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APRESENTAÇÃO
Como o leitor verá, a solidariedade é abordada nesta edição 
menos como um tópico de filosofia moral do que como uma 
prática social e institucional e, assim sendo, ponto crítico 
da agenda política. A solidariedade estaria em declínio no 
Brasil contemporâneo, ou na verdade sofrendo mutações 
profundas, sem deixar de ser solidariedade? E o que dizer 
da Economia e seus reflexos na vida social? Terá o chama-
do “Capitalismo Coordenado Alemão” sofrido tais modifi-
cações nos últimos anos a ponto de perder, entre outros, 
seu foco na solidariedade? E o que dizer, num balanço mais 
geral, das mudanças ultraliberais na ordem internacional 
que puseram em xeque a concertação das grandes potên-
cias aliadas logo após a Segunda Guerra Mundial? 

Por outro lado, como avaliar, do ponto de vista da soli-
dariedade, os ideais da “democracia cosmopolita”, teoria 
política que vem ganhando impulso no esteio das reflexões 
sobre as conseqüências da Globalização? Os arranjos cons-
titucionais que deram base legal ao Estado de Bem-Estar, 
por sua vez, desenfatizaram o caráter exclusivista da pro-
priedade, aparentemente dando lastro jurídico a noções de 
solidariedade em contexto capitalista. No Brasil, essa idéia 
ganhou força na Constituição de 1988 através da fórmula 
da “função social da propriedade”. Mas qual a melhor inter-
pretação sociológica que poderia ser dada à fórmula? 

Dois artigos mais completam essa edição: um deles 
apresenta modos de a teoria sociológica se aproximar do 
problema da inovação e da tecnologia, e o outro propõe 
uma interpretação na qual a filosofia da ação comunicativa 
de J. Habermas, e não o neoliberalismo de F. Hayek, des-
ponta como legítima herdeira do liberalismo histórico.

O EDITOR





A SOLIDARIEDADE EM QUESTÃO

SUMÁRIO

INSTITUIÇÕES FORMAIS, CIDADANIA E SOLIDARIEDADE 
COMPLEXA
José Maurício Domingues

O CAPITALISMO COORDENADO ALEMÃO: DO  DO  
PÓS-GUERRA À 
Alexandre Queiroz Guimarães

ESPERANÇAS DO PASSADO
Luiz Gonzaga Belluzzo

DEMOCRACIA COSMOPOLITA  POLÍTICA 
INTERNACIONAL
Rafael Duarte Villa 
Ana Paula Baltasar Tostes

A SUBLIMAÇÃO JURÍDICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE
Rafael Lazzarotto Simioni

ASPECTOS SOCIAIS E TECNOLÓGICOS DAS ATIVIDADES DE 
INOVAÇÃO 
Thales Novaes de Andrade

INDIVIDUALISMO, LIBERALISMO E FILOSOFIA DA HISTÓRIA
João Paulo Bachur

RESUMOS / 

9

23

57

109

139

167

69

205





José Maurício Domingues

, São Paulo, 66: 9-22, 2006

9

As formações sociais contemporâneas têm se caracterizado 
por mutações profundas em suas formas de sociabilidade. 
Pluralização das identidades, individualismo, novas formas 
de conceber e praticar a solidariedade social, o surgimen-
to de novos movimentos sociais e culturais são os aspectos 
mais salientes e plenos de sentido que se pode localizar nes-
sa transformação de largo alcance. As instituições formais 
republicanas sofrem por toda parte o impacto profundo 
dessas transformações, com o que se apresentam impas-
ses, inovações e necessidades a serem atendidas, se se quer 
que instituições formais estatais e cidadania não vivam em 
mundos crescentemente apartados. Afinal, boa parte das 
instituições republicanas sobre as quais se alicerça a demo-
cracia contemporânea (fundamentalmente liberal, porém 
sobretudo na Europa bastante influenciadas ainda pelo 
compromisso social-democrata do segundo pós-guerra do 
século XX) foram geradas tendo em vista estruturas sociais 

INSTITUIÇÕES FORMAIS, CIDADANIA E 
SOLIDARIEDADE COMPLEXA1

José Maurício Domingues

1. Este texto tem como ponto de partida a participação na pesquisa Projeto Brasil 3 
Tempos: 2007, 2015, 2022 – realizada no IUPERJ para o Núcleo de Assuntos Estra-
tégicos (NAE) da Presidência da República, em 2004.
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pronunciadamente distintas das atuais. Em que medida o 
Brasil participa desse processo? Se o faz, crença que articula 
este texto, em que medida suas instituições formais se mos-
tram aptas a responder a esse desafio? Em que medida, por 
outro lado, problemas antigos desse encaixe entre socie-
dade e estado se repõem ou são superados, seja no plano 
da representação, em seus diversos níveis, seja no plano da 
implementação das políticas públicas?

Este texto terá como objetivo sugerir respostas a 
essas perguntas, embora seja a rigor mais prospectivo que 
uma abordagem empírica e normativa do problema. O 
que não quer dizer que não seja analiticamente orienta-
do ou, menos ainda – ao contrário –, que não parta das 
transformações concretas para exatamente perseguir pos-
síveis soluções democráticas para as novas questões assim 
engendradas. Para lograr aquele objetivo, faz-se portanto 
necessário inicialmente delinear a natureza e aquilatar a 
extensão daquelas mudanças. A sessão a seguir ocupar-se-
á dessa tarefa. A seguinte tratará da articulação entre as 
instituições formais e a cidadania. Uma breve conclusão 
inquirirá sobre outras possibilidades de desenvolvimento 
institucional possíveis2. Não se trata de uma perspectiva 
normativa, porém sim de inquirir sobre impasses e locali-
zar alternativas que neste momento podem ainda mostrar-
se de maneira incipiente. O núcleo do artigo aponta para a 
possibilidade da formação de uma “solidariedade comple-
xa” no Brasil contemporâneo.

Novas sociabilidades e a autonomia dos sujeitos
O século XX assistiu a uma enorme transformação da socie-
dade brasileira, naquilo que se pode classificar como um 
processo de “modernização conservadora”. Inicialmente a 
grande propriedade fundiária manteve-se intocada, mas a 

2. Os argumentos aqui dispostos se apóiam em parte em Domingues (2002).
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dialética do processo de modernização enfim a alcançou. 
Ao completar-se esse processo, portanto, nas últimas déca-
das daquele século, a população brasileira se via livre das 
amarras das formas de dominação pessoal, livre assim para 
vender sua força de trabalho e, dentro dos limites de uma 
sociedade de classes bastante autoritária e de pobreza dis-
seminada, organizar a sua vida como bem entendesse. Isso 
implicou a possibilidade de construção de identidades de 
caráter muito mais “eletivo” que anteriormente, bem como 
a construção de laços de sociabilidade também de livre 
escolha em grande medida. Em alguns núcleos industriais 
principais do país a identidade operária se firmou e organi-
zações sindicais ajudaram a organizar a vida desses trabalha-
dores que assim se viam integrados, ademais a um projeto 
de país em que, de uma maneira ou de outra, eram assina-
lados como atores fundamentais. O corporativismo foi por 
muitos anos inclusive o padrão institucional que garantiu a 
inclusão e o controle dessa parcela da população, enquanto 
outros permaneciam como meros pobres, rurais ou urba-
nos, mais ou menos à margem do mundo oficial, no caso 
dos analfabetos impedidos inclusive de participar das ins-
tituições “poliárquicas” (para usar a expressão de Dahl) 
– isto é, democráticas por contarem com eleições em larga 
medida livres e com a possibilidade de expressão e deba-
te de opiniões igualmente amplas, porém sem que o topo 
da pirâmide seja de acesso generalizado ou direto, de fato 
incluindo um sistema de dominação por parte dos grupos 
políticos-administrativos, o que autores de correntes mais 
realistas (desde Weber) vêem assinalando, para não falar 
de sua ligação com as classes mais poderosas do capitalismo 
brasileiro e internacional. As instituições poliárquicas bra-
sileiras, isto não obstante e em que pese a vigência de dita-
duras militares nesse período, foram pouco a pouco se fir-
mando e afirmando o que se poderia chamar de “dialética 
do controle” entre governantes e governados, entre aqueles 
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que “dominam”, no sentido forte do termo, as instituições 
políticas e a cidadania em geral3.

