alternativas apresentadas.

Quanto aos resultados encontrados, observa-se que a maioria
dos entrevistados identificou-se como de cor “branca” (51,9%), superando
a soma de todas as demais alternativas. No entanto, quando comparada sua
distribuição segundo ZH (Tabela 3), nota-se aumento expressivo no per-

Tabela 3: Distribuição dos jovens por cor auto-referida - Zonas Homogêneas - Mapa
da Juventude da Cidade de São Paulo, 2003.

Jovens entrevistados (%)

Cor Município ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 ZH5

Branca 51,9 85,9 69,3 54,2 51,0 37,0
Preta/negra 14,8 3,8 9,2 16,9 14,5 18,0
Parda 28,6 7,7 16,9 24,2 31,6 38,7
Amarela 2,1 2,6 3,1 2,0 1,5 2,3
Indígena 2,3 - 1,5 2,4 1,4 3,8

2 Nesse artigo , Guimarães trata não só da operacionalização do conceito de cor, mas também
dos conceitos de raça e etnia. Sobre as metodologias utilizadas para definição de raça/cor/etnia
em recenseamentos de diversos países ao longo dos anos, ver Petruccelli (2002).



centual de entrevistados que se classificam como “pretos/negros” e “par-
dos” nas Zonas com maior exclusão (3, 4 e 5); na ZH 5 – a de pior posição
no ranking – o conjunto de negros/pretos e pardos ultrapassa o de brancos. 

De certa forma, esses dados reafirmam a ênfase que vem sendo
dada na literatura internacional sobre os padrões socioespaciais de segregação
com constituição de espaços homogêneos estruturados sobretudo segundo
raça e etnia, configurando-se como verdadeiros guetos nas metrópoles, mesmo
no caso dos países centrais (Logan, 2000; Marcuse, 1996; Fainstein,1992). 

Quanto à distribuição do número de filhos por jovens, ela adquire
importância dado que “a gravidez na adolescência traz sérios problemas para
programas de Saúde Pública, para projetos educacionais, para a vida fami-
l i a r, e para o desenvolvimento pessoal, social e profissional da jovem ges-
tante, como vem sendo reconhecido pela literatura” (Dias e Gomes, 2000).
Essas questões se agravam ainda mais quando são examinadas as relações
entre gravidez precoce, educação e pobreza, uma vez que adolescentes das
faixas de renda familiar menores, de até ? do salário mínimo per capita, têm
chance quase nula de completarem o segundo grau após o nascimento de um
filho. Henriques e col. (1989) identificaram que apenas 2% das adolescentes
com essas características prosseguiram sua educação após o nascimento do
filho. A não-continuidade dos estudos significará menor qualificação e por-
tanto menores chances de competir num mercado de trabalho cada vez mais
exigente e com menos ofertas, além da submissão ao trabalho informal e
mal-remunerado (Oliveira, 1998).

A análise do número médio de filhos por jovem também é ilus-
trativa das diferenças entre as distintas regiões da cidade (Tabela 4): dos
jovens entrevistados, 13,9% já têm filhos; dentre estes, o número médio de
filhos é de 1,42. Constatou-se uma enorme diferenciação entre as distintas
ZHs, observando-se mais uma vez características marcantes naquelas situ-
adas nos extremos: na ZH1, 97,4% dos jovens não têm filhos, contrastan-
do com os 17,8% da ZH5 que declararam ter filhos.
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Tabela 4: Distribuição dos entrevistados com filhos por Zona Homogênea - Mapa da
Juventude da Cidade de São Paulo, 2003.

ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 ZH5 Total
% % % % % %

Não 97,4 89,3 87,6 84,5 82,2 86
Sim 2,6 10,7 12 15,5 17,8 13,9
Ignorado - - 0,4 - - 0,1
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Já no que diz respeito à  inserção dos jovens no mercado de tra-
balho, observa-se que 33,2% dos entrevistados trabalham, sendo que o
maior percentual é encontrado na ZH1 (43,6%), que apresenta também os
melhores indicadores (Tabela 5). Esse aparente paradoxo pode estar indi-
cando uma mudança do perfil do mercado de trabalho na cidade, que vem
cobrando crescentes qualificações. 

No entanto, a diferenciação entre as distintas ZHs não se repete
quando se observa a distribuição da inserção dos jovens no mercado formal
de trabalho, visto que 52,2% daqueles que trabalham não têm carteira de tra-
balho assinada (Tabela 6): na ZH1 51,5% e na ZH5 51,3%. Este dado apon-
ta para uma precarização do mercado de trabalho no conjunto da cidade.

Tabela 5: Inserção no mercado de trabalho por Zona Homogênea - Mapa da
Juventude da Cidade de São Paulo, 2003

ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 ZH5 Total
% % % % % %

Não 56,4 64,6 64,7 70,8 68,1 66,8
Sim 43,6 35,4 35,3 29,2 31,9 33,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tabela 6: Inserção no mercado de trabalho formal por Zona Homogênea - Mapa da
Juventude da Cidade de São Paulo, 2003

ZH1 ZH2 ZH3 ZH4 ZH5 Total
% % % % % %

Sim 41,2 43,5 44,8 39,2 45,6 43,3
Não 51,5 51,1 53,6 52,6 51,3 52,2
Ignorado 7,3 5,4 1,5 8,2 3,1 4,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Outra dimensão do perfil de exclusão/inclusão desses jovens
refere-se à sua inserção no mundo digital. Se esta questão é importante para
o conjunto do país, ela se reveste de particular significado na metrópole
paulista, pois é aqui que a tecnologia da informação adquire maior peso,
influenciando fortemente o mercado de trabalho (Bousquat, 2000; Silveira,
2003). Constatou-se que apenas 38,2% dos jovens utilizam a Internet, com
acentuada diferença entre as distintas ZHs: 72,4% dos jovens da ZH1 aces-
sam a Internet, em contraposição a apenas 24,1% deles na ZH5 (Gráfico 1). 



Dentre as várias atividades de lazer, ganham destaque aqui as
preferências musicais dos jovens. Mas, se estas os tornam conhecidos
como “funkeiros”, rappers, “pagodeiros”, “rockeiros” e por tantas outras
denominações, são as características específicas a cada um desses estilos
que revelam algo mais sobre o seu modo de viver (Carmo, 2001).  

As preferências de estilos musicais mencionados pelos jovens
podem ser observadas na Tabela 7, chamando a atenção o fato de nas ZH1 e
ZH2 prevalecerem o ro c k, a MPB e o axé, enquanto nas demais ZHs prevale-
cem o samba, o pagode e o axé seguido de perto pelo ro c k. Na ZH5 ainda se
observa uma escolha equilibrada entre aqueles que preferem o ro c k ( 4 2 , 4 % )
e o r a p (42,9%), enquanto na ZH1 a maioria dos jovens prefere o ro c k
(63,5%), seguido da MPB (44,2%). Quanto aos estilos musicais geralmente
associados aos jovens – o f u n k e o t e c h n o –, eles apresentam tendência inver-
sa. No caso do f u n k, a preferência é menor na ZH1 (10,9%) e cresce grada-
tivamente em direção à ZH5 (27,6%); a música techno, ao contrário, tem
preferência maior na ZH1 (35,9%) se comparada à ZH5 (19,5%).

As preferências musicais desses jovens por ZH corroboram o
fato de que determinadas práticas de lazer, por estarem relacionadas a
fatores socioeconômicos e à oferta de serviços – como bares e boates –, se
distribuem desigualmente pela cidade, ao que se associam traços culturais,
como parece ser evidente no caso da menção ao funk apontada por 32,5%
dos jovens negros, e somente por 22,8% dos jovens brancos na ZH5, com
maior índice de exclusão social.

O conjunto dos dados sobre os perfis dos jovens paulistanos re-
vela distintos padrões de inserção na metrópole paulista, permitindo que se
componha um caleidoscópio de situações de inclusão e exclusão social que
comungam, no entanto, uma realidade socioeconômica segregadora no uso
desse espaço urbano. Segregação esta que não obedece a um padrão
homogêneo nem tampouco logra subjugar os jovens à conformidade da
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Gráfico 1: Percentual de utilização da Internet por Zona Homogênea Mapa da
Juventude da Cidade de São Paulo, 2003
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indiferença. Nesse sentido, os dados obtidos através da metodologia aqui
exposta e que resultaram no Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo
permitem atestar sua adequação ao objetivo de se contemplar a diversidade
da conformação socioespacial urbana.
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“einer Achsendrehung der Kopernikanischen
Wendung durch kritische Selbstreflexion”.1

Recorrentes na obra de Theodor Adorno, sobretudo nos textos
que gravitam em torno de sua Dialética negativa, as expressões “primazia
do objeto”, “passagem ao materialismo” e “duplo giro copernicano” desig-
nam momentos de uma mesma constelação teórica. Imbricados entre si, os
diferentes matizes desses conceitos compõem os distintos campos de força,
as diversas configurações dessa constelação. Remetem, respectivamente, a
uma viragem na dialética sujeito-objeto, à crítica ao idealismo e ao giro
materialista da filosofia adorniana, consubstanciado por meio de uma
reformulação das categorias da filosofia kantiana.

ESPECULATIVO

Crítico da prima philosophia, Adorno não concede nenhuma
legitimidade para a noção de “origem”. Suspeitando da idéia de que é pre-
ciso começar de um ponto de partida indubitavelmente certo, de um
primeiro absoluto, recusa o método que estabelece um fundamento último
como base de suas determinações. Adverte que “o ensaio reflete o amado
e o odiado, ao invés de conceber o espírito como uma criação a partir do
nada, segundo o modelo de uma ilimitada moral do trabalho. [...] Ele não
começa com Adão e Eva, mas com aquilo do que quer falar; [...] seus con-
ceitos não são construídos a partir de algo primeiro nem se fecham em algo
último” (Adorno, 1958: 168).
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1 Adorno, 1966: 10.



Na medida em que rejeita a pura imediatez de um primeiro – “o
engodo do primordial” –, seu pensamento orienta-se em direção oposta às
filosofias assentadas na pretensão de estabelecer princípios fundantes,
delimitando ontologicamente uma esfera de origens absolutas. Liberto da
obsessiva procura de “fundamentos”, o ensaísmo adorniano, ao orientar a
especulação para objetos específicos, parte daquilo acerca do qual “quer
falar”, operando com conceitos pré-formados culturalmente.

Sua reflexão sobre os conceitos de sujeito e objeto, por exemplo,
inserida em um dos dois artigos que compõem os “Epilegômenos dialéti-
cos” de Stichworte, intitulada justamente “Sobre sujeito e objeto”, adota
como ponto de partida a concepção consagrada pelo uso:

Recomenda-se primeiramente aceitar as palavras sujeito e obje-
to, tal qual as oferece a linguagem filosófica decantada, como
sedimento da história; não para persistir em tal convencionalis-
mo, mas para prosseguir a análise crítica. Seria começar com a
concepção, pretensamente ingênua, embora já mediada, de que
um sujeito, um cognoscente, qualquer que ele seja, se defronta
com um objeto (Objekt), o objeto (Gegenstand) do conhecimen-
to, igualmente qualquer que ele seja. (Adorno, 1969c: 151-2)

Uma vez posta essa contraposição inicial entre sujeito e objeto, o
caminho adotado por Adorno para prosseguir a análise crítica passa ao larg o
seja de uma elucidação terminológica, seja de um procedimento definitório.2

Afinal, nenhuma distinção entre o indivíduo, enquanto particular, e as deter-
minações universais (como a “consciência em geral”, concebida por Kant nos
P ro l e g ô m e n o s), nenhuma purificação seria capaz de eliminar a ambigüidade
do conceito de sujeito, pois nele os momentos da individualidade, da
“egoidade”, e o da universalidade dependem necessariamente um do outro.

A recusa adorniana de definições ressurge assim com uma
ênfase ainda maior, uma vez que qualquer tentativa de definir os conceitos
de “sujeito” e de “objeto” recai necessariamente num círculo vicioso, tendo
em vista que tais termos são os pressupostos de toda e qualquer definição:

De certo modo, os conceitos de sujeito e de objeto, ou melhor,
aquilo a que se referem, tem prioridade sobre qualquer definição. Definir é
o mesmo que capturar subjetivamente, pelo conceito fixado, algo objetivo,
indiferentemente do que ele seja em si” (Adorno, 1969c: 151).
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2 Adorno expõe o seu modo de proceder, “metodicamente sem método”, como um desafio às
regras do método cartesiano (cf. Adorno, 1958: 177-80).
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Ao eleger como matéria prima de seu pensamento “a linguagem
filosófica decantada como sedimento da história” – os conceitos já esta-
belecidos da tradição filosófica –, Adorno busca salientar a diferença qua-
litativa entre sujeito e objeto. Não se trata de assimilar indiferentemente
um pólo ao outro, mas antes de aplicar a esses conceitos a dialética do falso
e do verdadeiro, reencenada sob a forma de uma dialética entre o univer-
sal, o conceito genérico, e o particular. Segundo essa mise-en-scène, por
mais que o particular seja subsumido, determinado pelo universal, aquele
nunca é idêntico a este: 

Aunidade daquilo que está compreendido sob conceitos universais
é fundamentalmente diferente do particular determinado con-
ceitualmente. Neste último, o conceito é sempre, ao mesmo tempo,
o seu negativo; ele interrompe aquilo que o negativo é em si
mesmo e que, portanto, não se deixa nomear imediatamente, sub-
stituindo-o pela identidade. Este negativo, falso, no entanto, simul-
taneamente necessário, é o palco da dialética. (Adorno, 1966: 175)

Desdobrada como uma relação entre objeto do conhecimento e
sujeito cognoscente, a trama parece seguir o roteiro corriqueiro, isto é, a in-
flexão da revolução kantiana: “Areflexão, denominada intentio obliqua, na
terminologia filosófica, consiste em voltar a referir esse conceito polis-
sêmico de objeto ao não menos polissêmico de sujeito” (Adorno, 1969c:
152). Entretanto, a necessidade de superar a indeterminação inicial efetiva-
se por meio da exigência de submeter a subjetividade e a objetividade,
modeladas pela filosofia kantiana, a uma segunda reflexão.3 Adotando por
fio condutor a sugestão de – num novo movimento – submeter à reflexão
a própria intentio obliqua, Adorno remete-a um duplo giro, ainda que as-
sinalado aí apenas como meta.