A transição à democracia, a partir do inicio dos anos 
80, foi em parte o fechamento definitivo daquele ciclo de 
modernização conservadora – estando então garantida a 
liberdade dos indivíduos e grupos e o acesso da quase tota-
lidade da população, agora inclusive os analfabetos, àque-
las instituições poliárquicas, tendo lugar também o fim do 
arranjo corporativo vigente até então. Podemos dizer que 
a consecução do processo de modernização conservadora 
levou a um desencaixe generalizado dos sujeitos, uma vez 
que foram lançados no plano nacional sem mais restrições à 
sua movimentação ou laços de subordinação e identidades 
rígidas localizadas em um espaço-tempo fechado. A cidada-
nia, elemento-chave daquele universo poliárquico, se apre-
sentou assim, para todos, não obstante restrições severas 
no plano civil, por exemplo, como o reencaixe identitário 
fundamental, individual e coletivamente. Como, aliás, sói 
acontecer na modernidade de forma geral.

Ao mesmo tempo, uma significativa mutação social 
começava a se processar, nos planos da identidade e das 
práticas sociais, internamente assim como sob a influência 
de fatores externos. Uma individualização crescente da vida 
social por um lado se processava, ligada em parte ao declí-
nio das identidades de classe (calcado em transformações 
reais dos sujeitos sociais no Brasil, mas também na perda 
de adesão global de que a idéia de uma classe operária uni-
ficada fazia sentido e podia ter ademais um papel histórico 
especial), à emergência das mulheres como sujeitos mais 
autônomos, a uma crescente independização dos jovens e à 
redução relativa da população rural (ela mesma em grande 
medida já muito distinta daquela que conhecemos há alguns 
decênios). Por outro lado, uma necessidade de reencaixes 

3. Ver Giddens (1985), para esse feixe de conceitos.
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coletivos menos abstratos que aquele oferecido pela cidada-
nia se apresentou. Combinado à liberdade de movimenta-
ção dos sujeitos e à falta de uma identidade englobante mais 
forte, esses reencaixes se afirmaram como de caráter plural. 
Essa complexidade ocasiona uma perda de eficácia relativa 
das instituições tradicionais dos sistemas poliárquicos, assim 
como de outras expressões da modernidade política, como 
o corporativismo e o neocorporativismo.

Cidadania e sistema formal
Desde a chamada “Revolução de 30” até o final da ditadura 
militar em meados dos anos 80, um dos elementos funda-
mentais que articulavam a população ao estado e suas ins-
tituições formais eram dados pelo corporativismo, embora 
para muitos as instituições da poliarquia, sobretudo através 
do sistema eleitoral e do judiciário, tivessem um papel em 
muitos momentos decisivo a cumprir. Outros simplesmente 
permaneciam excluídos deste universo, imerso em formas 
de dominação pessoal no campo, que se estendiam às peri-
ferias geográficas e sociais dos centros urbanos, onde cor-
porativismo e poliarquia vigiam com pesos variáveis entre 
esses dois momentos. Após este sistema haver entrado em 
colapso, o que solda cidadãos e estado hoje?

De início é mister esclarecer que não se trata de um 
problema atinente apenas ao Brasil. Em todo o mundo este 
tipo de questão demanda atenção de cientistas sociais e dos 
construtores de instituições. O fim do arranjo neocorporati-
vo na Europa e uma crescente pluralização social têm gera-
do graves problemas de coordenação e solidarização social 
naquele continente. Quem representa o quê, ante quem, 
se as identidades são heterogêneas e os movimentos sociais 
menos centralizados, ao mesmo tempo em que as esferas 
públicas se pluralizam e setorializam? (Streeck e Schmmit-
ter, 1991; Eder, 2001.) O que fazer se resposta a isso aparece 
por exemplo na atuação de um poder judiciário que tende 
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a ocupar na sociabilidade e na política um espaço para além 
do que seria democraticamente razoável? (Garapon, 1996.) 
No restante da América Latina isso é ainda mais gritante, 
por exemplo na Argentina, com o surgimento de movimen-
tos sociais – em particular os piqueteiros – bastantes distin-
tos do tradicional peronismo sindical, com seu corte tam-
bém corporativista; ou no México, com a perda em grande 
medida do controle – também baseado no corporativismo 
– do Partido Revolucionário Institucional (PRI) sobre os 
movimentos sociais, ainda que aí o corporativismo sobrevi-
va com mais viço, dado seu acordo com as forças políticas 
emergentes originalmente à direita do PRI, como o Partido 
Ação Nacional (PAN). Em ambos esses países, uma resposta 
importante à crise e declínio do corporativismo tem sido 
dada por formas variadas de clientelismo, embora outras 
formas de relação entre estado e sociedade venham sendo 
ensaiadas por alguns movimentos sociais (ver por exemplo 
Maneiro, 2006). De todo modo, esses ensaios se dão a par-
tir da pluralização dessas coletividades e da articulação, por 
agregação em grande medida, de suas demandas e propos-
tas, antes que desde o ponto de vista de uma coletividade 
principal já dada, como em algum momento operou a clas-
se operária tradicional, ou pelo menos o que aqueles que 
pretendiam representá-la apresentavam como seus interes-
ses e propostas (ver Garavito, Barret e Chávez, 2005).

Há, evidentemente, algo de muito positivo no ocaso do 
corporativismo, uma vez que ele implicou em grande medi-
da um controle autoritário sobre os sindicatos e a popula-
ção em geral. Mas, se uma autonomização importante dos 
movimentos sociais teve lugar, que dizer da construção da 
solidariedade social, da representação de interesses e dos 
pontos de contato entre estado e sociedade? Sem dúvida, 
uma perspectiva revolucionária, que aposta em uma ruptu-
ra total do modelo moderno-capitalista de sociedade, não 
deveria se importar com esse tema, pois lhe interessaria 
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somente a agudização dos conflitos sociais. Se não com-
pramos a idéia de que hoje o socialismo propriamente dito 
seria possível (não obstante, a menos a meu ver, ser nele 
que a modernidade encontraria a realização de seus prin-
cipais valores) faz-se necessário então apostar em uma nova 
configuração da cidadania, da social-democracia, dos laços 
de solidariedade social, da representação de interesses dos 
diversos e pluralizados setores e movimentos sociais. As ins-
tituições tradicionais da poliarquia decerto contribuem nes-
sa direção, como o fizeram ao longo da história moderna. 
O Brasil em particular, hoje, apresenta inclusive alguns ele-
mentos interessantes de aprofundamento de algumas dessas 
instituições poliárquicas – ampliação da participação eleito-
ral, assim como de demandas e possibilidades de fortaleci-
mento e abrangência do sistema judiciário (Nicolau, 2004; 
Vianna, 2002). O problema é que, por definição, essas são 
instituições onde o cidadão comparece, com exceções que 
em geral não passam pela auto-representação (como a defe-
sa dos direitos difusos pelo Ministério Público), enquanto 
indivíduo. Ou seja, interesses coletivos (em sentido não 
exclusivamente pecuniários e/ou auto-referidos) e auto-sus-
tentados não têm espaço nesse sistema de representação de 
corte, apesar de tudo, liberal clássico.

O republicanismo clássico – e mesmo a perspectiva 
social-democrata liberal de Marshall (1950) – tende a tomar 
a sociedade como um agregado de indivíduos; os quais são 
percebidos, na face que importa à república, como absolu-
tamente homogêneos. Direitos universais referir-se-iam a cida-
dãos cujas diferenças concretas não interessavam. Inspirado 
na divisão marxiana entre citoyen (potencialmente univer-
sal, o que se dá na prática com o fim do voto censitário, 
baseado na renda ou em posses) e bourgeois, que ocultava os 
interesses concretos deste último, articulei a noção de cida-
dania à de abstração real (expressão luckasiana), em que 
seus portadores são tomados como indivíduos sem qualida-
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des específicas (Marx, 1844; Domingues, 2002, caps. 3-4)4. 
O corporativismo de fato foi além disso e já reconhecia, e 
tratou de regular, coletividades sociais, de classe e profissio-
nais (Vianna, 1976; Santos; 1979). Nesse sentido, foi doutri-
na sem dúvida inovadora no século XX, em uma socieda-
de contudo ainda não tão complexa quanto a atual. Esta, 
em sua pluralização de identidades, individuais e coletivas, 
demanda que se vá além do corporativismo, porém também 
do republicanismo tradicional, em que a uma sociedade 
relativamente simples correspondia, mediante ao fim e ao 
cabo a universalização dos direitos, uma solidariedade tam-
bém relativamente simples, conquanto inclusiva.

É aqui que deve intervir uma nova perspectiva. Pois, a 
despeito de seus traços autoritários, o corporativismo teve 
o mérito de avançar para além de interesses individuais e 
buscar organizar a cidadania de forma a que suas identi-
dades e interesses coletivos se expressassem de forma a 
gerar solidariedade e participação sustentada, que não se 
resume a períodos eleitorais, nem se estiola na perseguição 
de metas particularistas, incluindo também a participação 
em pelo menos alguns dos processos administrativos, para 
além da representação e da deliberação5. Além do mais, ao 
esgotamento desse arranjo se somam os impasses dos parti-
dos políticos hoje, uma forma também clássica de organizar 
projetos coletivos, a qual se encontra igualmente desgasta-
da, dada a própria complexificação da vida social, que difi-
culta a expressão dessas identidades e interesses coletivos 
de forma organizada, assim tornando as agremiações par-

4. Vale agregar a isto a passividade implicada pelas abstrações reais, do que o aspec-
to instituído da cidadania compartilha, conquanto o oposto seja verdadeiro quanto 
a seu aspecto instituinte, que se funda nas lutas sociais.

5. Não incluir este aspecto me parece ser o limite de propostas que apontam para 
a noção de “democracia deliberativa”, ainda que os avanços que tais práticas pro-
põem sejam de óbvia relevância para superar os problemas aqui assinalados, assim 
como, implícito antes que explícito neste texto, os impasses que a complexidade 
social engendra para a democracia direta e o republicanismo participativo tradi-
cional. Ver Avritzer (2002).
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tidárias crescentemente um mero aparelho para ação das 
burocracias e dos políticos profissionais. Isso ocorre no 
Brasil e nos demais países latino-americanos, reproduzindo 
fenômeno mais geral da civilização moderna contemporâ-
nea (Cavarozzi e Abal Medina, 2002; Santos, 1988, cap. 4). 
Qual o seu destino não é totalmente claro ainda, mas dificil-
mente serão instrumentos fortes o bastante para organizar a 
cidadania; por outro lado, decerto serão apenas parciais na 
mediação entre sociedade e estado.

Isto posto, parece-me claro que é preciso avançar em 
alguma outra direção. A evolução da modernidade, elevan-
do a complexidade social e tornando a sociedade – inclusive 
a brasileira – mais heterogênea e mais opaca para o estado, 
demanda novas respostas do ponto de vista político e das 
instituições. Novos desenhos institucionais podem e devem 
ser pensados desde esse ponto de vista.

Tanto o corporativismo clássico como o neocorporati-
vismo europeu social-democrata basearam-se em mecanis-
mos hierárquicos – com a coordenação da ação social rea-
lizando-se mediante comandos verticais. A crescente auto-
nomização das pessoas e das coletividades (a ampliação de 
sua liberdade de ação e movimento, a despeito de desequi-
líbrios gritantes para exercê-la e a manutenção de duros sis-
temas de dominação) implica que identidades e interesses 
não só se pluralizam como também se torna mais difícil, se 
não impossível, controlá-los de cima para baixo. De forma 
geral, nos pontos em que demandas variadas surgem e a 
criatividade social se exerce de maneira sustentada ou epi-
sódica, são os mecanismos de rede, baseados na colaboração 
voluntária, que têm proporcionado novas formas de coor-
denação da ação social e a articulação, em planos mais con-
cretos, da solidariedade social. Experiências do judiciário e 
de ramos dos executivos em diversos planos (da segurança 
pública à re-qualificação profissional, da gestão de recursos 
públicos a implementação de programas culturais) indicam 
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um caminho promissor nesse sentido, ao articular estado 
e movimentos sociais e culturais (Vianna, 2002; Coelho e 
Nobre, 2005).

O problema aqui é que, de modo geral, essas redes 
entre estado e sociedade abarcam setores relativamen-
te reduzidos da população. Isso é verdadeiro seja no que 
tange a sua abrangência hoje, pois esse mecanismo não se 
generalizou ainda como talvez fosse mais adequado; nem 
tampouco, em si, ele dá resposta a todas as questões. Isso 
ocorre porque, exatamente por focar em interações concre-
tas e subjetividades particulares, dando conta de problemas 
específicos, essas experiências de articulação entre estado 
e sociedade dificilmente teriam a capacidade de cobrir um 
espectro mais largo e mais abstrato da sociedade, dando 
conta de questões mais gerais6. Abordagens universalistas, 
portanto, devem manter-se no que se refere às instituições 
formais. Os desenhos poliárquicos e republicanos clássicos 
– que a meu ver devem obviamente ser pensados incluin-
do não apenas os direitos civis e políticos, mas também os 
sociais – devem impor-se paralelamente à proliferação das 
redes de coordenação entre estado e sociedade. A incorpo-
ração da população à institucionalidade formal deve assim 
passar por essas duas dimensões. Combinadas elas podem 
contribuir para gerar o que se poderia chamar de uma soli-
dariedade complexa.

Reencaixes mais concretos e reencaixes mais abstratos, 
formas de coordenação mais particulares e formas de coor-
denação mais gerais se articulariam de modo a responder, 
de um ponto de vista institucional-formal, porém também 
incorporando, em seu maior particularismo e concretude, 
instituições de caráter informal, à complexidade acrescida 
da vida social contemporânea, nela incluída a dinâmica 

6. A exceção aqui talvez seja a esfera pública, na qual uma solidariedade complexa 
se tece, baseada tanto nas redes quanto nas hierarquias e nos mercados, para além 
de uma pura ação comunicativa como quereria Habermas.
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social do Brasil do século XXI. A expressão de interesses 
e demandas, realizada de forma autônoma, não precisaria 
perder-se no mero conflito com os aparelhos de estado ou 
na auto-satisfação de movimentos que terminam por cir-
cunscrever-se ao jogo de sua própria identidade, quando 
não acabam meramente cooptados. É a esta dinâmica social 
e mediante esses mecanismos que responderia a comple-
xificação também da solidariedade social. Nem o retorno 
a um estado social-democrata tradicional, sonho de muitos 
na esquerda desiludidos com o marxismo revolucionário, 
embora continuem a utilizar-se de sua linguagem, nem as 
falácias do neoliberalismo e sua crença a um possível retor-
no ao mercado como senhor absoluto da vida social, com o 
auxílio apenas de um estado mínimo, o que não se verifica 
sequer nos países onde logrou hegemonia. Um redesenho 
criativo das instituições formais brasileiras é o que parece ser 
mais favorável à democracia e ao desenvolvimento do país.