Confrontar, referir a noção de objeto ao conceito de sujeito sig-
nifica, antes de tudo, apreender a contradição que impregna a teoria do
conhecimento, expressa no dístico “a separação de sujeito e objeto é real e
aparência”. No contexto de uma sociedade antagônica, essa separação
expressa o estado, historicamente cindido, da humanidade; entretanto, uma
vez dissociada desse contexto, essa distinção tende a ser hipostasiada,
degenerando-se em invariante fixada sem qualquer mediação.4

3 “Uma segunda reflexão opera sobre essa, determinando mais de perto o que ficou vago em
prol do conteúdo dos conceitos de sujeito e objeto” (Adorno, 1969c: 152).
4 Nesse caso, com a utilização do antagonismo social para justificar a eternização do dualis-
mo, a separação torna-se pura ideologia (Adorno, 1966: 176-7).



Preocupado em escapar da indiferenciação, da mítica “assimi-
lação repressiva do outro a si”, inerente à “consciência de identidade do
espírito”, Adorno evita considerar os conceitos de sujeito e objeto como
fatos primeiros ou mesmo como algo positivo. Procura assim desviar-se
tanto de uma unidade originária,5 quanto da incoerência de uma dualidade
última. Afinal, elevar a princípio o dualismo de sujeito e objeto seria recair
num monismo semelhante ao do princípio da identidade, promovendo uma
situação em que “a absoluta dualidade seria unidade”. 

Enquanto categorias da reflexão, fórmulas para algo não
unificável, os conceitos de sujeito e objeto expressam, mesmo inicial-
mente, apenas a não-identidade. Apesar de mediados reciprocamente,
Adorno ressalta que não há como deixar de pensá-los como conceitos se-
parados: “Eles se constituem um pelo outro do mesmo modo que se afas-
tam um do outro em virtude de uma tal constituição” (Adorno, 1966: 176).

Entretanto, o desdobramento da reflexão depara-se com uma
desigualdade estruturante. A subjetividade só pode ser entendida e mesmo
concebida a partir de um ente, seja este o eu empírico, a temporalidade ou
ainda o pólo do objeto. Já o objeto, ao contrário, só se refere à subjetivi-
dade por ocasião da reflexão acerca da possibilidade de sua determinação:

O objeto só pode ser pensado pelo sujeito, mas mantém-se sempre
perante este como um outro; no entanto, o sujeito já é, por sua
própria configuração (B e s c h a f f e n h e i t), antecipadamente, também
objeto. Nem mesmo como idéia o sujeito pode ser pensado sem
objeto; mas sim o objeto sem sujeito. Faz parte do sentido da sub-
jetividade também ser objeto; mas não do mesmo modo do senti-
do de objetividade ser sujeito (Adorno, 1966: 184)

Segundo Adorno, ao longo da história da filosofia, essa desigual-
dade teve o seu sinal invertido. Atese fenomenalista, ao sustentar que nada se
sabe a não ser por meio do sujeito cognoscente, contribuiu para engendrar uma
glorificação ideológica do sujeito. A consciência de uma falta, a limitação do
conhecimento, foi convertida, de forma narcísica e ilusória, em vantagem. 

Ao usurpar o lugar de algo absolutamente independente, ao
devorar o objeto assimilando repressivamente o outro a si próprio, o sujeito
denota sobretudo seu auto-aprisionamento. No fundo, a elevação do ho-
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5 “A imagem de um estado originário, temporal ou extra-temporal, de feliz identidade de
sujeito e objeto, é romântica; por longo tempo projeção de um anseio, hoje apenas mentira”
(Adorno, 1969c: 152). O alvo de Adorno aí consiste sobretudo no papel desempenhado pela
identidade na filosofia de Heidegger.
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mem, considerado como princípio ou criador, à dominação absoluta sobre
as coisas consiste em mera atitude consoladora, pois exprime, de fato, ape-
nas a progressiva redução dos indivíduos particulares a funções da totali-
dade social.

Se o desdobramento da reflexão se detém na inflexão determina-
da por Kant, no giro copernicano, corre-se o risco de mantê-la prisioneira
desse subjetivismo. Para Adorno, a autoconsciência idealista que põe o
sujeito como livre e lhe concede a capacidade de ser, ao mesmo tempo, cri-
ador e autônomo, não percebe que o cativeiro categorial da consciência é
tão real e efetivo como o cativeiro social de cada pessoa singular. 

Quando a reflexão aborda a autoconsciência, torna-se possível
observar que, como sujeitos cognoscentes, os homens dependem do
espaço, do tempo, das formas de pensamento, e que tais elementos consti-
tutivos da subjetividade – o a priori kantiano – dependem da espécie. Esse
aparato de autoconservação, peça-chave do domínio da natureza, consiste
em uma interiorização do cativeiro social, do predomínio de formas uni-
versais sobre a singularidade.

A diferença entre sujeito e objeto, entretanto, só pode ser visada
corretamente quando enquadrada na tessitura de suas relações mútuas. No
sujeito, na expressão de Adorno, “praticamente tudo é imputável ao obje-
to”; suas formas, a fixidez do eu gnoseológico, a própria identidade da
autoconsciência são modeladas pela experiência do objeto idêntico, persis-
tente. O objeto, por seu turno, sem o momento subjetivo tornar-se-ia algo
difuso, desfazendo-se em impulsos e instantes fugazes. Sem ele, a própria
noção de objetividade perderia sentido.

Colocados em relação, vistos a partir de uma ótica de não-iden-
tidade, sujeito e objeto adquirem assim novas valências e colorações. Antes
de mais nada, inverte-se a tendência da teoria do conhecimento de atribuir
objetividade unicamente ao sujeito. De agora em diante, o determinante
não é mais o momento da subjetividade no objeto, mas sim a objetividade
heterônoma ao sujeito. Por conseguinte, desloca-se o acento do mecanismo
subjetivo para a objetividade que precede o círculo da experiência.

Como salienta Adorno, o que parece ter escapado à tradição
filosófica foi precisamente essa desigualdade pela qual a mediação apenas
conduz a um mediado, enquanto este, por seu turno, é imprescindível para
o próprio ato de mediação. Assim, a imediaticidade não deve mais ser con-
siderada uma simples determinação, isto é, como uma mera modalidade da
consciência, mas deve ser considerada objetivamente, como aquele algo do
qual o sujeito não consegue se desembaraçar: 



A mediação não diz de forma alguma que tudo se extingue nela,
mas postula que aquilo que é mediatizado por ela é um não-extin-
to nicht A u f g e h e n d e s; a própria imediaticidade responde por um
momento que não tem tanta necessidade do conhecimento, da
mediação, quanto esta última do imediato. (Adorno, 1966: 174)

Como a subjetividade, que a teoria do conhecimento diz ser
“constitutiva”, determina-se, efetivamente, pela ordem pré-subjetiva, a
análise do conceito de mediação ressalta a disparidade, o desequilíbrio
latente na relação entre sujeito e objeto. Pelo simples fato de que sujeito e
objeto não têm a mesma medida nos dois sentidos, instaura-se uma nova
primazia, agora, do objeto.6

*   *   *

Na teoria do “predomínio do objeto” convergem alguns dos
temas centrais do pensamento de Adorno. Dito de forma sintética, o “pri-
mado do objeto” resulta de um trabalho de “crítica da identidade”, que tam-
bém aponta, por sua vez, para uma nova relação entre sujeito e objeto,
denominada “dialética negativa”.

De acordo com a doutrina da “primazia do objeto”, o que o co-
nhecimento tradicional concebe como forma subjetiva pura deve ser com-
preendido como forma do objetivo, não podendo de modo algum ser dela
apartada. Portanto, quanto mais o sujeito se apropria das determinações do
objeto, tanto mais converte-se ele próprio em objeto: 

No entanto, tampouco ‘há’propriamente sujeito. Sua hipóstase no
idealismo conduz a absurdos. Podemos resumi-las assim: a deter-
minação do sujeito inclui em si aquilo a que ele se contrapõe. E de
nenhum modo só porque, como c o n s t i t u e n’pressupõe o c o n s t i t u -
t u m. Ele é em si mesmo objeto na medida em que o ‘há’, implíci-
to na doutrina idealista da constituição – tem de haver sujeito para
que este possa constituir algo –, foi por sua vez, tomado de
empréstimo da esfera da faticidade. (Adorno, 1969c: 164)

Concebido nesse contexto, o predomínio do objeto não se con-
funde com o objetivismo. O objeto não deve ser hipostasiado estatica-
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6 A veracidade da “primazia do objeto” pode ser comprovada especulativamente pela dialéti-
ca sujeito-objeto ou ainda pela crítica da identidade. No entanto, em sua simplicidade, esta
idéia pode advir à mente a partir de uma mera observação da realidade: “O índice da primazia
do objeto é a impotência do espírito em todos os seus juízos e também, até os nossos dias, na
organização da realidade” (Adorno, 1966: 187).
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mente, como se fosse um conceito invariante ou um primeiro princípio.
Além disso, distinto da pura faticidade, não interrompe a dialética entre
sujeito e objeto. Assim, “o pensamento crítico não gostaria de proporcionar
ao objeto o trono vacante do sujeito, sobre o qual o objeto nada mais seria
que um ídolo, mas sim suprimir a hierarquia” (Adorno, 1966: 182).

O primado do objeto, certamente, não se confunde com a restaura-
ção da antiga intentio re c t a. Aênfase no papel de antecessor do objeto, adverte
Adorno, não significa de forma alguma o restabelecimento da confiança da
filosofia pré-crítica nos entes do mundo exterior e tampouco um retorno ao
estado antropológico anterior à autoconsciência. Enquanto intentio obliqua d a
intentio obliqua, a compreensão do “predomínio do objeto” não recua frente
à necessidade de uma referência do conhecimento ao sujeito cognoscente. Seu
propósito é prosseguir a reflexão sobre sujeito, objeto, ou acerca da relação
entre ambos, e não impedir ou deter a dialética sujeito-objeto. 

A reflexão sobre a subjetividade passa, portanto, a desempenhar
um papel fundamental, pois “é somente à reflexão subjetiva e àquela sobre
o sujeito que se torna acessível a primazia do objeto” (Adorno, 1966: 186).
Paradoxalmente, ao comprovar a impossibilidade de reduzir o objeto ao
sujeito, a consideração da primazia do objeto transforma o sujeito em obje-
to privilegiado da reflexão. Nas palavras de Adorno: “É unicamente porque
o sujeito é, por seu turno, mediatizado e não consiste, portanto, no radical-
mente outro do objeto que se concede legitimidade ao sujeito, que ele se
torna apto a apreender a objetividade em geral” (Adorno, 1966: 186). 

Entretanto, o fato de que a apreensão da objetividade só pode se
efetivar por intermédio do sujeito, não implica que o sujeito cognoscente
seja necessariamente constitutivo. Embora o locus da apreensão da obje-
tividade ainda seja o sujeito, ele não é mais o locus da constituição.

Quando é considerada como constitutiva, a mediação obscurece
a objetividade, pois não absorve aquilo que é essencialmente objetivo – o
momento heterônomo: 

Mal conseguiríamos romper, através da análise da subjetividade
tomada puramente em si mesma, a ilusão (Schein) de que o
sujeito transcendental é o ponto de Arquimedes; pois essa
aparência (Schein) contém [...] aquela verdade da precedência
(Vorgängigkeit) da sociedade ante a consciência singular e toda
a sua experiência. (Adorno, 1966: 182)

Enquanto a mediação do sujeito indica – na teoria adorniana do
“primado do objeto” – que sem o momento da objetividade o sujeito nada



seria, de outro lado, a “mediação do objeto quer dizer que este não pode ser
hipostasiado de modo estático e dogmático, mas sim que ele só é
cognoscível em sua imbricação com a subjetividade” (Adorno, 1966: 186-
7). Assim, além de salientar a não-identidade, o momento irredutível de
sujeito e objeto, o “predomínio do objeto” posiciona-se como porta de
entrada para uma nova formulação dos procedimentos cognitivos.

Em outro registro, a reflexão adorniana contesta a ilusão de uma
subjetividade constitutiva, o primado da subjetividade, por meio de um
desdobramento da “crítica imanente”. O “modelo crítico” em pauta aí é a
análise do sujeito transcendental kantiano:

O eu ente (Seiende) permanece ainda implicado no sentido do
“eu penso” lógico “que deve poder acompanhar todas as minhas
representações”, uma vez que ele tem a sucessão do tempo por
condição de sua possibilidade e a sucessão do tempo só é
enquanto sucessão do que é temporal. “Minhas” envia a um
sujeito como objeto entre objetos e, inversamente, sem este
“minhas” não haveria “eu penso”. (Adorno, 1966: 184-5)

Pelo menos em sentido estrito,7 em acordo com a posição que não
hesita em reconhecer que “aquilo que não é pensamento é condição lógica
imanente do pensamento”, a expressão “primado do objeto” pode ser aplica-
da, sem muitas modificações, a um momento preciso da história da filosofia:
à insistência kantiana acerca do caráter irredutível da coisa em si. Segundo
Adorno, “mesmo Kant não abandonou o momento da primazia da objetivi-
dade. Ele tanto guiou, em sua crítica da razão, a análise subjetiva da facul-
dade de conhecer a partir de uma intenção objetiva, quanto também defen-
deu com obstinação a coisa em si transcendente” (Adorno, 1966: 185).

A tese kantiana acerca da impossibilidade de apreender o em si
pela mediação subjetiva, tão contestada por Hegel e seguidores, teria pelo
menos o mérito, na interpretação de Adorno – embora Kant esteja longe de
reconhecer essa incognoscibilidade como uma insuficiência do sujeito –,
de não sacrificar a idéia de alteridade, sobretudo porque sua teoria do co-
nhecimento afirma enfaticamente a necessidade de evitar que o conheci-
mento seja reduzido a um autoconhecimento ou mesmo à mera tautologia.

A análise adorniana do idealismo reorienta a crítica imanente
contra o princípio da identidade. Não deixa de soar estranho que o oxigênio
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7 Penso aqui na seguinte formulação de Adorno: “o algo ao qual todos as proposições lógicas
se relacionam é ainda, lá onde elas têm o direito de ignorá-lo completamente, reprodução
daquilo que o pensamento significa e sem o qual ele próprio não poderia ser; aquilo que não
é pensamento é condição lógica imanente do pensamento” (Adorno, 1966: nota, 185).
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necessário para esse desdobramento da reflexão seja o próprio combustível
da intentio obliqua, isto é, a “espontaneidade”:

O não-idêntico que determina o idealismo de dentro segundo o
critério de identidade é ao mesmo tempo o oposto de seu princí-
pio, oposto que ele em vão assegura dominar. Certamente, sem
nenhum saber proveniente do exterior, sem um momento de
imediaticidade, se quisermos assim, sem a intervenção do pen-
samento subjetivo que vê além da estrutura da dialética, nenhu-
ma crítica imanente é capaz de atingir o seu fim. Justamente o
idealismo não pode vituperar esse momento, o da espontanei-
dade, uma vez que ele próprio não existiria sem ele. O idealis-
mo, cujo próprio núcleo chamava-se espontaneidade, é rompido
pela espontaneidade. (Adorno, 1966: 183)

Como a filosofia não acorda de seu sonho sem sobressaltos, segun-
do Adorno, a espontaneidade torna-se imprescindível para recorrer ao que o
pensamento mantém à distância e que, por isso, lhe aparece como outro, novo,
não-idêntico. Esse movimento, entretanto, não configura nenhuma tentativa
de superar o âmbito da racionalidade. Ao contrário, “não se deve hipostasiar
o salto como em Kierkegaard. Senão ele difama a razão. Adialética tem de se
limitar a partir da consciência de si própria” (Adorno, 1966: 184).

Pode-se dizer que a crítica ao idealismo, levada a cabo por
Adorno, não se confunde com procedimentos conduzidos a partir de um
primeiro ou mesmo de um pressuposto externo. A apreensão do não-idên-
tico, por exemplo, não deriva de  um postulado, mas antes resulta de um
desdobramento interno, do ato de confrontar o criticismo pela crítica, de
direcionar a espontaneidade contra o idealismo. 

Uma conseqüência teórica da compreensão do “predomínio do
objeto” consiste, portanto, na possibilidade de conduzir a crítica imanente
ao idealismo a seu ápice, até ao ponto em que o pressuposto de uma sub-
jetividade constitutiva revela-se, de fato, não-verdadeiro. Uma vez descar-
tadas as premissas do idealismo, desmascaradas por intermédio de um pro-
cedimento estritamente autoreflexivo, o pensamento encontra-se pronto
para encaminhar-se para uma “viragem materialista”.

*   *   *

A crítica da identidade indica a preponderância do objeto, ao
mesmo tempo em que contesta a pretensão absolutista do sujeito, pois,
qualquer limitação, qualquer transbordamento do não-idêntico coloca em



xeque sua vocação à onipotência. O programa especulativo da “primazia
do objeto” desencadeia, assim, a exigência de submeter a refletio obliqua
a uma nova reflexão. Ressurge, com maior força ainda, a questão recor-
rente: como levar adiante a crítica ao idealismo, como retomar a metacríti-
ca da filosofia kantiana, sem comprometer a possibilidade de um conheci-
mento objetivo?

Convém, já se sabe, evitar antes de tudo uma recaída em con-
cepções que insistem em postular uma objetividade produzida pelo sujeito.
Demarca-se assim uma primeira distinção em relação ao projeto hegeliano.
Embora a “viragem materialista”, defendida por Adorno, tenha em comum
com Hegel a proposta de um redirecionamento para os objetos, a simples
consideração da primazia do objeto parece suficiente para alertar que o
lema adorniano de “voltar-se para as coisas” pouco se assemelha à tentati-
va hegeliana de englobar a totalidade dos objetos num espírito amplifica-
do até o absoluto.

Toda e qualquer forma de objetividade, no entanto, só pode ser
estabelecida por intermédio da mediação, da reflexão, do pensamento. Por
conseguinte, parece insuficiente simplesmente estabelecer, numa inversão
especular, que quem é constituído é o sujeito, pois permanece a questão –
como apreender uma objetividade que não seja produto de uma subjetivi-
dade constitutiva?

Primeiro, convém retomar a distinção entre o sujeito como l o c u s
do conhecimento e sua exacerbação em l o c u s constitutivo. Por sua vez, cabe
observar que a simples postulação da objetividade já indica alguma forma de
reconhecimento da supremacia do objeto. Mas são os procedimentos especí-
ficos, que tornam possível o conhecimento da objetividade, que constituem
propriamente aquilo que Adorno designa por “passagem ao materialismo”.

A teoria do “primado do objeto” estabelece, por um lado, uma
distinção radical e qualitativa entre sujeito e objeto. Mas procura também,
por outro lado, intensificar as mediações entre ambos. 

No realismo ingênuo, o enfrentamento abrupto de sujeito e obje-
to exprime, segundo Adorno, uma necessidade histórica. No entanto, não
há porque considerá-lo natural, pois se trata, como produto de uma falsa
abstração, de um pedaço da reificação. Para suplantar esse modelo, Adorno
recorda que a anterioridade da sociedade em relação aos indivíduos não
responde apenas pela reificação. O ponto de Arquimedes – a partir do qual
torna-se possível negar teoricamente essa situação mediante um giro mate-
rialista – passa pela compreensão de que, em seu momento positivo, além
de produzir reificação, 
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[...] a sociedade antecedente mantém vivos a si mesma e a seus
membros. O indivíduo particular deve ao universal a possibili-
dade de sua existência; como contrapartida o pensar, por seu
turno um universal, torna-se, nessa medida, relação social. Nem
só em sentido fetichista o pensamento precede ao singular.
(Adorno, 1969c: 155-6)

A consideração “da precedência da sociedade em relação à cons-
ciência singular e toda a sua experiência” possibilita, pela mediação do pensa-
mento, conduzir a consciência objetificada – isto é, moldada e regida pelo exte-
rior – para além do realismo ingênuo. Adorno enuncia seu programa, através
do quiasma “crítica da sociedade é crítica do conhecimento e vice-versa”.

Resultado de uma reinterpretação da teoria do fetichismo da
mercadoria exposta por Marx, em O capital, o conceito adorniano de auto-
consciência social do conhecimento dispensa as postulações idealistas –
muitas vezes introduzidas de contrabando na tradição marxista – de um
sujeito unitário ou mesmo de uma totalidade assentada na filosofia da iden-
tidade. A própria condição social do pensamento é que torna possível des-
dobrar a “metacrítica da teoria do conhecimento” em crítica da sociedade. 

Nesse ponto torna-se claro por que, embora a intentio obliqua
desemboque na hipóstase do sujeito, o melhor caminho para combater a
ilusão da subjetividade constitutiva não é retornar à intentio recta mas sim
prosseguir a intentio obliqua. “Aprimazia do objeto é a intentio obliqua da
intentio obliqua, não a intentio recta requentada; é o corretivo da redução
subjetiva, não a denegação de uma parte subjetiva” (Adorno, 1969c: 157).8

Não se trata, portanto, de recusar o giro para o sujeito. Ao con-
trário, nessa versão, cabe ampliar o papel do interesse e da liberdade sub-
jetiva. O caminho para apreender o objeto não consiste em eliminar as
qualidades subjetivas, mas, sim, em insistir nas determinações que o
sujeito parece meramente lhe adicionar. A verdade da doutrina idealista,
que faz das determinações subjetivas uma determinação objetiva, reside
precisamente naquilo que afirma o primado do objeto: sua objetividade é
emprestada, via intentio recta, do objeto. Como este determina o sujeito,
pode-se apreender a objetividade social, disfarçada como momentos qua-
litativamente subjetivos, no núcleo objetivo do sujeito.

8 Para Adorno, o procedimento de submeter a reflexão à reflexão não se confunde com uma
mera postura gnoseológica. Trata-se de uma tarefa ao mesmo tempo especulativa e concreta.
Desse modo, torna-se possível estabelecer uma relação de continuidade entre o complexo
teórico da Dialética negativa e obras anteriores do autor, como Dialética do esclarecimento.



Ao ignorar a supremacia do objeto, o idealismo exagera a espi-
ritualização que encobre a abstração, cujo substrato último assenta-se na
troca de equivalentes. O primado do sujeito, como pensamento identifi-
cante, consiste ou em ausência de mediação, em uma indiferenciação que
não respeita as diferenças, ou então, como mediação, em estabelecer
relações cuja identidade se resolve no âmbito subjetivo. Em contraste com
isto, a teoria adorniana configura mais que uma mera inversão especular
desse predomínio.9 Propõe-se a corrigir a redução subjetiva, sem negar a
participação e mesmo a necessidade de fortalecimento do sujeito. 

Desvestido de sua couraça lógica, o sujeito do conhecimento
deve, eis a pretensão de Adorno, abandonar-se ao confronto com a expe-
riência e com as próprias coisas. A “passagem ao materialismo” se quer
correção do giro kantiano não pelo retorno ao ponto de partida, mas pela
ampliação do movimento ali iniciado:

O problema filosófico da constituição se inverteu como uma
figura no espelho; no entanto, em sua inversão expressa a ver-
dade sobre a situação histórica alcançada; uma verdade, decer-
to, que seria preciso de novo negar teoricamente mediante um
segundo giro copernicano. (Adorno, 1969c: 155)

*   *   *

O duplo giro copernicano difere, por definição, do “materialismo
vulgar”. Este sustenta que o conhecimento deve acomodar-se aos objetos,
uma vez que não é a representação que torna possível o objeto. Mas A d o r n o
– concordando pontualmente com o idealismo – identifica aí uma dificul-
dade intransponível. O giro kantiano demonstrou que a objetividade só pode
ser apreendida pelo sujeito, pois o objeto, sem as determinações subjetivas,
apresenta-se destituído de sentido. Mera inversão especular do giro coper-
nicano, o “materialismo vulgar” situa-se assim como um aquém.

Como o “primado do objeto” necessita da reflexão sobre o
sujeito e mesmo da reflexão subjetiva, a subjetividade converte-se, na teo-
ria adorniana, em momento conservado, discrepando do “materialismo
primitivo”, que propriamente não admite dialética. Não se trata, portanto,
de um recuo diante da intentio obliqua, mas de prosseguir a crítica con-
duzida pelo idealismo ao “realismo ingênuo”.
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9 Como crítica da subjetividade constitutiva, “a Aufklärung transcende assim sua autocom-
preensão tradicional: ela é desmitologização não mais apenas como reductio ad hominem,
mas também inversamente como reductio hominis, como apreensão da impostura do sujeito
que se estiliza em absoluto” (Adorno, 1966: 187).
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Desse modo, pode-se dizer que a “passagem ao materialismo”
rejeita tanto a postulação objetivista, que não consegue sustentar sua
hipótese de base, como a recaída idealista num primado do sujeito. O
“duplo giro” distingue-se do materialismo vulgar pela aceitação do giro
copernicano, e deste pela crítica da autoconsciência idealista.

O fato de que não pode haver nenhum conhecimento do objeto
sem a presença de um sujeito cognoscente não confere à consciência ne-
nhum privilégio ontológico. Nada justifica que ela deva ser concebida
como uma “esfera das origens absolutas”, pois mesmo o seu momento
autônomo, ativo nas performances cognoscentes, é derivado da energia
pulsional humana: “A consciência é função do sujeito vivente, o seu con-
ceito é formado à sua imagem” (Adorno, 1966: 186).

A teoria adorniana da “primazia do objeto”, ao mesmo tempo
em que admite a inflexão subjetiva da filosofia moderna, concebe o mate-
rialismo como um movimento que não se detém diante da exigência de
crítica imanente ao idealismo:

Acrítica ao idealismo não retira aquilo que a construção a partir do
conceito adquiriu em discernimento, nem aquilo que a condução
dos conceitos ganhou em energia graças ao método. Somente vai
além da zona sob o encantamento idealista aquilo que está ainda
inscrito em sua figura, aquilo que após a consumação de seu
próprio procedimento dedutivo o chama pelo nome, aquilo que
demonstra o que há de cindido e não-verdadeiro no conjunto
desenvolvido da totalidade. (Adorno, 1966: 149)

Desse modo, a construção de conceitos avalia seu alcance por
meio da correção produzida pelo confronto com análises determinadas de
categorias  do idealismo filosófico. É assim que o momento especulativo
engasta-se no concreto.

CONCRETO

Adorno considera que o núcleo da filosofia kantiana, o conceito
de sujeito transcendental, encontra-se perpassado por uma antinomia: “É
evidente que o conceito abstrato de sujeito transcendental – as formas do
pensar, a sua unidade e a produtividade originária da consciência – pres-
supõe o que promete instaurar:  indivíduos reais e vivos” [tatsächliche,
lebendige Einzelwesen] (Adorno, 1969c: 154).10

10 Segundo Adorno, o próprio Kant teria sido o primeiro a observar essa antinomia: “Kant, na
verdade, no capítulo sobre os paralogismos psicológicos, tentou desenvolver uma diferença
fundamental, constitutivo-hierárquica, entre o sujeito transcendental e o empírico” (Adorno,
1969c: 154).



Essa antinomia, no entanto, não pode ser atribuída a uma inco-
erência do filósofo, mas antes às contradições da sociedade. Essa associ-
ação entre antinomia e capitalismo torna-se nítida numa passagem em que
Adorno ressalta a eficácia do sujeito transcendental por meio de um con-
traponto com os indivíduos empíricos: 

Em certo sentido, que com certeza o idealismo seria o último a
c o n c e d e r, o sujeito transcendental é mais efetivo, a saber, mais
determinante para a conduta real dos homens e da sociedade for-
mada a partir dela, do que esses indivíduos psicológicos dos quais
foi abstraído o transcendental e que no mundo muito pouco têm a
dizer: tornaram-se, por seu turno, apêndices da maquinaria social
e por fim ideologia. (Adorno, 1969c: 154-5)

Procurando desentranhar a história sedimentada na noção kan-
tiana de sujeito transcendental, Adorno detecta aí a consumação de uma
ironia: ao expressar a precedência de relações abstratamente racionais, em
contraste com a impotência dos indivíduos, o sujeito transcendental torna-
se verdadeiramente “constitutivo”. Nessa nova perspectiva, torna-se um
locus privilegiado para a compreensão da sociedade.