Palavras finais
A modernidade emergiu configurada, ao menos idealmen-
te, como uma sociedade de indivíduos atomizados e livres, 
que encontravam no estado o lócus e agente da paz entre 
eles. A crise da primeira fase dessa modernidade liberal, na 
virada do século XIX para o XX, levou a uma sociedade 
em que o papel do estado aumentou, ao mesmo tempo em 
que as grandes coletividades sociais – em particular os tra-
balhadores organizados – eram reconhecidas e assimiladas 
na construção de uma solidariedade mais ampla e inclusiva. 
Uma crise se seguiu sem tardar ao apogeu, nos anos 1950-
60, dessa fase da modernidade, estatalmente organizada: os 
anos 1970-80 viram o esgotamento do modelo do Estado 
do Bem-Estar Social, do keynesianismo, do corporativismo 
bem como do neocorporativismo, e do nacional-desenvolvi-
mentismo, que se mostraram incapazes de lidar com a com-
plexificação da vida social.
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A esta altura a crise foi já superada e, em meio à instabi-
lidade inerente a este tipo de formação social, desdobram-
se os elementos de uma terceira fase, que chamei alhures 
de “modernidade de articulação mista” (Domingues, 2002, 
cap. 8). Nesta, ou reconstruímos os laços sociais de solida-
riedade, processo em que a remodelagem das instituições 
formais é decisiva, ou a fragmentação, a irresponsabilidade 
e a violência tendem a imperar. Uma outra solução, aquém 
da reconstrução dos laços solidários, é o modelo norte-ame-
ricano de violenta repressão policial e generalizado encar-
ceramento das populações que não se vêem atendidas pelo 
mercado capitalista (como trabalhadores e/ou consumido-
res), no caso dos Estados Unidos, populações predominan-
temente negras. Não seria possível, naquele país, o estado, 
em conjunto com as lideranças dos amplos setores negros 
da sociedade, democrática e colaborativamente, logo com 
mais legitimidade, buscar projetos que evitassem a aplica-
ção daquele modelo? Creio que sim, mas então se trata de 
opções de cunho clara e diretamente político.

A terceira fase da modernidade está aberta a disputas, 
assim como estiveram as duas outras anteriores. Populações 
mais livres e plurais tendem a ser mais difíceis de tratar, 
pois aceitam menos o tacão do comando hierárquico. Para 
incorporá-las são necessários reconhecimento identitário e 
de suas demandas, assim como processos concretos capazes 
de dar-lhes voz organizada e processar expectativas e reivin-
dicações. O dilema socialismo ou barbárie parece não estar 
mesmo na ordem do dia. Se ao tipo de solidariedade social 
visado por aquele não se abre muito espaço neste momento, 
a ameaça desta última nem por isso se faz menos real. Seria 
difícil exagerar a importância das instituições democráticas 
formais renovadas no sentido de evitar que venha a preva-
lecer. Elas têm papel crucial a cumprir no estabelecimento 
de formas avançadas e necessárias solidariedade complexa 
contemporaneamente.



José Maurício Domingues

, São Paulo, 66: 9-22, 2006

21

Assim, se queremos avanços democráticos e participa-
tivos em uma república de cidadãos livres e plurais, pare-
ce-me imprescindível construir alternativas na direção  que 
busquei acima sugerir. Desta forma, uma solidariedade 
social complexa, inclusiva e voltada para a liberdade, talvez 
possa firmar-se e ampliar o exercício da cidadania para além 
do republicanismo e do liberalismo entre nós.

José Maurício Domingues 
é professor de Sociologia do Iuperj
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O CAPITALISMO COORDENADO ALEMÃO: DO  
DO PÓS-GUERRA À 

Alexandre Queiroz Guimarães

A Alemanha apresentou nas décadas que se seguiram à 
Segunda Guerra Mundial uma performance econômica 
muito favorável: a taxa de crescimento anual foi de 8,2% 
entre 1950 e 1960 e de 4,4% entre 1960 e 1973 (Coates, 
2000:05). A produtividade também subiu significativamente: 
5,9% ao ano entre 1950 e 19731.  A despeito do seu tamanho 
limitado, a Alemanha tornou-se o maior país exportador 
do mundo, com uma pauta muito diversificada, demons-
trando capacidade de competição em vários setores. Esses 
resultados foram alcançados ao lado de indicadores sociais 
também muito positivos: salários elevados, distribuição de 
renda entre as melhores do mundo desenvolvido, taxas de 
pobreza e criminalidade muito baixas, um abrangente Wel-
fare State e desemprego praticamente nulo.

Muitos fatores favoreceram o bom desempenho econô-
mico. Os anos do pós-guerra foram de forte crescimento 

1. Utilizou-se aqui o PIB por hora trabalhada, que, no mesmo período, cresceu 
2,5% nos Estados Unidos. Para o período 1973-1987, o aumento da produtividade 
na Alemanha foi de 2,6% ao ano, enquanto nos Estados Unidos foi de 1% ao ano 
(Coates, 2000: 26).
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do comércio e da economia mundial. A Alemanha também 
se beneficiou amplamente das possibilidades de convergên-
cia, utilizando tecnologias e técnicas organizacionais dispo-
níveis em países mais avançados, especialmente os Estados 
Unidos. Em terceiro lugar, a relação privilegiada com os 
Estados Unidos, responsável também pela defesa do país, 
permitiu que os recursos e o esforço fossem concentrados 
na economia. Em quarto lugar, as iniciativas de integração 
européia representaram grande estímulo às exportações.

O ponto que interessa aqui destacar relaciona-se à par-
ticularidade institucional da organização do capitalismo ale-
mão, batizado por alguns autores de capitalismo coordenado, 
ou capitalismo socialmente organizado (Streeck, 1997; Soskice, 
1999; Coates, 2000). A organização do capitalismo alemão 
apresenta, desde o pós-guerra, particularidades institucio-
nais que muito o diferencia dos modelos de capitalismo 
liberal, praticados nos Estados Unidos e no Reino Unido2. 
Diferentemente desses países, em que as relações econômi-
cas são, basicamente, reguladas pelo mercado e por hierar-
quias, o capitalismo alemão conta com vários mecanismos 
de regulação via networks, em que associações empresariais e 
sindicatos desempenham grande papel. Uma configuração 
institucional muito própria confere resultados bem particu-
lares ao modelo, com fortes implicações em termos de van-
tagens comparativas, políticas adotadas e resultados sociais. 

O objetivo deste artigo é explorar essas particularida-
des, mostrando como a consolidação de uma relação sistê-
mica, com forte interdependência entre diversas áreas do 
modelo, teve significativas implicações para a configuração 
da economia alemã. Procura-se, inicialmente, caracterizar 
o modelo e mostrar como ele foi consolidado durante as 
décadas de prosperidade do pós-guerra. Posteriormente, 

2. Para uma consideração sobre o paradigma ‘Variedades de Capitalismo’ e suas im-
plicações para a economia dos países, veja Soskice e Hall (2001), Soskice (1999) 
e Guimarães (2005). 
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explora-se como, em face das pressões e dos desafios recen-
tes, o modelo vem se reestruturando. Procura-se mostrar 
que, apesar das forças de mudança, das pressões que vêm 
colocando o modelo socialmente regulado em xeque e das 
respostas recentes do governo, incluindo o programa Agen-
da 2010 3, o capitalismo alemão continua distinto. Ele vem 
procurando adaptar-se ao novo contexto, mas os traços cen-
trais do arranjo, com destaque para as relações de trabalho, 
continuam intactos. Nesse processo, tanto os desafios atuais 
quanto a forma como a Alemanha vem respondendo a eles 
são centrais para as perspectivas futuras da economia alemã.

A estruturação do modelo no pós-guerra
A reconstrução do capitalismo alemão após a Segunda 
Guerra Mundial foi marcada por uma grande preocupação 
em atingir a legitimidade e em resgatar o apoio das classes 
sociais, depois da traumática experiência do nazismo. Pro-
curou-se, desde o início, obter o apoio dos sindicatos, con-
cedendo canais de participação aos trabalhadores em troca 
de posições menos radicais e contestatórias (Streeck, 1997). 
Da mesma forma, encorajou-se o fortalecimento das asso-
ciações empresariais, que, ao lado dos sindicatos, foram esti-
muladas a desempenhar funções quase públicas. O capitalis-
mo assumiu, assim, um molde social. Embora mantendo as 
relações básicas de um capitalismo de mercado, deveria ser 
socialmente responsável. Tal posicionamento refletia-se na 
estrutura de decisões das empresas, em que trabalhadores, 
bancos e outros stakeholders tinham canais de participação e 
influência nas decisões (Streeck, 1997:37). 