O sujeito transcendental não deixa de possuir, portanto, o seu
momento de verdade. Enquanto retrato, ainda que filosoficamente transfigu-
rado, do processo de abstração assentado no princípio de equivalência, abre
caminho para o exame do “motor imóvel” da sociedade de troca, a reificação:

Pretensa origem de todos os objetos [Gegenstände], o sujeito
transcendental está objetificado em sua rígida atemporalidade,
exatamente conforme a doutrina kantiana das formas fixas e
imutáveis da consciência transcendental. Sua fixidez e invariân-
cia que, segundo a filosofia transcendental, produz os objetos
[Objekte], ou ao menos lhes prescreve as regras, é a forma
reflexiva [Reflexionsform] da reificação dos homens, consuma-
da objetivamente nas relações sociais. (Adorno, 1969c: 155)11

Adorno associa a universalidade do transcendental ao conjunto
funcional da sociedade. O sujeito transcendental torna-se assim determinante
para a modelação social – e para a deformação – dos indivíduos empíricos:
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11 O sujeito transcendental expressa também o princípio de equivalência: “Auniversalidade
transcendental nem é a  mera autoelevação narcisista do eu, nem a hybris de sua autonomia,
mas tem sua realidade na dominação que se impõe e perpetua pelo princípio de equivalência.
O processo de abstração, transfigurado e atribuído unicamente ao sujeito cognoscente pela
filosofia, desenrola-se na sociedade de troca efetiva” (Adorno, 1966: 180).
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“ A dominação universal do valor de troca sobre os homens, que aos sujeitos
recusa a priori serem sujeitos, degrada a própria subjetividade a um simples
objeto, relega a não-verdade este princípio de universalidade que afirma
instaurar a predominância do sujeito. O mais do transcendental é o menos do
sujeito empírico, ele próprio reduzido ao extremo” (Adorno, 1966: 180).

É, portanto, no contexto de uma nova configuração para a
relação entre sujeito transcendental e sujeito empírico, desdobrada pela
“autoconsciência social do conhecimento”, que o transcendental deve ser
compreendido como “constitutivo”:  “Aquilo que se pretende mais evi-
dente, o sujeito empírico, dever-se-ia considerar propriamente como algo
ainda não existente; nesse aspecto o sujeito transcendental é constitutivo”
(Adorno, 1969c: 155).12

Considerado efetivo em sua vocação de “constituinte”, o sujeito
transcendental expressa, no entanto, apenas “a precedência das relações
[Beziehungen] abstratamente racionais, apartadas dos homens particulares
e de suas relações [Verhältnis] e que tem seu modelo na troca” (Adorno,
1969c: 155).

O fenômeno da reificação, assim condensado no sujeito trans-
cendental, não configura apenas uma “subjetividade ilusória”. Na teoria
desdobrada por Adorno, a reificação, consumada objetivamente nas
relações sociais, descreve um processo ao mesmo tempo ilusório e
necessário. A adição do caráter de necessidade à concepção corrente desse
conceito indica que, embora se trate ainda de uma “falsa objetividade”, a
reificação expressa mais que uma figura da consciência, aponta o modo
pelo qual a consciência é determinada.

Nesse registro, o conceito de reificação imuniza-se contra o
risco de ser considerado como mais uma categoria do subjetivismo filosó-
fico, pronta a ser incorporada ao discurso idealista. Torna-se assim um
fenômeno imprescindível para a compreensão da sociedade: “o caráter
fetichista da mercadoria não é imputado a uma consciência que erra subje-
tivamente, mas deduzido objetivamente do a priori social, do processo de
troca” (Adorno, 1966: 190).13

12 “Tal como é constrangido a agir e como foi em si modelado, o homem particular vivente
[der lebendige Einzelmensch] é, como homo oeconomicus corporificado, antes o sujeito trans-
cendental do que o ente singular vivo [lebendige Einzelne] pelo qual ele deve imediatamente
se tomar” (Adorno, 1969c: 155). 
13 “Atroca tem, enquanto antecedente [Vorgängiges], objetividade real e é, ao mesmo tempo,
objetivamente não-verdadeira, transgredindo seu princípio, o da eqüidade; eis por que ela
produz necessariamente falsa consciência, os ídolos do mercado” (Adorno, 1966: 190). 



Adorno não poupa sequer História e consciência de classe, um
dos paradigmas marxistas da teoria da reificação. Segundo ele, esse livro,
preso a uma teoria social e a uma filosofia da história de matiz acentuada-
mente hegeliana, teria tornado o fenômeno da reificação palatável ao ide-
alismo, na medida em que o concebe apenas como uma figura da cons-
ciência. A possibilidade de superação das antinomias da racionalidade bur-
guesa, assim como a adoção de uma visão que prevê uma reconciliação
iminente, ensaiadas na obra de Lukács, pressupõem uma teoria que pensa
a sociedade como um todo comensurável a seus agentes.

Adorno, por sua vez, considera a reificação, seja como fenô-
meno social ou como processo de pensamento, algo consumado objetiva-
mente nas relações sociais. Assim, desloca o foco dos homens e do modo
como as condições sociais lhes aparecem para as condições que os conde-
nam à impotência e à apatia: “a reificação é reproduzida pelo medo
[Angst]; a consciência, reificada na sociedade já constituída, não é consti-
tuinte” (Adorno, 1966: 191).14

A objetividade da teoria tradicional, por conseguinte, não é tri-
butária apenas do impacto do objeto, aliás, advém primordialmente da
unidade do sujeito, própria à epistemologia tradicional. O sujeito transcen-
dental, no entanto, não exprime essa objetividade por acaso ou por correção
metodológica: a necessidade e a universalidade de suas formas – espaço,
tempo, categorias do entendimento – são provenientes da coerção social.

Garantia de unidade do sujeito do conhecimento, núcleo do
aparato cognoscitivo, esses “constituintes” – reconhecidos em sua origem
social pela simples afirmação da anterioridade das relações sociais frente
ao indivíduo – adquirem a forma de algo condicionado:

A reflexão do sujeito sobre seu próprio formalismo é reflexão
sobre a sociedade, com o paradoxo de que, conforme a intenção do
último Durkheim, os formantes [F o r m a n t e n] constitutivos origi-
nam-se socialmente, ainda que, por outra parte, como pode insistir
a teoria corrente do conhecimento, sejam objetivamente válidos; as
a rgumentações de Durkheim os pressupõem em cada frase em que
demonstra sua condicionalidade.(Adorno, 1969c: 166-7)

A reflexão acerca da teoria do conhecimento, assim conduzida,
não se limita a esse campo de estudos, prossegue até a crítica da sociedade.
Por sua vez, as categorias da crítica à sociedade tornam-se decisivas para a
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14 Para um relato detalhado das divergências entre Lukács e Adorno acerca do conceito de
reificação confira Rose, 1978: 27-51.
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crítica à teoria do conhecimento. O princípio da troca, por exemplo, a
redução da atividade produtiva humana ao conceito, universalmente
abstrato, de tempo médio de trabalho, segundo Adorno, é originalmente
aparentado [urverwandt] com o princípio da identificação: “Este [último]
princípio tem na troca seu modelo social, e a troca não seria sem ele; por
meio dela indivíduos e realizações [Leistungen] não-idênticos se tornam
comensuráveis, idênticos” (Adorno, 1966: 149).

Consciente dos vínculos que estabelece entre conceitos próprios
ao âmbito da teoria do conhecimento e uma determinada forma de
sociedade, Adorno sintetiza este procedimento no mote: “Crítica da
sociedade é crítica do conhecimento e vice-versa” (Adorno, 1969c: 158).

Esse quiasma, irredutível a uma identidade, indica que a crítica
do conhecimento passa a ser, para Adorno, um lugar privilegiado para a
compreensão da sociedade. Pressupõe-se assim para ela um peso decisivo,
mesmo na esfera aparentemente subjetiva, da teoria do conhecimento: “a
sociedade é imanente à experiência, não um állo génos. Somente a auto-
consciência [Selbstbesinnung] social do conhecimento proporciona a obje-
tividade que o conhecimento perde enquanto obedece às coerções sociais
sem incluí-las na reflexão” (Adorno, 1969c: 157-8).15

A possibilidade de um livre trânsito, em ambas as direções, da
crítica à teoria do conhecimento à crítica da sociedade e vice-versa, no
entanto, não pode ser demonstrada, mesmo hipoteticamente, por meio de
uma equiparação da relação de troca, feita à base de equivalentes, com o
pensamento identificante. Seria como tentar estabelecer a convergência
entre dois gêneros a partir de duas espécies isoladas. Além disso, pres-
supor-se-ia, nessa tentativa de fundamentar pelos termos da equação o
modo de operar, um procedimento que, precisamente, cabe demonstrar.

Para escapar desse dilema, Adorno justifica seu mote em um
plano que designa como “especulativo”. Evitando as armadilhas idealistas
embutidas tanto na postulação de uma “forma-única constitutiva”, quanto
a concepção que considera a sociedade como uma “substância-sujeito”, sua
teoria ressalta precisamente a “primazia do objeto”.

Uma das formulações mais completas dessa teoria advém da
interpretação adorniana do sujeito transcendental:

Os atributos de necessidade e universalidade, que Kant ata ao
conceito enfático de lei, possuem fixidez de coisa [dinghafte] e
são impenetráveis como o mundo social com o qual colidem os

15 Confira também Adorno, 1956: 34.



viventes. Essa lei que, segundo Kant, o sujeito prescreve à
natureza, na sua concepção o ápice da objetividade, é a
expressão mais perfeita do sujeito bem como de sua autoalien-
ação: no apogeu de sua pretensão formante o sujeito se põe sub-
repticiamente como objeto. (Adorno, 1969c: 163)

Inverte-se assim a tese epistemológica tradicional: o sujeito passa
a ser também objeto – “Não é, como o idealismo ensaiou no correr dos
milênios, obiectum subiectum, mas bem subiectum obiectum” (Adorno,
1966: 181). É graças, portanto, ao engaste do momento subjetivo no momen-
to objetivo, a essa limitação que torna o sujeito em si mesmo objetivo, que a
crítica da sociedade e a crítica do conhecimento tornam-se intercambiáveis.

A compreensão das “antinomias kantianas” também exige que
se leve em conta o “primado do objeto”. Delimitada a partir da relação
entre o sujeito transcendental e o sujeito empírico, a “antinomia” detecta-
da por Adorno na filosofia de Kant de modo algum é privativa do kantismo.
Pode ser generalizada para a consciência filosófica em geral, uma vez que
o conceito universal de sujeito é inconcebível sem o momento da indivi-
dualidade, e o termo indivíduo, para ser adequadamente expresso, exige
um universal. Tampouco é passível de uma resolução teórica imanente:

A separação de sujeito e objeto é real e aparência. Verdadeira
porque confere, no domínio do conhecimento, expressão à se-
paração real, [...] não-verdadeira porque esta separação, que
veio a ser, não pode ser nem hipostasiada nem transformada
magicamente em invariante (Adorno, 1969c: 152).16

*   *   *

Na medida em que concebe o sujeito como tendo um momento
objetivo, logo, como distinto do molde de uma “identidade diamantina”,
Adorno efetiva uma modificação na concepção de sujeito, brusca o sufi-
ciente para distanciá-lo não só do idealismo alemão, como também de
momentos decisivos da tradição do marxismo ocidental. 

Após essa inversão epistemológica não cabe mais descrever,
como outrora, a sociedade como sujeito: “Na dialética tradicional, a tota-
lidade social objetiva estava disposta de cabeça para baixo, segundo a tese
de que a objetividade precedente, o próprio objeto, entendido como totali-
dade, é sujeito” (Adorno, 1969b: 215).
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16 Adorno valoriza, como momento de não-identidade, as roturas da filosofia de Kant. Cf.
Adorno, 1963: 23, e Adorno, 1966: 76-7.
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Abandonando a concepção que considera a sociedade segundo o
parâmetro da atividade individual, mas também bloqueando sua identifi-
cação com um sujeito coletivo, Adorno rejeita a imagem de totalidade que
permitiu a Lukács, em História e consciência de classe, associar o prole-
tariado a um sujeito-objeto idêntico.

Uma vez que a sociedade não pode mais ser descrita como
homóloga ao sujeito, a totalidade social passa a ser vista sob outro prisma: 

A totalidade, numa formulação provocativa, é a sociedade como
coisa em si, provida de toda carga de reificação. Porém, precisa-
mente porque esta coisa em si ainda não é sujeito social global,
ainda não é liberdade, mas prossegue como natureza heterônoma,
cabe-lhe objetivamente um momento de irredutibilidade. [...]
nesta medida, ela também é “fática”. (Adorno, 1969b: 217)1 7

Logo, instala-se uma nova relação entre o sujeito cognoscente e
a sociedade. Nesta, a comensurabilidade entre eles tanto existe como não
existe. Por conseguinte, a sociedade é ao mesmo tempo inteligível e inin-
teligível,18 ou então, nas palavras de Adorno: “A sociedade é contraditória
e mesmo assim determinável; a um só tempo racional e irracional, sis-
temática e caótica, natureza cega e mediada pela consciência” (Adorno,
1962: 47). Desse modo, a sociologia adquire um caráter dual:

Nela o sujeito de todo conhecimento, justamente a sociedade, o
portador da universalidade lógica, é simultaneamente objeto.
Subjetivamente, a sociedade, por remeter aos homens que a for-
mam e inclusive por seus princípios de organização, remetendo à
consciência subjetiva e sua forma de abstração mais universal, a
lógica, é algo essencialmente intersubjetiva. Ela é objetiva, porque
na base de sua estrutura de apoio, sua própria subjetividade não lhe
é transparente, já que não possui sujeito global e impede a instau-
ração deste em virtude de sua organização. (Adorno, 1969b: 233)

17 Ou ainda: “Mas, essa consciência (unitária) da sociedade é aparência porque, ainda que se
dê conta da unificação tecnológica e organizatória, deixa de ver que essa unificação não é ver-
dadeiramente racional, mas se mantém subordinada a uma regularidade cega e irracional. Não
existe sujeito geral da sociedade. A aparência poderia ser traduzida na formulação de que tudo
que existe socialmente está, hoje, tão completamente mediatizado em si que exatamente o
momento da mediação acaba sendo deformado em sua totalidade” (Adorno, 1969a: 74).
1 8 “Inteligível na medida em que o estado de coisas objetivamente determinante da troca implica
abstração, de acordo com sua própria objetividade, implica um ato subjetivo: nele o sujeito verda-
deiramente reconhece a si mesmo. [...] Contudo a racionalidade objetiva da sociedade, a da troca,
pela dinâmica própria afasta-se cada vez mais do modelo da razão lógica. Por isso, a sociedade, o
que se tornou autônomo, também não continua a ser inteligível” (Adorno, 1969b: 219-20).