Assim, um dos traços distintivos do capitalismo coorde-
nado alemão é a forte participação dos trabalhadores, conso-
lidada no modelo de relações industriais. Essa participação 
se dá em termos tanto de negociações coletivas, conduzidas 

3. Amplo programa de reformas apresentado por Schröeder em 2003.
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por sindicatos fortes e abrangentes, como das empresas, em 
que conselhos de trabalho independentes têm participação, 
garantida por lei, nas decisões ligadas às políticas de pessoal 
e emprego (Thelen e Kume, 2003: 186). Em nível nacional, 
sindicatos bem representativos favorecem soluções nego-
ciadas, contribuindo para reajustes salariais coordenados e 
baixos índices de inflação4. Em nível das firmas, os conse-
lhos de trabalho têm autonomia e flexibilidade em várias 
questões, mas são monitorados pelos sindicatos, de forma a 
cumprir as regras do acordo coletivo. 

De um lado, a forte participação dos trabalhadores 
pode ser vista como um mecanismo de restrição à ação dos 
gerentes, limitando sua capacidade de demitir ou de redu-
zir salários. Mas de outro lado, o sistema de relações indus-
triais transforma os trabalhadores em parceiros, em nível 
tanto das negociações coletivas como das firmas. Como será 
desenvolvido adiante, mecanismos de participação nas deci-
sões das firmas e de proteção ao emprego desempenham 
importante papel em um modelo de capitalismo cuja capa-
cidade competitiva está muito ligada à qualificação dos 
trabalhadores e à sua capacidade de gerar inovações incre-
mentais.

Um segundo aspecto central do capitalismo coorde-
nado alemão é o papel desempenhado pelas associações 
empresariais, as quais são responsáveis pela regulação de 
vários quesitos ligados à indústria, inclusive a qualidade 
do produto. As associações cumprem a importante função 
de incentivar e possibilitar a colaboração, monitorando o 
processo, arbitrando conflitos e permitindo a superação 
do dilema da ação coletiva. Ao fazerem isso, estimulam as 

4. Esse mecanismo demonstrou, até os anos 80, vantagens em relação às negocia-
ções isoladas, contribuindo para as taxas de desemprego e inflação relativamente 
baixas nos anos 70 e 80 (Hall, 1999). Outro aspecto a destacar é a contribuição 
da negociação salarial para menor dispersão salarial, com efeitos positivos sobre a 
distribuição de renda (Streeck, 1997: 36).  
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empresas a trocarem informações e experiências, engajan-
do-se em redes de cooperação que têm fortes implicações 
para a capacidade competitiva do respectivo setor. Como 
argumenta Soskice (1999: 116), a colaboração entre as fir-
mas, arbitrada pelas associações, desempenha papel impor-
tante no processo de transferência de tecnologia, no desen-
volvimento do produto, na definição de componentes e em 
outras etapas5. Da mesma forma, os vínculos entre firmas, 
associações e instituições especializadas, gerando expertise, 
desempenham significativo papel em atividades de pesquisa 
e desenvolvimento.

Além do estímulo à colaboração entre as firmas, as asso-
ciações são fundamentais para reduzir a desconfiança das 
empresas em relação ao governo, encorajando-as a engaja-
rem-se em programas conjuntos em áreas de treinamento, 
pesquisa e transferência de tecnologia. Enfim, ao arbitrar 
o processo de colaboração com os conselhos de trabalho, 
funcionando como árbitros capazes de resolver possíveis 
conflitos, as associações também desempenham importante 
papel nas relações de cooperação internas à firma, incenti-
vando o engajamento necessário à consolidação de habili-
dades específicas à indústria e à firma.

Em síntese, a ação das associações é elemento central 
desse modelo de capitalismo coordenado, em que a coor-
denação se dá, essencialmente, a partir dos setores produ-
tivos6. Gerar a capacidade empresarial que possibilite esse 
tipo de cooperação e coordenação não é tarefa fácil, reque-
rendo um amplo processo de consolidação de relações coo-
perativas. O incentivo para colaborar depende da existência 

5. Segundo Soskice (1999: 117), a alta colaboração é favorecida por estratégias 
que privilegiam a diferenciação do produto, evitando a competição direta por 
clientes de outras empresas.

6. O outro tipo de capitalismo coordenado é o capitalismo japonês, em que a 
coordenação se dá, basicamente, dentro dos grupos empresariais (Hall e Soskice, 
2001).
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de um arranjo que, ao gerar confiança e ao resolver o dile-
ma da ação coletiva, torne a colaboração racional. Requer 
também a convicção de que as informações compartilhadas 
não serão usadas indevidamente7.

Sindicatos e associações empresariais exercem um papel 
ativo no engajamento em programas de treinamento, que 
são de alta qualidade e gozam de alto status. Bons conhece-
dores das necessidades da indústria, o envolvimento deles 
é fundamental para gerar as capacitações necessárias para 
manter a sua excelência e capacidade competitiva. O pro-
cesso de treinamento ilustra bem a importância das networks 
para o funcionamento do modelo, o que não se limita ape-
nas à parceria de associações empresariais, trabalhadores e 
agências públicas. As empresas precisam que os trabalhado-
res desenvolvam habilidades específicas tanto para a indús-
tria como para a própria firma. Dependem, pois, de agên-
cias especializadas para o desenvolvimento de habilidades 
setoriais. Nesse processo, as empresas acabam abrindo suas 
informações, condição para que as habilidades específicas 
à indústria sejam ajustadas às demandas específicas das fir-
mas (Soskice, 1999: 109). Assim, precisam estar confiantes 
de que as informações não serão usadas de forma indevida. 
A ação das associações e o comportamento cooperativo que 
se organiza em torno delas fortalecem esta confiança. 

Nesse ponto, vale destacar a importância ímpar do sis-
tema de treinamento para o modelo de capitalismo alemão. 
Inicialmente, destaca-se a parceria entre as empresas e as 
escolas, que já preparam os futuros trabalhadores com as 
habilidades que serão depois úteis às firmas (Estevez-Abe, 
Iversen e Soskice, 2001: 156-157). Depois que os indivídu-

7. Na inexistência de associações fortes e da consolidação de práticas de coopera-
ção, o comportamento racional é a estratégia individual. As firmas não cooperam 
e não trocam informações, e os sindicatos, ao invés de parceiros, são vistos como 
entraves ao funcionamento das empresas. Esta é a realidade encontrada em países 
de capitalismo liberal (Soskice, 1999; Hall e Soskice, 2001).
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os deixam a escola, as firmas oferecem a eles contratos de 
trabalho temporários, que duram o tempo de aprendiza-
gem (Jürgens, 2003: 219). Um aspecto digno de nota são 
as oportunidades dadas aos trabalhadores sem habilida-
des acadêmicas, os quais recebem qualificações que lhes 
abrem acesso a oportunidades de emprego. Isso tem gran-
de impacto em termos sociais e distributivos, diferenciando 
muito o modelo alemão dos casos de capitalismo liberal, 
em que esses trabalhadores ficam condenados a empregos 
precários e a salários muito baixos (Estevez-Abe, Iversen e 
Soskice, 2001). 