A ininteligibilidade, na medida em que a sociedade se movi-
menta numa direção oposta ao sujeito, deixa de ser  apenas o atributo de
uma incapacidade cognoscitiva, oriunda da adoção de uma perspectiva
social incorreta, passando a designar algo essencial à própria estrutura da
sociedade. Completa-se assim a transferência das “antinomias” da esfera
da filosofia, do reino do espírito, para o solo da sociedade.

RICARDO MUSSE é professor do Departamento 
de Sociologia da USP.
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Usualmente nossa interpretação da violência converge para uma
perspectiva limitada a atos contra a integridade física do homem. A a d o ç ã o
deste sentido restrito de violência nos impede de estabelecer uma reflexão
sobre a sua vinculação com a ética presente nas esferas do interindividual, do
cultural, do social e do político. Esse nexo entre ética e análise da violência
só pode ser estabelecido se começarmos por perceber a violência como um
processo com diversas facetas: simbólicas, psicológicas, físicas, etc. 

Essa perspectiva ampliada de violência exige uma visão integral
do homem. Vendo-o como portador de dimensões diversas e interligadas, a
partir de uma perspectiva personalista e fenomenológica, podemos com-
preender seus atos como portadores tanto da violência quanto da eticidade.

Mas a percepção da violência sob o signo da ética – não a ética
formal e neutra, mas uma ética que possa servir de guia à ação, como a
proposta por Martin Buber – exigirá uma fenomenologia dos sentidos. Isso
se apresenta na medida em que se a entende como a privação imposta ao
outro do ato de falar, ouvir e olhar, privação esta que se expressa desde os
condicionantes psíquicos e materiais para tal, até o ato físico propriamente
dito, dimensão última da violência, mas não única. Sob esse viés a violên-
cia será sempre uma interdição à palavra do Outro, como lembrava Simone
Weill. 

Embora de filiações filosóficas distintas, Martin Buber e
Theodor  Adorno  apontam para a possibilidade de uma leitura fenome-
nológica da violência.

Para além de suas raízes freudo-marxistas, é por meio de uma
perspectiva fenomenológica que se pode fazer uma leitura da questão da
violência em Elementos do Anti-Semitismo (Adorno & Horkheimer, 1991)
no qual Adorno e Horkheimer irão abordar a questão da alteridade e denun-
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ciar o elemento patológico contido no anti-semitismo. O essencial aqui é
ver que as relações sociais violentas engendradas pelo preconceito ultra-
passam em muito a questão anti-semita e irão dizer respeito, ou melhor, se
estenderão para as relações sociais na modernidade, pois nada mais é do
que uma crítica da modernidade que encontramos na Escola de Frankfurt.
Adorno irá definir essas relações por meio da noção de  ofuscamento, ca-
racterizado pelo olhar que extingue o sujeito, que não o vê como dotado de
humanidade. Irreflexão, ofuscamento, são a oposição à reflexão e ao es-
clarecimento cuja crítica Adorno e Horkheimer empreendem. Há aqui uma
verdadeira fenomenologia dos sentidos do homem moderno que tem sua
vida danificada pela razão instrumental. 

O que importa aqui é perceber que o conceito de ofuscamento
em Adorno e Horkheimer é antes de tudo de caráter ético e está repleto de
um conteúdo teológico com  raízes no judaísmo das quais a exortação de
Isaías é um exemplo:

Repartir o pão com o faminto,
acolher em tua casa os pobres sem abrigo,
vestir os desnudos
e não desdenhar teu semelhante.
Então tua luz romperá como a aurora
E tua ferida logo se curará;
Tua justiça andará diante de ti (Is, 58, 7-8)
Se deres pão ao faminto
E saciares a fome torturante,
Tua luz se erguerá nas trevas
E tua sombra se tornará meio-dia (Isaías, 58:10)1

Anteriormente, em O Fetichismo da Música e a Regressão da
Audição, Adorno respondendo a Benjamin – que aponta  a regressão do
olhar e da percepção trazida pela reprodução técnica da produção estética
e pela conseqüente perda da aura – levanta a questão da regressão da
audição vinculada à indústria cultural. Embora não explicitada, é inegável
em Adorno que a regressão dos sentidos irá corresponder a uma regressão
na eticidade do homem moderno, domado como sujeito, individualista
antes que indivíduo. Deste modo a regressão física dos sentidos irá corres -
ponder à regressão ética da sociedade marcada pelo “cárcere de ferro”
imposto pela razão instrumental, base da violência. 
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Falando do anti-semitismo, Adorno e Horkheimer indicam que
a justificação desse  mal (que desborda, ressalto, a questão anti-semita) não
se encontra em nenhum lugar:

por mais corretas que sejam, as explicações e os contra-arg u m e n t o s
racionais, de natureza econômica e política, não conseguem fazê-lo,
porque a racionalidade ligada à dominação está ela própria na base
do sofrimento. Na medida em que agridem cegamente e cegamente
se defendem, perseguidores e vítimas pertencem ao mesmo circuito
funesto. O comportamento anti-semita é desencadeado em situ-
ações em que os indivíduos obcecados e privados de sua subjetivi-
dade se vêem soltos enquanto sujeitos (...) Só a cegueira do anti-
semitismo, sua falta de objetivo, confere uma certa verdade à expli-
cação de que ele seria uma válvula de escape. A cólera é descar-
regada sobre os desamparados que chamam a atenção. E como as
vítimas são intercambiáveis, segundo a conjuntura: vagabundos,
judeus, protestantes, católicos, cada uma delas pode tomar o lugar
do assassino, na mesma volúpia cega do homicídio, tão logo se con-
verta na norma e se sinta poderosa enquanto tal. (...) A ação torna-
se realmente um fim em si autônomo, ela encobre sua própria falta
de finalidade. O anti-semitismo conclama sempre a ir até o fim do
trabalho. Entre o anti-semitismo e a totalidade havia desde o início
a mais íntima conexão. Acegueira alcança tudo, porque nada com -
p re e n d e . (Adorno & Horkheimer, 1991: 160, grifos meus)

Ainda aqui é o olhar que expressa o caráter da  relação de etici-
dade presente entre os homens. Adotando uma linguagem teológica,
Adorno e Horkheimer revelarão que: 

o olhar penetrante e o olhar que ignora, o olhar hipnótico e o olhar
indiferente, são da mesma natureza: ambos extinguem o sujeito
porque a esses olhares falta a reflexão, os irrefletidos deixam-se
eletrizar por eles. (...) Assim o ensimesmado é uma caricatura do
poder divino. Assim como a seu gesto soberano falta inteiramente
o poder de criação na realidade, assim também lhe faltam, como ao
demônio, os atributos do princípio que ele usurpa: o amor atento e
a liberdade auto-sustentada. Ele é mau, levado pela compulsão e tão
fraco quanto sua força. Assim como se diz que a onipotência divina
atrai as criaturas para si, assim também a potência satânica e ima-
ginária tudo atrai para dentro de sua impotência, eis aí o segredo de
seu domínio. (Idem:178-179)



Embora crítico do existencialismo buberiano, Adorno não con-
segue fugir em momentos de sua obra de uma espécie de fenomenologia
dos pequenos detalhes. Se o Deus de Buber é o Deus dos pequenos detal-
hes, o Demônio de Adorno também é o Demônio dos pequenos detalhes. E
aí podemos ver que, embora distante de Buber, mantém com este algo em
comum que é uma concepção micrológica da vida nos pequenos detalhes,
herdeira provável da doutrina judaica das centelhas divinas. Adorno, em-
bora tivesse se desviado para o ateísmo, mantém ainda assim vinculações
fortes com o Deus hebreu.

O judaísmo – desde a proibição de gravar imagens até a de pro-
nunciar em vão o Nome de Deus – contribui para a submissão da metafísi-
ca a uma progressiva demitologização. Esse um caminho rumo à racional-
ização e esforço para libertar o homem do mito. O não falar seu santo
nome em vão mantém a integridade do transcendente, rejeitando e pre-
venindo qualquer atalho que tente quebrar isso2. Em Adorno (assim como
em Buber, como veremos adiante) o demônio está na intencionalidade do
sujeito quando regida pela razão instrumental. Por isso é que a música
apresenta um caráter teológico e contém a possibilidade da presença de
Deus pois, sendo diferente da linguagem intencional, o que tem a dizer é
simultaneamente revelado e escondido.

Sua idéia é o Nome divino ao qual tem dado forma. É a oração
demitologizada, livre da eficácia mágica. É o esforço humano
fracassando como sempre, para nomear o Nome, não para
comunicar significados. A música aponta para a verdadeira lin-
guagem no sentido que o conteúdo é aparente nela, mas o faz à
custa da não ambigüidade do significado, o qual migrou para a
linguagem intencional3.

A verdadeira linguagem é aqui a revelação do absoluto. Esse
sonho de uma verdadeira e divina linguagem não intencional deriva dire-
tamente de Walter Benjamin4, para o qual a verdade é a morte da intenção.
Ressalte-se que Benjamin, embora crítico, foi leitor e interlocutor de
B u b e r, mantendo correspondência com ele. Presente em Adorno e
Benjamin está também o diálogo com Rosenzweig  que influenciou deci-
sivamente Martin Buber. Para Rosenzweig, Deus não pode ser tematizado,
categorizado ou subsumido do Universal porque ele é o Universal. Se para
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Benjamin a revelação ocorre em um Éden mítico, para Rosenzweig ocorre
na relação mundana intersubjetiva. Para ele a transcendência não impede
uma relação com Deus, possível na relação intersubjetiva não-instrumen -
tal. Para Rosenzweig, o nome de Deus pode ser falado, porque tudo que
tem um nome pode ser falado, desde que esteja presente e Deus nunca está
ausente. Rosenzweig não está preocupado com a proibição do nome de
Deus. Antes, preocupado com a comunicação intersubjetiva, ele vê Deus
como uma ocorrência diária, mundana, presente na relação entre os home-
ns (isso seria decisivo para Martin Buber!). Para Rosenzweig, o que tem
um nome próprio não pode ser uma coisa, logo não pode ser reduzido a
uma relação instrumental a qual impede a reconciliação entre universal e
particular5.

Esta é, acredito, a base que permitirá a Adorno enveredar por uma
visão micrológica na qual o particular, diferindo do universal, pode conter
uma partícula de liberdade. Diante de um todo que “é o não-verdadeiro”,
como ele diz, Adorno nos propõe trabalhar nas frestas da razão instrumental
totalitária, que a tudo açambarca, que a tudo penetra. Domado o sujeito na
modernidade, a possibilidade da autonomia está no singular. Numa apologia
aos fragmentos, às fissuras, relevantes para o Absoluto, Adorno nos apresen-
ta o comportamento ético de sujeitos fraturados, domados, vidas prejudi-
cadas, impossibilitadas de participarem da reconciliação, mergulhadas que
estão na reificação das relações sociais que sujeita o mundo a uma falsa re-
conciliação. Se o todo é falso, Adorno irá substituí-lo pelo evanescente e fra-
gmentário que poderia conter a verdade (a obra de arte). Mais tarde A d o r n o
irá se abrir para as frestas presentes na educação, capazes de permitir a cons-
tituição de personalidades não-autoritárias e de impedir que Auschwitz se
repita. Esse movimento parece conter a possibilidade de um deslocamento da
esperança nas possibilidades de libertação contidas na esfera estética para as
presentes na esfera ética, dimensão que foi tematizada em toda sua obra mas,
quase sempre, caindo em uma perspectiva sem saída  e niilista.

É sob esse prisma – ético – que a leitura adorniana da dualidade
progresso-barbárie se apresenta, no mínimo, como subversiva. É certo que
a história da subversão do conceito de barbárie se inicia com Bartolomeu
de Las Casas que dirá: 

julgamos bárbaros aqueles que não têm escrita ou língua culta.
Mas a gente das Índias poderia nos considerar barbaríssimos,
porque não compreendemos a sua língua. 

5 Vide Kaufmann.



A visão de Las Casas está, porém, ainda presa a uma espécie de
relativismo étnico mais tarde compartilhado por Montaigne e por Lévi-
Strauss. Adorno certamente nos apresenta a subversão ética, antes que
somente étnica, do conceito de barbárie, permitindo-nos novas leituras, ou
releituras, da dualidade civilizado-bárbaro: 

entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que, estando na
civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas
se encontrem atrasadas de um modo peculiarmente disforme em
relação à própria civilização – e não apenas por não terem em sua
arrasadora maioria experimentado a formação nos termos cor-
respondentes ao conceito de civilização, mas também por se
encontrarem tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio
primitivo ou, na terminologia culta, um impulso de destruição, que
contribui para aumentar ainda mais o perigo de que toda esta ci-
vilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a
caracteriza. (Adorno, 1995:155)

É a partir disso  que podemos conceber o  bárbaro como aque -
le que submete o Outro à violência – qualquer que seja a sua expressão:
física, psicológica ou simbólica.

A barbárie em Adorno irá revelar-se tanto em uma percepção
micrológica quanto em uma visão macro dos processos políticos e sociais.
Ao lado do pogrom e de Auschwitz, teremos também o mundo em que “as
grandes injustiças estão nos pequenos detalhes”; a miséria, o inferno e o
mal presentes no particular.

Juliette ou Esclarecimento e Moral nos revela esses detalhes
infernais de uma microética da modernidade da qual o personagem de
Sade, preso no círculo de relações interindividuais instrumentais é exem-
plar, expressando o quanto a emoção e os sentimentos, o amor e o prazer,
todos foram submetidos ao império do cálculo, assim como a frieza e a
apatia dele decorrentes. Os personagens do Marquês de Sade, como o
Merteuil das Ligações Perigosas de De Laclos, mergulham em uma apatia
racionalmente construída, porque necessária ao predomínio da razão, no
mesmo sentido em que Kant prega que “a apatia (considerada como for-
taleza) é um pressuposto indispensável da virtude”.