Em relação ao papel do Estado, é necessário destacar, 
em primeiro lugar, que não se trata de um Estado inter-
vencionista, uma vez que incentiva associações e sindicatos 
a desempenharem funções quase públicas. Diversos meca-
nismos limitam a possibilidade de intervenção arbitrária. 
O Banco Central e o Departamento de Cartéis possuem 
alto grau de autonomia, estando insulados de influência 
política. Isso confere alto grau de previsibilidade na políti-
ca monetária e na regulação da concorrência. Em segundo 
lugar, o sistema político alemão é marcado pela formação 
de governos de coalizão, dependentes, pois, de soluções 
de compromisso e avessos a mudanças radicais. Na mes-
ma direção, a existência de um sistema federalista, com 
vários pontos de veto, torna difícil a ocorrência de rápidas 
mudanças de direção. E last but not least, muitas atribuições 
dos grupos sociais são definidas constitucionalmente, difi-
cultando a adoção de mudanças radicais. Em síntese, esses 
mecanismos, ao evitarem drásticas mudanças de direção, 
conferem à economia alemã um alto grau de previsibili-
dade, gerando um contexto favorável para o engajamen-
to das empresas em atividades de longo prazo (Streeck, 
1997: 38-39). 

Embora não intervencionista, o Estado alemão desem-
penha papel atuante no funcionamento do modelo. Ele 
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provê a estrutura necessária para o sistema de treinamen-
to e para o processo de transferência de tecnologia. Atua, 
assim, no provimento de educação, na montagem de ins-
titutos de pesquisa e seus projetos, sobretudo destinando 
grande montante de recursos para estas atividades. Outra 
importante atribuição é desempenhada em nível regional, 
em que os respectivos governos praticam verdadeira polí-
tica industrial, incentivando e protegendo as pequenas e 
médias empresas e canalizando fundos e estímulos para seu 
funcionamento. Esse comportamento muito contribui para 
a alta participação das pequenas e médias empresas no capi-
talismo alemão8. E, enfim, por meio de estratégias que se 
somam à alta regulamentação existente, o Estado protege a 
indústria nacional contra aquisições indesejadas9.    

Outra característica central do capitalismo alemão, 
muito pronunciada até os anos 80, mas sob fortes mudan-
ças nos dias atuais, é a relação próxima existente entre 
bancos e empresas, própria da organização econômica 
alemã, desde o século XIX. Os bancos alemães possuíam10 
ações das empresas e participavam dos seus conselhos de 
decisão, que os tornavam, também, menos vulneráveis a 
aquisições hostis. Este maior envolvimento aumentava a 

8. Segundo Schmidt (2002: 128), a ajuda concedida pelo Estado à indústria é três 
vezes maior na Alemanha que na França e sete vezes maior na Alemanha do que 
na Grã-Bretanha. A ação dos governos regionais é fundamental para explicar esses 
números.

9. Apesar das mudanças recentes, que inviabilizaram muitos instrumentos de in-
tervenção, o Estado alemão engaja-se em medidas e negociações para proteger a 
indústria. Trata-se, pois, de um Estado muito mais ativo que aquele existente no 
capitalismo liberal. O ponto é bem ilustrado por Coates (2000: 226), que mostra 
como o Estado americano permitiu passivamente o perecimento da indústria ele-
trônica de consumo nacional nos anos 80. 

10. Ao contrário da descrição das outras características, utilizo aqui o passado, 
uma vez que esta relação vem fortemente se alterando. Ainda existe uma relação 
mais próxima entre bancos e empresas do que no capitalismo liberal, mas a fun-
cionalidade e as implicações dessa relação são muito diferentes do que vigorou 
até os anos 80.
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disposição para fornecer recursos de forma mais pacien-
te11, enquanto o contato mais próximo atuava como um 
seguro para as empresas em tempos de crise, reduzindo 
significativamente o risco e encorajando o investimento. 
Assim, constituía-se forte diferença em relação ao capita-
lismo liberal, muito dependente do mercado financeiro e 
muito sensível à lucratividade de curto prazo12. Em síntese, 
a oferta de capital paciente complementava-se com outras 
características do funcionamento do modelo, permitindo 
às firmas conduzir estratégias pacientes de longo prazo, 
driblando, assim, a necessidade de mudanças imediatas em 
resposta às flutuações do mercado13.

Vantagens comparativas e funcionamento do modelo
A organização e as formas de coordenação aqui destaca-
das têm várias conseqüências. Inicialmente, é importante 
destacar que, em face dos altos salários e da dificuldade de 
demitir, a possibilidade de competição via preços baixos fica 
bastante comprometida. Assim, a capacidade de competi-
ção desse capitalismo, tão bem evidenciada pela performan-
ce exportadora, passa pela competição por diferenciação 
e pela excelência na produção de bens complexos de alta 
qualidade. Isso é favorecido pelas relações de trabalho e 
pelos processos de interação e colaboração já destacados.

A excelência do modelo alemão depende de inovações 
conduzidas por uma mão-de-obra qualificada e comprome-

11. Dada a maior complexidade assumida pelos setores industriais, é pouco pro-
vável que os bancos tenham o expertise necessário para seu monitoramento. Assim, 
encontravam também no conjunto de networks – compostas por firmas, associações 
empresariais e institutos de pesquisa, entre outros – as informações e a confiança 
necessárias para efetivar tal colaboração (Soskice, 1999: 107-109).

12. Até a década de 80, muitos analistas destacavam esse fator como importante 
vantagem do capitalismo coordenado em relação ao capitalismo liberal (Coates, 
2000).

13. Nos dias atuais, a modificação nessa relação causa apreensões em relação à preser-
vação de outras características do modelo. O ponto é explorado mais adiante. 
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tida com a empresa. Nesse processo, é contraproducente 
e improdutivo o controle estrito por parte dos gerentes. 
Requer-se, ao contrário, autonomia dos trabalhadores, que 
acumulam amplo conhecimento do processo e capacida-
de de resolver os problemas (Soskice, 1999: 115). Assim, é 
fundamental que a empresa ofereça estímulos para o enga-
jamento do trabalhador. Os altos salários, os mecanismos 
de participação e a segurança do emprego desempenham 
essa função, estimulando o investimento em habilidades 
específicas à firma. Da mesma forma, um sistema de segu-
ro-desemprego generoso garante aos trabalhadores tempo 
e condições favoráveis para encontrar um emprego compa-
tível com suas qualificações (Estevez-Abe, Iversen e Soskice, 
2001). Do ponto de vista da firma, a negociação coletiva, 
garantindo salários similares para as mesmas categorias, 
combinada com a ação mediadora das associações, impe-
de a competição por trabalhadores. Isso torna racional 
também para a firma gastar recursos com a qualificação 
dos trabalhadores, uma vez que sua própria capacidade 
competitiva depende disso14. Assim, deve-se enfatizar a 
relevância das relações industriais para o funcionamento 
do modelo. Ao contrário do ponto enfatizado pelos críti-
cos, que consideram o arranjo fonte de ineficiência e rigi-
dez, as relações industriais funcionam como salvaguardas, 
reduzindo os custos de transação e incentivando o investi-
mento em habilidades que são críticas para a competitivi-
dade da indústria. 

14. As firmas têm todo o interesse em manter os trabalhadores, até porque são 
altos os investimentos em treinamento e o seu custo de reposição. A forte rede de 
relações, em que as associações desempenham papel central, aumenta a confiança 
de que a cooperação se efetivará e de que é racional investir nos trabalhadores. 
Todo esse processo reflete-se em um maior tempo médio no emprego. Em 1990, 
o tempo médio de permanência no emprego era de 10,4 anos na Alemanha, 7,9 
anos no Reino Unido e 6,7 anos nos Estados Unidos. Já a mediana foi de 7,5 anos 
na Alemanha, 4,4 anos no Reino Unido e três anos nos Estados Unidos (Streeck, 
1997: 38).
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Como enfatizado por Soskice (1999) e Hall e Soskice 
(2001), a estrutura institucional do capitalismo alemão tem 
fortes implicações em termos de vantagens comparativas. 
Um arranjo que favorece a cooperação dos trabalhadores e 
o investimento em habilidades específicas à firma aumenta 
a capacidade competitiva em produtos de alta qualidade e 
que dependem de inovações incrementais15. Essas vantagens 
competitivas são também favorecidas por um contexto que 
garante estabilidade e pela existência das networks supracita-
das, favorecendo a troca de informações entre as empresas 
e entre estas e institutos de pesquisa, agências públicas, for-
necedores e clientes.

Como mostram Soskice e Hall (2001), a capacidade 
competitiva alemã está muito ancorada na sua capacidade 
de aperfeiçoar bens e tecnologias em setores estabelecidos. 
Isso faz a Alemanha forte em setores como máquinas-ferra-
mentas, bens de capital, bens duráveis e equipamentos de 
transporte. Usando dados de Michael Porter (1990), Soskice 
(1999: 113) mostra que a Alemanha tem vantagem compa-
rativa em 46 nichos da indústria de máquinas, contra 18 do 
Reino Unido e 17 dos Estados Unidos. O comportamento 
alemão, no entanto, é muito inferior em setores dependen-
tes de inovações radicais, que demandam respostas rápidas 
aos sinais de mercado16. Assim, o desempenho alemão é fra-
co em ramos como eletrônica, biotecnologia, novos mate-

15. Ao contrário, países de capitalismo liberal, como os Estados Unidos e o Reino 
Unido, têm suas vantagens competitivas fundadas na capacidade de inovar radical-
mente e de responder rapidamente aos sinais de mercado. A grande autonomia 
possuída pelos gerentes permite a rápida reorientação das companhias aos sinais 
de mercado, facilitando a contratação de trabalhadores com habilidades neces-
sárias, a compra de tecnologia adequada e a adaptação aos padrões requeridos 
(Soskice, 1999: 117). No entanto, estes países tendem a enfrentar dificuldades em 
setores em que são necessários o engajamento e a cooperação de trabalhadores 
qualificados. 

16. O grande número de stakeholders que participam das decisões das firmas e a 
forte regulamentação dificultam estas respostas.
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riais e vários ramos do setor serviços (Soskice, 1999: 114). 
Soskice ilustra bem o ponto mostrando, também com os 
dados de Porter, o desempenho comparado em nichos do 
setor serviços. Os Estados Unidos têm capacidade compe-
titiva em 44 nichos; o Reino Unido, em 27; e a Alemanha, 
apenas em 7 17.

A descrição do capitalismo coordenado implica tam-
bém em entender as circunstâncias necessárias para que 
este funcione bem. O bom funcionamento do modelo ale-
mão, com sua forte regulamentação e altos salários, depen-
de da capacidade de se manter competitivo em nichos de 
alta qualidade e alto valor agregado. É isso que permite o 
emprego de trabalhadores qualificados e o pagamento de 
salários elevados, além de outros benefícios. Uma vez que 
a capacidade competitiva seja perdida, toda a estrutura do 
sistema ameaça ruir. Com altos níveis de desemprego, não 
apenas a coesão entre os trabalhadores fica prejudicada, 
mas os gastos com o Welfare State tendem a ficar insustentá-
veis (Streeck, 1997: 42-43).

Dificuldades a partir dos anos 70
Foi a incapacidade de manter a liderança nos nichos cativos 
de alta qualidade que trouxe os problemas a partir dos anos 
70, quando a Alemanha passou a sofrer o acirramento da 
competição japonesa. Produzindo a custos muito mais bai-
xos, propiciados pela eficiência de seu modelo de organiza-
ção da produção, os japoneses tomaram vários mercados. 
Em tal situação, os limites do sistema de inovação alemão 
ficaram claros: muito bom em inovações incrementais, o 

17. Assim, vale notar a complementaridade entre as capacidades inovativas nos 
dois tipos de modelos de capitalismo. Esse é um ponto também destacado por 
Boyer (2003: 172), segundo o qual o padrão de inovações alemão nos anos 80 foi 
um espelho do padrão americano, forte em engenharia civil, máquinas agrícolas, 
equipamentos e máquinas ferramentas e fraco em tecnologia da informação, se-
micondutores, biotecnologia e novos materiais, setores em que os Estados Unidos 
são fortes.
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modelo mostrou fortes dificuldades em enfrentar um con-
texto diferente, caracterizado pelo acirramento da competi-
ção e por mercados mais instáveis (Streeck, 1997).

Durante os anos 70 e 80, o arranjo corporativo permitiu 
uma resposta mais orquestrada à crise, refletindo-se em resul-
tados macroeconômicos melhores que nos países do capita-
lismo liberal. Nos anos 80, o câmbio favorável e a boa per-
formance exportadora adiaram a realização de reformas. No 
entanto, a unificação alemã agravou drasticamente o quadro. 
Como enfatiza Streeck (1997: 47), embora as dificuldades 
indicassem limites internos ao modelo, a unificação foi um 
choque tão grave que já seria por si só capaz de comprome-
ter o arranjo. A transposição das instituições ocidentais para 
o Leste, única condição para conservar o modelo18, trouxe 
fortes conseqüências. A transposição do Welfare State para o 
Leste, aliada ao forte aumento do desemprego, elevou consi-
deravelmente o déficit público. Uma economia que já enfren-
tava dificuldades para gerar mercados capazes de manter 
empregados os trabalhadores do lado ocidental teve o desa-
fio consideravelmente inflado, tornando-se inatingível. 

Em tal contexto, as políticas de treinamento tiveram 
pouco resultado. O governo alemão tentou reagir adotando 
políticas como redução da idade de aposentadoria e redu-
ção da jornada de trabalho. Mesmo que no curto prazo os 
resultados tenham sido favoráveis, a inviabilidade de tais 
políticas logo se mostrou patente. As dificuldades foram 
também amplificadas com a forte enxurrada de trabalha-
dores do Leste europeu, muito baratos e com certo grau de 
qualificação. Em tal contexto, aumentava a tentação para os 
empresários abandonarem o arranjo, aproveitando as van-
tagens propiciadas pela abundância de mão-de-obra barata 
(Streeck, 1997: 50). 

18. Em caso contrário, a contratação de trabalhadores muito baratos do Leste in-
viabilizaria o sistema de relações de trabalho. 
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Assim revela-se, desde os anos 70, a falta de uma respos-
ta articulada aos novos desafios. Durante muito tempo, os 
alemães acreditavam que não precisavam competir por pre-
ços, dada a tradição e a qualidade de seus produtos. Assim, 
negligenciaram inovações importantes, sendo muito lentos 
para introduzir, por exemplo, práticas ligadas à produção 
enxuta. Negligenciaram que existia uma mudança muito 
mais séria na fase do capitalismo, que incluía mudanças no 
paradigma produtivo-tecnológico. 

Durante o governo Kohl, a preocupação ficou centrada 
no controle do déficit público, nos efeitos da unificação e na 
introdução do euro, além de questões eleitorais. Pouco foi 
feito em direção a uma rearticulação do modelo. O governo 
Schröeder demonstrou, desde o início, sensibilidade às difi-
culdades, atestada pela intenção de reduzir o déficit públi-
co e os impostos, condição para estimular o investimento 
privado e a competitividade. Mas logo percebeu as dificul-
dades para conciliar tais medidas com as demandas da ala 
esquerda do partido (Yamamura, 2003: 140-141).

Ameaças ao modelo socialmente regulado
Não foram apenas o acirramento da competição interna-
cional e as características do sistema de inovação que trou-
xeram dificuldades ao modelo alemão. O mundo mudou 
significativamente a partir dos anos 70. A rápida integração 
comercial e financeira, aliada à mudança no regime de câm-
bio e à desregulamentação financeira, reduziu significativa-
mente a capacidade dos governos de protegerem setores da 
economia. Em um contexto de internacionalização produ-
tiva e financeira, tornou-se muito mais difícil a preservação 
de um modelo, cuja coordenação passava por formas alter-
nativas ao mercado.

Assim, a relação de longo prazo existente entre bancos 
e empresas foi afetada. Em face das novas oportunidades 
abertas pela desregulamentação financeira, os bancos sen-
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tiram-se atraídos pelo cassino global, reduzindo o interesse 
na colaboração estreita com as empresas. Na mesma dire-
ção, as grandes firmas tiveram acesso a fontes alternativas 
de financiamento, facilitadas pelas diversas inovações finan-
ceiras, o que também reduziu seu interesse em conservar 
uma relação muito próxima com os bancos. 