Nesta fenomenologia da frieza os detalhes serão fundamentais.
O demônio de Adorno e Horkheimer estará na ocupação fria e metodica-
mente instrumental do espaço e do tempo. Em Juliette todos os orifícios
são ocupados, todos os espaços são utilizados, todo o tempo é apropriado
pelo prazer instrumental, desvinculado do amor:
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Não foi apenas o amor romântico entre os sexos que, enquanto
metafísica, sucumbiu à ciência e à indústria, mas todo o amor
em geral, pois nenhum prevalece diante da razão: nem o da mu-
lher pelo homem, nem o do homem pela amada, nem o dos pais,
nem o dos filhos. (Adorno & Horkheimer, 1991: 109)

O processo de Esclarecimento e o cálculo que subordina o sen-
timento até a sua eliminação total (“serão precisos pretextos para cometer
um crime?”, pergunta um dos personagens de Sade retomado por Adorno)
terão seu ponto de conclusão lógica, segundo Weber, atingido na ética
protestante que subordina a emoção, tornando-se esta também instrumen-
tal. A caridade do protestantismo ascético, despida de emoções e pautada
em uma relação impessoal com o Outro, perde a doçura cristã do Novo
Testamento subordinada à rigidez do Antigo:

O amor ao próximo – desde que só podia ser praticado para a
glória de Deus e não em benefício da carne – é expresso, em
primeiro lugar, no cumprimento das tarefas diárias dadas pela
lex naturae, assumindo então um caráter peculiarmente objetivo
e impessoal – aquele de serviço em prol da organização racional
de nosso ambiente social. (Weber, 1987: 75 )

Neste sentido, o processo de desencantamento do mundo irá
obedecer aos imperativos da “frieza que a tudo penetra” segundo Adorno,
ou daquilo que ele chamaria de “adoecimento de contato” expresso nas
relações marcadas pelo formalismo burocrático, pelos papéis e pela frieza.

A reconciliação da civilização com a natureza, que o cristianis-
mo queria obter prematuramente através da doutrina do deus
crucificado, permaneceu tão estranha ao judaísmo quanto o ri-
gorismo do esclarecimento. Moisés e Kant não pregaram o sen-
timento, sua lei fria não conhece nem amor nem a fogueira.
(Adorno & Horkheimer, 1991: 108)

Se há um Demônio, há certamente um Deus e este nas possibi-
lidades de uma leitura teológica de Adorno, como para Buber, estaria tam-
bém na relação com o Outro, 

pois a delicadeza entre seres humanos nada mais é do que a
consciência da possibilidade de relações isentas de interesse.
(Adorno, 1991: 34)



Aí a própria raiz da barbárie profetizada por Max Weber.A razão
instrumental faz da barbárie aquele processo que elimina o outro ou não o
percebe em sua humanidade. Processo que torna o homem indisponível
para o Encontro ético.

É refletindo sobre os Encontros e os Desencontros éticos, na
contramão, inclusive, de um judaísmo promotor da racionalidade instru-
mental, que encontramos Martin Buber,  que para tal irá buscar nas raízes
do hassidismo popular elementos capazes de promover uma proposta ética
subversiva desse quadro.

Buber irá tipificar a estrutura dual das relações humanas e da
existência que se conforma a partir delas: a relação Eu-Tu e a relação Eu-
Isso. Na relação Eu-Tu há a presentificação do Eu cuja construção se dá
através da relação com o Outro – o Tu. O encontro entre o Eu e o Tu é um
evento no qual há o olhar face a face. Há reciprocidade. Enquanto na
relação Eu-Tu o Eu é uma pessoa, na relação Eu-Isso, o eu é um eu egóti-
co. Mesmo sendo uma dimensão necessariamente constitutiva da relação
do homem com o mundo, a relação Eu-Isso originalmente não é boa, nem
má, porém diz respeito a uma razão instrumental que permite ao homem se
relacionar de modo ordenado e coerente com o mundo, responsável pelas
aquisições científicas e tecnológicas da humanidade. Mas, na medida em
que o homem se deixe subjugar pela atitude Eu-Isso ela será fonte de
relações reificadas, interdição para o encontro do Outro e assim para a con-
formação da humanidade mesma que se realiza através do Outro e deste
modo “se o homem não pode viver sem o Isso, não se pode esquecer que
aquele que vive só com o Isso não é homem”. (Buber, s/d)

O homem aqui é portador de uma dimensão ética dele
indissociável. Homem que se constitui não à maneira do d a s e i n h e i d e g g e r i-
ano, mas no e pelo diálogo com o Outro. Não o ser autocentrado lançado no
mundo, mas a pessoa que se constrói na relação com o Outro e através desta
com Deus.

Destaque-se, ainda, que se para Buber a pessoa se constitui
através da relação com o Outro, para Adorno o mesmo se dá no que se ref-
ere ao indivíduo. E, neste sentido, quanto mais individualismo houver na
sociedade, menos indivíduo nós temos (o indivíduo foi domado, diria
Horkheimer). 

Para Buber é a relação inter-humana que irá conter tanto a cen-
telha divina, a presença de Deus, quanto Lúcifer ou o Mal. 

Como o Demônio de  Adorno, o de Buber irá se manifestar na
relação instrumental, assim como o seu Deus se apresentará na relação des -
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pida de intere s s e s. Isso permite-nos dizer que para Buber, como para
Adorno, a violência irá residir na ação intersubjetiva de caráter instrumental.

Sob essa perspectiva podemos dizer que, no sentido buberiano,
a personalidade é relacional, se constitui não como realidade em si, mas
como existência que se constrói na relação com o Outro. A reciprocidade é
fundamental na relação Eu-Tu. Dela decorre a resposta ao apelo dialógico,
ou mais propriamente, em sentido ético, a responsabilidade. É dessa espé-
cie de relação que nasce a comunidade, relação dialógica grupal única
capaz de fazer surgir a “verdadeira vida entre os homens”.  

Dois tipos de existência humana surgem daí: a existência
monológica, que não sai para fora de si mesma, nem na mais terna
comunhão, como lembra Buber, e a dialógica, que “recebe, mesmo no
extremo abandono, uma sensação áspera e revigorante de reciprocidade”.

Comparando a dialogia com o amor, Buber dirá que não se pode
equipará-los pois  não se conheceu alguém em tempo algum que amasse
todos os homens que encontrou. Deste modo “a dialógica não pode ser
equiparada ao amor. Mas o amor sem a dialógica, isto é, sem um ver-
dadeiro sair-de-si-em-direção-ao-outro, sem alcançar-o-outro, sem per-
manecer-junto-ao-outro, o amor que permanece consigo mesmo, é este que
se chama Lúcifer” (Buber, 1982: 55).

É clara em Buber a presença, como em Adorno, de uma
microética. Em Buber esse Deus dos pequenos detalhes tem raízes indis-
cutíveis na apropriação que ele faz da doutrina cabalística da elevação
das centelhas.

Nessa doutrina o homem pode entrar em comunhão com o
divino presente na realidade, fazendo elevar as centelhas divinas. Mas, se
para o hassidismo essa comunhão aniquila a realidade, na medida em que
promove a emergência do transcendente e do abstrato que dissolve o real,
na interpretação de Buber, ao contrário, as centelhas divinas irão se ele-
var em tudo que o homem fizer com concentração e com alegria quando
entra na relação com o Aqui e o Agora, com o real: “aqui, onde nos
encontramos, a vida divina e oculta deve resplandecer”. Aqui a a ç ã o
h u m a n a é o veículo do agir místico e, dotada de eticidade, irá fazer emer-
gir Deus. Como diz Scholem, Buber realiza uma “apropriação existencial
das centelhas divinas ocultas em todas as coisas”. Dissolve assim a sep-
aração entre “viver em Deus” e  “viver no mundo”, o “mal primário de
toda ‘religião’”.

Buber identifica, assim, três formas de diálogo: o autêntico, marca-
do pela inflexão em direção ao outro, pelo estar presente na relação, perceben-



do o outro em sua humanidade; o dialogo técnico, “movido pela necessidade
de entendimento objetivo” e o “monólogo disfarçado de diálogo”6. 

Mesmo no diálogo técnico, como diz Buber, há a possibilidade
de se estabelecer a relação ética que “aparece talvez na tonalidade da voz
de um condutor de trem, no olhar de uma velha vendedora de jornais, no
sorriso do limpador de chaminés”.

Romper esses limites para fazer surgir a dialogia verdadeira é a
nossa tarefa. Romper os limites que se impõem à interpretação dos signos
presentes no mundo, dos sinais que revelam a presença de Deus. E, neste
processo em que os detalhes são possibilidades de revelação do divino,
“nada pode se recusar a servir de recipiente à palavra”. Ocorre, porém, que,
prisioneiros da razão instrumental e dos papéis que com ela criamos para
nós, não estamos disponíveis para o Encontro. Na indisponibilidade para o
Encontro dialógico verdadeiro encontra-se certamente, creio eu, o germe
da violência. Romper com a couraça do papel racionalmente outorgado a
nós no interior de relações sociais reificadas é a tarefa maior vinculada à
Liberdade e à Responsabilidade:

Cada um de nós está  preso numa couraça cujo papel é repelir os
signos (...) Cada um de nós está preso numa couraça que, graças
à força do hábito, deixa logo de sentir. São apenas instantes que
atravessam a couraça e que incitam a alma à receptividade. E
quando tal instante agiu sobre nós e nos tornamos então atentos,
perguntamo-nos: “Que é que aconteceu aí de peculiar? Não era
algo semelhante ao que me acontece todos os dias?”, então
podemos nos responder: “Realmente, nada de peculiar aconte-
ceu, é assim todos os dias, só que nós não estamos aí presentes
todos os dias. (Buber, 1982: 43)

A dialogia é essencialmente relação não-instrumental:

Pois onde a ausência de reserva reinou entre os homens, embo-
ra sem palavras, aconteceu a palavra dialógica de uma forma
sacramental. (Buber, 1982: 36)

Esta abertura para a vida exige que nos dispamos de papéis que
nos impedem de viver cada evento e cada encontro da maneira mais autên-
tica possível7, pois o sentido da vida está em cada detalhe, nas pequenas
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6 Vide Buber, 1982: 54.
7 Vide Bartholo Jr., 2001: 77.
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coisas: “não está em cima, nem em volta, nem entre as coisas, mas em cada
coisa, na experiência de cada coisa”.

Aliás, se para Adorno a falta de sentido da vida encontra-se nos
pequenos detalhes, para Buber, o sentido da vida encontra-se também ele
nos pequenos detalhes. Se o primeiro aponta para o beco sem saída das
microviolências cotidianas, o segundo aponta para a redenção no Deus das
pequenas coisas, receptáculos da palavra divina:

Entretanto, os sons pelos quais é constituída a palavra – repito isto
a fim de afastar um mal-entendido ainda possível, que consiste em
crer que  esteja me referindo a algo extraordinário, de dimensões
sobrenaturais – são os acontecimentos do cotidiano da pessoa. É
neles, como são agora, ‘grandes’ou  ‘pequenos’, que nos é dirigi-
da a palavra e aqueles que são tidos por grandes não fornecem sig-
nos maiores que os outros. (Buber, 1982: 49)

Se para Adorno é no cotidiano que se inscreve a falta de sentido
da vida, o desespero, a violência do olhar que extingue o sujeito e do ouvi-
do que não o ouve, para Buber é no cotidiano que existe a possibilidade de
Resposta, sem a qual não existe a Responsabilidade Ética por meio da qual
o homem fala com Deus:

O que esperamos nós quando desesperados e, mesmo assim,
procuramos alguém? Esperamos certamente uma presença, por
meio da qual nos é dito que ele, o sentido, ainda existe. Renunciei,
desde então, àquele fenômeno ‘religioso’que não passa de uma
exceção, de um realce, de um destaque, de um êxtase; ou ele
renunciou a mim. Eu nada mais possuo a não ser o cotidiano do
qual nunca sou afastado. O mistério não se revela mais; desapare-
ceu ou então instalou sua moradia aqui, onde tudo se passa da
forma como se passa. Não conheço mais outra plenitude a não ser
a plenitude da exigência e da responsabilidade de cada hora mor-
tal. (Buber, 1982: 47)

Buber e Adorno compartilharam algo em comum em suas vidas
que certamente teve efeitos sobre suas reflexões acerca da violência: víti-
mas desta última, vivenciaram a experiência crucial do anti-semitismo.
Ambos se movimentaram no universo da opressão e do estigma sofrendo
os horrores daquilo que Buber denominou de “o monstro da alteridade” e,
por vias diversas, levantaram problemas semelhantes para a questão das
relações éticas na sociedade moderna. Retomá-los faz-se necessário espe-



cialmente em um momento do mundo moderno no qual a crise de pessoa e
a crise de espiritualidade se revelam nos pequenos atos da esfera privada,
assim como nos da esfera pública. Mundo no qual se aprofundam ainda
mais a indiferença em relação ao Outro exposta na apologia ao mercado,
na fetichização da globalização, na política que se expressa por meio do
espetáculo, nas massas miseráveis jogadas nos braços da violência e na
barbárie sutil, porém não menos cruel do que Auschwitz.    

Isso implica conceber as relações sociais e políticas como a
possibilidade de uma dialogia somente apreensível sob a perspectiva da
pessoa – entendida como integração de corpo e alma, ou no sentido de
Mounier, “como atividade vivida de autocriação, de comunicação e de ade-
são, que se apreende e conhece a si mesma em seu próprio ato, como movi-
mento de personalização”. Daí a ação coletiva não poder ser concebida
unicamente por meio de instituições políticas ou de estruturas econômicas.   

Refletir sobre a sociedade e a política, portanto, só terá sentido
se o fizermos a partir do primado da pessoa sobre as instituições, do pri-
mado da eticidade sobre as estruturas impessoais. Só por meio disso e da
busca de uma espiritualidade comum poderemos ultrapassar os limites que
se impõem, ou,  como ressalta Václav Havel:  

Não se trata evidentemente de constranger o homem a adorar tal
ou qual divindade arcaica, a se ajoelhar diante dela (...). Tr a t a - s e
de outra coisa: as diferentes formas de nossa espiritualidade
devem ter consciência de sua conexão mútua ou de seu par-
entesco, se lembrar dos conteúdos espirituais que nela estavam
nas origens e que são provenientes  desta experiência essencial e
fundamental da humanidade. Eu creio que lá reside a única via  de
renovação da responsabilidade real do homem em relação a si
mesmo e ao mundo. E, ao mesmo tempo, a única via em direção
a esta compreensão aprofundada entre culturas que lhe permita
cooperar de uma maneira verdadeiramente ecumênica na elabo-
ração de uma nova ordem mundial. (Havel, 1997: 132-33) 

A contribuição de Adorno e de Buber, sem dúvida, reside na
possibilidade de estabelecermos nexos entre o usualmente separado: o
público e o privado, o cotidiano e o excepcional, o interindividual e o
social. Níveis que só podem ser unidos por meio de uma perspectiva
fenomenológica, mas cuja apreensão é necessária em uma abordagem na
qual a ética perca seu sentido de neutralidade formal e torne-se ela mesma
um instrumento do agir para a transformação do mundo.
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Eles nos convidam a pensar a ética a partir do comportamento
individual e a analisar a violência contida nos pequenos gestos e nos
pequenos detalhes. Somente há que lembrar que, enquanto Adorno, por
conta de sua luta (talvez seja essa a palavra mais adequada: luta!) para afas-
tar-se de um teísmo, nos deixa sem saída e sem esperança, Buber, na
sabedoria que o qualifica como o último grande profeta judeu do século
XX, percebe que o caminho para conter a violência, como para Havel
acima, está numa ética pautada na aceitação do Transcendente pois “a
palavra daquele que quer falar com os homens, sem falar com Deus, não se
realiza; mas a palavra daquele que quer falar com Deus, sem falar com os
homens, extravia-se” (Buber, 1982: 48). 

KÁTIAMENDONÇA é professora e pesquisadora do 
Programa de Ciências Sociais da UFPA.
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Spiegel: Senhor professor, há duas semanas o mundo ainda pare-
cia em ordem...

Adorno: Não para mim.
Spiegel: ... O senhor dizia que sua relação com os estudantes não

foi afetada. Nas suas atividades de ensino haveria debates fecundos e obje-
tivos, sem perturbações privadas. No entanto, agora o senhor suspendeu
suas aulas.

Adorno: Não as suspendi por todo o semestre, só temporaria-
mente. Em algumas semanas pretendo retomá-las. É o que todos os cole-
gas fazem quando há invasões de salas.

Spiegel: Houve violência contra o senhor?
Adorno: Não violência física, mas fizeram tanto barulho que a

aula tornou-se impraticável. Isso claramente foi planejado.
Spiegel: O senhor sente-se incomodado apenas pela forma como

agora o atacam os estudantes – que antes o apoiavam – ou também o inco-
modam os objetivos políticos? Afinal, antes havia concordância entre o
senhor e os rebeldes.

Adorno: Não é nessa dimensão que estão em jogo as divergên-
cias. Há dias declarei numa entrevista à televisão que, embora eu tivesse
elaborado um modelo teórico, não poderia ter imaginado que as pessoas
quisessem realizá-lo com bombas. Essa frase foi citada inúmeras vezes,
mas necessita muito de interpretação.

“A FILOSOFIA MUDA O MUNDO 
AO MANTER-SE COMO TEORIA”*

ENTREVISTA DE T. ADORNO

* “Die Philosophie ändert, indem sie Theorie bleibt. Gespräch mit Theodor W. Adorno”.
Entrevista à revista Der Spiegel, n.o 19, 1969. Tradução de Gabriel Cohn. Publicado anteri-
ormente no Caderno “Mais!” da Folha de S. Paulo, 31.08.2003.
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Spiegel: Como o senhor a interpretaria hoje?
Adorno: Jamais ofereci em meus escritos um modelo para quais-

quer condutas ou quaisquer ações. Sou um homem teórico, que sente o
pensamento teórico como extraordinariamente próximo de suas intenções
artísticas. Não é agora que eu me afastei da prática, meu pensamento sem-
pre esteve numa relação muito indireta com a prática. Talvez ele tenha tido
efeitos práticos em conseqüência de alguns temas terem penetrado na cons-
ciência, mas nunca eu disse algo que se dirigisse diretamente a ações práti-
cas. Desde que ocorreu em 1967 em Berlim um circo contra mim, deter-
minados grupos de estudantes insistiram em forçar-me à solidariedade e
exigiram ações práticas da minha parte. Isso eu recusei.

S p i e g e l: Mas a teoria crítica não quer deixar as condições tal
como se encontram. Isso os estudantes esquerdistas aprenderam do senhor.
Mas agora, senhor professor, dá-se a sua recusa da prática. É verdade, então,
que o senhor cultiva uma “liturgia da crítica”, como afirmou Dahrendorf? 

A d o r n o: Em Dahrendorf ressoa uma despreocupada convicção: a
de que, se apenas melhorarmos as coisas aos poucos, talvez tudo venha a
m e l h o r a r. Não posso reconhecer isso como premissa. Nas organizações estu-
dantis de esquerda, contudo, defronto-me sempre com a exigência de entre-
g a r-se, de ir junto, e a isso eu venho resistindo desde muito jovem. E nisso
nada se modificou em mim. Tento exprimir aquilo que reconheço e que sinto.
Mas não posso acomodá-lo ao que se fará disso e ao que disso resultará.   

Spiegel: Ciência como torre de marfim, portanto?
Adorno: Não tenho temor algum da expressão torre de marfim.

Essa expressão já teve dias melhores, quando Baudelaire a empregou.
Contudo, já que o senhor fala de torre de marfim: creio que uma teoria é
muito mais capaz de ter conseqüências práticas em virtude da sua própria
objetividade do que quando se submete de antemão à prática. O relaciona-
mento infeliz entre teoria e prática consiste hoje precisamente em que a
teoria se vê submetida a uma pré-censura prática. Tenta-se, por exemplo,
proibir-me de exprimir coisas simples, que mostram o caráter ilusório de
muitas propostas de determinados estudantes. 

Spiegel: Mas é bem claro que esses estudantes têm muitos
seguidores.

Adorno: Sempre volta a ocorrer que um pequeno grupo seja
capaz de exercer obrigações de lealdade às quais a grande maioria dos estu-
dantes de esquerda não conseguem se furtar. No entanto, quero repetir: eles
não podem invocar modelos de ação que eu lhes tivesse dado para depois
distanciar-me deles. Não faz sentido falar desses modelos.
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S p i e g e l: Seja como for, ocorre que os estudantes referem-se, às
vezes direta e outras vezes indiretamente, à sua crítica da sociedade. Sem as
suas teorias talvez nem tivesse surgido o movimento de protesto estudantil.

Adorno: Isso eu não quero negar; apesar disso, tenho dificuldade
para captar essa relação. Estou disposto a acreditar que a crítica à manipu-
lação da opinião pública, que vejo como inteiramente legítima também na
forma de demonstrações, não teria sido possível sem o capítulo sobre
“indústria cultural” que Horkheimer e eu publicamos na Dialética do
Iluminismo. Mas acredito que muitas vezes a relação entre teoria e prática
é representada de modo demasiado sumário. Quando se ensinou e publicou
durante 20 anos como eu, com essa intensidade, isso acaba mesmo pas-
sando para a consciência geral.

Spiegel: E assim também para a prática, não?
Adorno: Pode ocorrer – mas não necessariamente. Nos nossos

trabalhos o valor das chamadas ações isoladas fica extremamente limitado
pela ênfase na totalidade social. 

Spiegel: Mas como o senhor quer modificar a totalidade social
sem ações isoladas?

Adorno: Essa pergunta me ultrapassa. Diante da questão “que
fazer” eu na realidade só consigo responder, na maioria dos casos, “não
sei”. Só posso tentar analisar de modo intransigente aquilo que é. Nisso me
censuram: já que você exerce a crítica, então é também sua obrigação dizer
como se deve fazer melhor as coisas. Mas é precisamente isso que eu con-
sidero um preconceito burguês. Verificou-se inúmeras vezes na história que
precisamente obras que perseguiam propósitos puramente teóricos tenham
modificado a consciência, e com isso também a realidade social.

Spiegel: Nos seus trabalhos o senhor distinguiu entre a teoria
crítica e quaisquer outras teorias. Ela não deve ater-se à mera descrição
empírica da realidade mas especificamente introduzir na reflexão a orde-
nação correta da sociedade. 

Adorno: Neste ponto tratava-se da crítica ao positivismo. Preste
atenção no que eu disse: introduzir na reflexão. Veja que nessa sentença
nada me permite atrever-me a dizer como então se agirá.

Spiegel: Mas uma vez o senhor afirmou que a teoria crítica quer
“erguer a pedra sob a qual incuba o monstro”. Se agora os estudantes
jogam essa pedra – isto é tão incompreensível?

Adorno: Incompreensível certamente não é. Creio que o ativis-
mo basicamente se deve ao desespero, porque as pessoas sentem quão
pouca força têm para modificar a sociedade. Mas estou igualmente con-
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vencido de que essas ações isoladas estão condenadas ao fracasso, como se
viu na revolta de maio na França.        

Spiegel: Se então não há sentido nas ações isoladas, ficaremos
apenas com a “impotência crítica”, da qual a organização estudantil de
esquerda (SDS) o acusa?

Adorno: O poeta Grabbe tem uma sentença: “Pois nada senão o
desespero pode salvar-nos”. Isto é provocador, mas nada tem de tolo. Não
vejo como condenar que se seja desesperançado, pessimista, negativo no
mundo em que vivemos. Mais limitados serão  aqueles que se aferram
compulsivamente ao otimismo do oba-oba da ação direta, para obter alívio
psicológico.

Spiegel: Seu colega Jürgen Habermas, que também é um defen-
sor da teoria crítica, acaba de conceder, num artigo, que os estudantes
manifestaram “senso de provocação com muita fantasia”, e que con-
seguiram de fato mudar alguma coisa.

Adorno: Nisso eu concordaria com Habermas. Creio que a refor-
ma universitária, da qual ainda não sabemos no que vai dar, nem sequer
teria sido iniciada sem os estudantes. Creio que a atenção generalizada aos
processos de emburrecimento que dominam a sociedade contemporânea
jamais teria ganho forma sem o movimento estudantil. E também acredito
– para citar algo bem concreto – que foi somente em conseqüência da
investigação sobre a morte do estudante Benno Ohnesorg [em 1967, na
repressão a uma manifestação contra o ditador persa, xá Reza Pahlevi] que
essa história macabra veio a atingir a consciência pública. Com isso quero
dizer que em absoluto não me fecho a conseqüências práticas, quando são
transparentes para mim.

Spiegel: E quando foram transparentes para o senhor?  
Adorno: Participei de manifestações contra as leis de emergên-

cia e, no caso da reforma da legislação penal, fiz o que podia. Mas é inteira-
mente diferente se eu faço coisas desse tipo ou se participo de uma prática
realmente um tanto insana e jogo pedras contra institutos universitários.

S p i e g e l: Como o senhor avaliaria se uma ação faz sentido ou não?
A d o r n o: Em primeiro lugar, a decisão depende em grande

medida da situação concreta. Depois, tenho as mais graves reservas con-
tra qualquer uso da violência. Eu teria que renegar toda a minha vida – a
experiência sob Hitler e o que observei no stalinismo – se não me
recusasse a participar do eterno círculo da violência contra a violência.
Só posso conceber uma prática transformadora dotada de sentido como
uma prática não violenta.
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Spiegel: Também sob uma ditadura fascista?
Adorno: Certamente haverá situações em que isso se apresente

de outro modo. A um fascismo real só se pode reagir com violência. Nisso
não sou de modo algum rígido. No entanto, nego-me a seguir aqueles que,
após o assassinato de incontáveis milhões nos estados totalitários, ainda
preconizem a violência. É neste limiar que se dá a separação decisiva.

Spiegel: Foi superado esse limiar quando os estudantes tentaram
impedir, mediante ações de sit-in, a distribuição de jornais da cadeia [con-
servadora] Springer?

Adorno: Esse tipo de manifestação eu considero legítimo.
Spiegel: Foi superado esse limiar quando estudantes pertur-

baram a sua aula com barulho e exibições sexuais?
Adorno: Justo comigo, que sempre me voltei contra toda sorte

de repressão erótica e contra tabus sexuais! Submeter-me ao ridículo e
atiçar contra mim três mocinhas fantasiadas de hippies! Achei isso abo-
minável. O efeito hilariante que se consegue com isso no fundo não passa-
va da reação do burguesão, com seu riso néscio quando vê uma garota com
os seios nus. Naturalmente essa imbecilidade era calculada.

Spiegel: Será que esse ato insólito pretendia confundir suas teo-
rias?

Adorno: Parece-me que nessas ações contra mim importa menos
o conteúdo das minhas aulas; tudo indica que para a ala extrema é mais
importante a publicidade. Essa ala sofre do medo de cair no esquecimento.
Com isso torna-se escrava da sua própria publicidade. Uma aula como a
minha, que conta com uma presença de cerca de 1000 pessoas, evidente-
mente é um cenário maravilhoso para a propaganda ativista.

Spiegel: Pode também esse ato ser interpretado como ação da
desesperança? Talvez esses estudantes se sentissem abandonados por uma
teoria da qual pelo menos acreditavam que pudesse converter-se em práti-
ca modificadora da sociedade?

Spiegel: Os estudantes nem tentaram discutir comigo. O que
tanto dificulta meu relacionamento com os estudantes hoje é a primazia da
tática. Meus amigos e eu temos a sensação de não passarmos de objetos em
planos bem calculados. A idéia do direito das minorias, que afinal é cons-
titutivo da liberdade, não desempenha mais papel algum. As pessoas
recusam-se a enxergar a objetividade da coisa.

Spiegel:  E diante desses constrangimentos o senhor abre não de
uma estratégia defensiva?

A d o r n o: Meu interesse dirige-se cada vez mais à teoria filosófica.
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Se eu desse conselhos práticos, como em certa medida fez Herbert Marcuse,
isso seria feito à custa da minha produtividade. Pode-se dizer muito contra a
divisão do trabalho, mas já Marx, que na sua juventude a atacou com a maior
veemência, reconheceu mais tarde que sem ela não seria possível.

Spiegel: Então o senhor decidiu-se pela parte teórica, para os
outros fica a parte prática; e o senhor já está empenhado nisso. Não seria
melhor que a teoria refletisse simultaneamente a prática? E com isso tam-
bém as ações presentes?

Adorno: Há situações em que eu faria isso. No momento, contu-
do, parece-me muito mais importante começar a refletir sobre a anatomia
do ativismo.

Spiegel: De novo para a teoria, portanto?
Adorno: No momento eu atribuo à teoria uma posição superior.

Já toquei – sobretudo na Dialética negativa – nessas questões muito antes
de ocorrer esse conflito.

Spiegel: Na Dialética negativa encontramos a constatação re-
signada: “Afilosofia, que já parecera superada, mantém-se em vida porque
o instante da sua realização foi perdido”. Uma filosofia como essa – exter-
na a todos os conflitos – não se converte em “preciosismo”? Uma pergun-
ta que o senhor mesmo se propôs.

Adorno: Continuo a pensar que é justamente sob os constrangi-
mentos práticos de um mundo funcionalmente pragmatizado que devemos
manter a teoria. E também não é pelos eventos recentes que serei levado a
desviar-me do que escrevi.

Spiegel: Até agora, como formulou seu amigo Habermas, a sua
dialética abandonou-se nos “pontos mais negros” da resignação à “esteira
destrutiva da pulsão de morte”.

Adorno: Eu preferiria dizer que é o apego compulsivo ao positi-
vo que provém da pulsão de morte.

Spiegel: Seria então a virtude da filosofia encarar de frente o
negativo, mas não invertê-lo?

Adorno:A filosofia não pode, por si só, recomendar medidas ou
mudanças imediatas. Ela muda precisamente na medida em que permanece
teoria. Penso que seria o caso de perguntar se, quando alguém pensa e
escreve as coisas como eu faço, se isso não é também uma forma de opor-
se. Não será também a teoria uma forma genuína da prática?

Spiegel: Não haverá situações, como por exemplo na Grécia
[sob ditadura militar] em que o senhor, para além da reflexão crítica,
apoiaria ações?



ENTREVISTA DE ADORNO 137

Adorno: É evidente que na Grécia eu admitiria toda sorte de
ações. Lá reina uma situação totalmente diferente. Mas ficar em lugar
seguro recomendando aos outros que façam revolução tem algo de tão
ridículo que chega a ser constrangedor.

Spiegel: O senhor continua a ver, portanto, como a forma mais
significativa e necessária da sua atividade na República Federal Alemã
fazer progredir a análise das condições da sociedade?

Adorno: Sim, e mergulhar em fenômenos singulares muito
determinados. Não me envergonho de tornar público que estou trabalhan-
do em um grande livro de estética.

ADENDO: UMA INTERVENÇÃO DE ADORNO1

Contra as leis de emergência

Um não-jurista pode dizer algo sobre a proposta de leis de
e m e rgência na consciência de que a questão não é jurídica, mas realmente
social e política. Embora outras nações tenham leis análogas, que no papel
não se apresentam em nada mais humanas, a situação alemã é de tal modo
diferente que disso não se pode derivar qualquer justificativa para essa
proposta. 

O que ocorreu no passado depõe contra o plano (...), a começar
pelo Parágrafo 48 da Constituição de Weimar. Ele permitiu que a demo-
cracia fosse entregue às intenções autoritárias do senhor von Papen. Leis
como essas abrigam, entre nós, tendências regressivas, à diferença da
Suiça, por exemplo, em que a democracia penetrou na vida do povo de
maneira incomparavelmente mais substancial. Ao contrário do que alguns
nos atribuem, não é preciso estar carregado de histeria política para temer
aquilo que aí se anuncia. Já o  governo atual e seus predecessores demons-
traram há anos uma atitude perante a Constituição que permite esperar algo

1 Na entrevista, Adorno refere-se à sua participação nos protestos contra a proposta de leis de
emergência na então República Federal da Alemanha. Como exemplo da sua atuação nesse
caso, e também do modo como esse intelectual supostamente alheio às questões palpáveis do
dia-a-dia, na realidade não se furtava a manifestar-se em público, junta-se aqui o texto de fala
sua em manifestação realizada em Frankfurt, em maio de 1968. (A propósito: no tocante à
referência de Adorno ao Artigo 48 da Constituição de Weimar, que permitia ao presidente da
recém-fundada República suspender garantias e instaurar o estado de emergência, encontra-
se boa informação em Lua Nova, n.o 24/1991).  [Nota do tradutor].
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para o futuro. Por ocasião do chamado caso [da revista] Spiegel, o falecido
chanceler Adenauer falava de um caso terrível de traição nacional, que nos
tribunais resultou em nada. Do lado do governo houve quem tivesse o
cinismo de declarar que os órgãos de proteção do Estado não poderiam
andar para cima e para baixo com a Constituição debaixo do braço. A
expressão “um pouco fora da legalidade” foi incorporada por aquele humor
popular que não se deixa fazer de criancinha. 

Com uma tradição como essa, quem não desconfia de nada é
porque não quer ver. As tendências restauradoras, ou como quer que as
chamemos, não se tornaram mais fracas, mas, pelo contrário, fortaleceram-
se. Nossa República Federal nem mesmo fez algo sério em relação ao
seqüestro de pessoas perpetrado por agentes sul-coreanos. Só um otimismo
extremo poderia esperar das leis de emergência outra coisa do que a con-
tinuidade dessa tendência, só porque são formuladas com tanta conside-
ração de direito público. A língua inglesa conhece uma expressão que fala
de profecias que se cumprem a si mesmas. É o que ocorre com o estado de
emergência. O apetite aumenta com o comer. Tão logo se esteja seguro de
quanto se pode abranger com as leis de emergência se achará a oportu-
nidade de pô-las em prática. 

Esta é a verdadeira razão pela qual devemos protestar do modo
mais incisivo contra essa situação, em que o esvaziamento da democracia,
que já se encontra em curso, ainda por cima seja legalizado. Será tarde
demais quando as leis permitirem deixar sem ação aquelas forças das quais
se poderia esperar que impedissem no futuro o abuso: exatamente o que o
abuso não permitirá acontecer. Deve-se fazer oposição no âmbito público
mais amplo possível às leis de emergência, em nome da suspeita de que
aqueles que as propõem tenham por elas especial simpatia. A circunstância
de que a simpatia pelo estado de emergência não é casual, mas exprime
uma poderosa tendência social, não deveria diminuir a oposição à propos-
ta, e sim aumentá-la.



INFORMAÇÃO E TRABALHO NO CAPITALISMO 
CONTEMPORÂNEO

MARCOS DANTAS

Este artigo propõe uma chave explicativa, de fundamento mar-
xiano, para as transformações em curso na sociedade, com base na com-
preensão do papel produtivo e valorativo da informação e do conhecimen-
to em todas as fases evolutivas do capitalismo industrial. Para isso, redis-
cute algumas características-chave das relações capital-trabalho ao longo
das revoluções industriais anteriores, mostrando como delas emergiram
novas relações produtivas e novas indústrias de fronteira, calcadas na
informação e na cultura, através das quais o capital segue acumulando e,
concomitantemente, gerando novos dramas sociais. A apropriação privada
da informação é apontada como o principal problema econômico, social e
político a ser enfrentado neste início de século.

Palavras-chave: conhecimento e trabalho; esfera pública; capi-
talismo e sociedade da informação.

INFORMATION AND LABOR IN CONTEMPORARY
CAPITALISM

This articles presents a marxian-inspired explanation for the
current changes in our society, founded on the understanding of the pro -
ductive and value-based role of information and knowledge in all evolutive
stages of the industrial capitalism. It reviews some key properties of the
capital-labor relations displayed along the previous industrial revolutions,
showing how new productive relations and new top industries came up
from them, supported on information and culture, through which the accu -
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mulation of capital, as well as the new social dramas, get their way. The
private appropriation of information is seen as the major economic, social
and political problem to be tackled with in the beginning of this century.

Keywords: knowledge and labor; public sphere; capitalism and
information society.

REPÚBLICA, DIREITOS E ORDEM GLOBAL

ROLF KUNTZ

Ahistória do conceito de soberania confunde-se com a do Estado
moderno. Mas hoje muitos se perguntam se esse conceito ainda tem relevân-
cia para a descrição da vida política e dos fatos legais. A g l o b a l i z a ç ã o
econômica e financeira tem limitado severamente o poder de decisão dos
governos nacionais. O sistema estatal de leis e de direitos é permanentemente
contestado pelos agentes do novo mercado. Ao mesmo tempo, a formação de
blocos econômicos e políticos e a ascensão das organizações não-governa-
mentais tendem a levar o tratamento de temas fundamentais para o plano
multinacional. Este artigo faz uma discussão desses temas e procura enten-
der por que os ideais democráticos, nascidos da experiência dos Estados
nacionais, deverão orientar o futuro político das instituições globais.

P a l a v r a s - c h a v e : Soberania; direitos e democracia; globalização.

COMMONWEALTH, RIGHTS AND GLOBAL ORDER

The history of the concept of sovereignty overlaps with that of the
modern State. But today not a few people ask themselves whether this concept
is still relevant to describe political life and the legal facts. The economic and
financial globalization has set limits to the decision power of national gov -
ernments. The state system of laws and rights is contested by the agents of the
new market. And the formation of economic and political blocks and the rise
of non-governmental organizations are prone to bring the dealing of cru c i a l
subjects to a multinational level. This article adresses these topics and points
out why the democratic ideals, born out of the Nation-State experience,
should guide the political future of the global institutions.

Keywords: Sovereignty; rights and democracy; globalization.
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DESAFIOS ESTRATÉGICOS DA IGREJA CATÓLICA

DERMI AZEVEDO

O artigo examina a agenda de longo prazo da Igreja Católica, à
luz do Concílio do Vaticano II (1962-1965), evento histórico que procurou
adequar a instituição aos desafios da modernidade. Apesar dos avanços
conciliares, o autor entende que nos últimos quarenta anos houve um apro-
fundamento do descompasso entre a missão “externa” da Igreja, que tem,
pelo menos parcialmente, reconhecido os valores modernos, e o déficit
democrático de suas estruturas e práticas internas. O artigo também faz um
avaliação dos 25 anos do pontificado de João Paulo II e dá um quadro da
sucessão que se aproxima.

P a l a v r a s - c h a v e : Igreja Católica; Concílio do Vaticano II;
catolicismo e modernidade.

STRATEGIC CHALLENGES TO THE CATHOLIC CHURCH

The article examines the Catholic Church’s long term agenda, in
the light of the II Vatican Concilium (1962-1965), historical event which
tried to fit the institution for the challenges of modernity. In spite of the
Conclave’s advances, the author thinks that, in the last forty years, a grow -
ing contradiction has taken place between the “external” mission of the
Church – which has, at least partially, recognized the modern values –, and
the democratic deficit of its internal structures and practices. The article
also evaluates the 25 years of John Paul II’s  pontificate and the prospects
of his upcoming succession.

K e y w o r d s : Catholic Church; the Vatican Concilium II;
Catholicism and modernity.

A CONSTRUÇÃO DO MAPA DA JUVENTUDE DE SÃO PAULO

AYLENE BOUSQUAT
AMÉLIA COHN

Uma análise do Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo,
elaborado pelo Cedec e coordenado pelas autoras. O Mapa foi construído
a partir de uma metodologia que buscou articular a dimensão do espaço
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urbano da metrópole paulista com questões específicas da(s) juventude(s)
paulistana(s). Traçou-se o(s) perfil(s) dos jovens através da delimitação de
cinco Zonas Homogêneas Juvenis, nas quais foi possível observar a pre-
sença de importante padrão de segregação socioespacial.

Palavras-chave: Espaço urbano e metrópole; juventude; São
Paulo.

THE CONSTRUCTION OF THE MAP OF SÃO PAULO’S YOUTH 

The article is an analysis of the Map of the City of São Paulo’s
Youth, developed by Cedec under the authors’coordination. The Map was
constructed out of a methodology which matches the urban space dimen -
sion and specific issues of the Paulistan youth(s). In order to find the shape
of the young people’s profile(s),  five Homogeneous Youth Areas were cir -
cumscribed, from which it was possible to observe an important pattern of
socio-spacial segregation.

Keywords: Urban space and metropolis; youth; São Paulo.

PASSAGEM AO MATERIALISMO

RICARDO MUSSE

O artigo discute a Dialética Negativa de Adorno, e trata termos
como “primazia do objeto”, “duplo giro copernicano” e “passagem para
o materialismo” como uma constelação conceitual. Esses termos estão
voltados, através de uma reformulação das categorias kantianas, para a
crítica do idealismo e para o embasamento materialista da própria
filosofia de A d o r n o .

Palavras-chave: Adorno; categorias kantianas; materialismo.

PASSAGE TO MATERIALISM

The article takes Adorno’s Negative Dialetics, and treats terms
like “object primacy”, “Copernican double turn” and “passage to mate -
rialism” as a conceptual constelation. Those terms are addre s s i n g ,
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through a recasting of the Kantian categories, the criticism of the idealism
and the materialist underpinning of Adorno’s own philosophy.

Keywords: Adorno; Kantian categories; materialism.

DEUS E DIABO NOS DETALHES: A ÉTICA EM BUBER E
ADORNO

KÁTIA MENDONÇA

A autora aborda a Violência a partir de uma perspectiva “per-
sonalista e fenomenológica”, para que não fique restrita ao seu sentido
usual, de violação da integridade física. O artigo toma as filosofias de M.
Buber e T. Adorno como plataforma da reflexão, ambas preocupadas em
estabelecer uma “fenomenologia dos sentidos”, e compara suas conse-
qüências éticas, mostrando como um compreensão ampliada da Violência
emerge desse ponto de vista.

Palavras-chave: Violência; fenomenologia dos sentidos; ética.

GOD AND THE DEVIL IN THE DETAILS: ETHICS IN BUBER
AND ADORNO

The author approaches Violence from a “personalist and phe -
nomenological” perspective, so that the issue do not remain exclusevily
referred to its usual sense, the violation of physical integrity. The article
takes M. Buber and T. Adorno philosophies – both concerned with the con -
struction of a “phenomenology of sensibilities” – as a support for its own
elaboration, and compares their ethical implications, showing how a
enlarged understanding of Violence rises from that point of view.

Keywords: Violence; phenomenology of sensibilities; ethics.

“A FILOSOFIA MUDA O MUNDO AO MANTER-SE COMO
TEORIA”

Uma entrevista do filósofo alemão Theodor Adorno (1903-
1969) à revista Der Spiegel, realizada no ano de sua morte, com um
pequeno discurso anexo.



LUANOVA Nº 60 — 2003144

“PHILOSOPHY CHANGES THE WORLD KEEPING ITSELFAS
THEORY”

An interview with the German philosopher Theodor Adorno
(1903-1969) to Der Spiegel, made in the year of his death, with a short
speech appended.
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