Pressões por mudanças vêm partindo também das gran-
des empresas internacionais, que passaram a atuar em con-
textos nacionais diversos e a demandar um padrão de regu-
lação mais homogêneo, isto é, com baixa regulação. A atua-
ção em bolsas de valores internacionais, que demandam 
certos padrões de governança empresarial, também segue 
nessa direção. A internacionalização, aprofundada também 
com a integração européia, aumenta o interesse das empre-
sas de atuarem internacionalmente, ao mesmo tempo em 
que o desejo de atrair capital pressiona os governos a adotar 
modos de regulação mais favoráveis ao capital (Hall, 1999: 
154). Ao mesmo tempo, o processo de integração européia 
pressiona por mecanismos de regulação que possam mais 
facilmente ser compartilhados por seus membros. 

Algumas mudanças dizem respeito aos trabalhadores e 
às relações industriais. Mudanças recentes vêm enfraquecen-
do os trabalhadores, ocasionando, em certos países, reformas 
favoráveis ao capital. Em primeiro lugar, o forte aumento do 
desemprego tem reduzido o poder de barganha dos trabalha-
dores; em segundo lugar, uma mudança no perfil de empre-
go – com o forte crescimento do emprego no setor serviços 
e no setor público – tem reduzido a coesão dos sindicatos 
e enfraquecido os trabalhadores industriais; e, em terceiro 
lugar, a intensa integração produtiva, dando aos empresários 
a opção de migrar em direção a contextos menos regulamen-
tados, estaria reduzindo a capacidade de barganha dos sin-
dicatos (Hall, 1999). Apesar dessas pressões, muitos países, 
incluindo a Alemanha, vêm preservando suas relações de tra-
balho. A influência dos sindicatos, a regulamentação de seu 
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mercado de trabalho e a cobertura das negociações coletivas 
continuam elevadas (Golden, Wallerstein e Lange, 1999). 

Enfim, uma importante fonte de pressão veio da 
mudança no paradigma produtivo-tecnológico. Segundo 
Yamamura (2003), o capitalismo se encontra hoje na fase 
inicial de um terceiro paradigma produtivo tecnológico, 
centrado na tecnologia da informação. À semelhança dos 
dois paradigmas anteriores, centrados respectivamente no 
vapor-siderurgia e na eletricidade-automóvel, essa primeira 
fase é marcada por novas oportunidades de investimento, 
muitas inovações e fortes mudanças nos preços relativos. 
Trata-se, pois, de uma fase que tende a favorecer os países 
com baixa regulamentação, alta capacidade de implemen-
tar mudanças e agilidade em levantar capital. Nesse contex-
to, países com alta regulamentação e baixa capacidade de 
resposta levam desvantagem19.

No contexto atual, características que eram vantagens 
do modelo alemão perdem importância, transformando-
se, eventualmente, em desvantagens. As vantagens de um 
capital paciente, louvadas até há pouco tempo por analistas 
em todo o mundo, vêm perdendo importância. Ao contrá-
rio, o sistema financeiro alemão vem sendo criticado pela 
falta de agilidade, pela incapacidade de levantar capital 
rapidamente e pela relutância em se envolver em negócios 
de alto risco.

Assim, por vários focos diferentes, as instituições alemãs 
estão sob pressão. Precisam de reformas, a fim de aumentar 
a flexibilidade e responder ao novo contexto. O processo de 
mudança institucional é complexo, em face dos vários inte-

19. Segundo Yamamura (2003), o consolo a favor da Alemanha é que também 
o paradigma atual tende a se estabilizar, embora o autor acredite que tenda a 
demorar mais tempo que nos paradigmas anteriores. Atingindo-se essa segunda 
fase, os países com alta capacidade organizacional e excelência em inovações in-
crementais tendem a levar vantagem, como teria sido atestado pela última década 
do padrão fordista. 
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resses cristalizados em favor das instituições vigentes (Vogel, 
2003; Guimarães, 2005). No entanto, reformar é fundamen-
tal para preservar a capacidade econômica do modelo, sob 
o risco, até mesmo, de inviabilizar o pacto social. Yamamura 
(2003) enfatiza que o ideal seria reformar conservando a 
capacidade organizacional do modelo, que já mostrou bons 
resultados no passado e tende a aumentar em importância 
na fase subseqüente do paradigma.

A persistência das relações de trabalho
Um ponto muito sensível do debate vem ocorrendo em 
relação às instituições trabalhistas, uma vez que a negocia-
ção coletiva, a proteção ao emprego e a participação dos 
trabalhadores nas decisões das empresas são características 
centrais do capitalismo coordenado alemão. O que vem se 
notando nessa área, ao contrário do que ocorreu nos países 
de capitalismo liberal, é que não está ocorrendo desregula-
mentação do mercado de trabalho. Algumas medidas têm 
sido adotadas para aumentar a flexibilidade, mas o arranjo 
continua intacto.

A partir dos anos 90, a pressão por mudanças tem 
aumentado, sobretudo as demandas para transferir as nego-
ciações para o nível da firma, de forma a levar em conta as 
particularidades de cada empresa. Estas partem, basicamen-
te, das pequenas e médias empresas, que, apresentando 
dificuldades para cumprir as determinações da negociação 
coletiva, acusam as associações empresariais de representa-
rem os interesses das grandes empresas20. A dificuldade em 
cumprir os acordos foi particularmente forte na parte Leste, 
levando muitas empresas a não se filiarem à associação. Em 

20. Thelen e Kume (2003) enfatizam que a variável singular mais importante para 
explicar a divisão é o tamanho das empresas. Segundo Thelen e Kume (2003: 
201), a cobertura das negociações coletivas no Oeste aumenta de 35,7%, quando 
se consideram firmas com até 4 empregados, para 75,8% em firmas com mais de 
1.000 empregados. 
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survey de 1997, apenas 25,7% das firmas do Leste, empre-
gando 43,9% dos trabalhadores da indústria, pertenciam às 
respectivas associações (Thelen e Kume, 2003: 187). Mas a 
redução na filiação também vem ocorrendo na parte Oes-
te. Entre 1995 e 1997, a percentagem de empresas filiadas 
reduziu de 51,8% para 49% das firmas, cobrindo 65,3% do 
total de trabalhadores. Os números dos trabalhadores da 
indústria mecânica, setor industrial importante e com for-
te representação trabalhista, são bastante significativos: em 
1984, antes da unificação, 75% das empresas estavam filia-
das à associação; em 1994, esse número caiu para 65% 21.

No entanto, apesar da queda na filiação, é errado con-
cluir que existe uma pressão geral por descentralização. É 
grande o número de empresários que não abraçam a pro-
posta, uma vez que preferem a negociação centralizada a 
terem de enfrentar os trabalhadores separadamente. Os 
empresários temem um grande fortalecimento dos conse-
lhos de trabalho, a ameaça de interferência legislativa, o 
aumento excessivo de salários em períodos de prosperida-
de, a interferência de uma parte externa para arbitrar o 
conflito, que elevaria significativamente os custos de tran-
sação, e o recurso a processos jurídicos, que inviabilizaria o 
planejamento (Thelen e Kume, 2003: 199). 

Thelen e Kume (2003: 197-198), aliás, trazem interes-
santes exemplos de tentativas por parte de uma associação 
empresarial e de uma firma de impor concessões aos tra-
balhadores. Nesses eventos, ficaram evidentes dois impor-
tantes aspectos: a falta de unidade entre os empresários; e 
a relutância em abandonar a negociação coletiva. Em um 

21. Um problema relacionado é o aumento do número de firmas que não cum-
prem o estipulado pelos acordos coletivos. Assim, receosos de demissões, os con-
selhos de trabalho aceitam salários mais baixos e menos direitos. Segundo survey 
citado por Thelen e Kume (2003: 188), em 15,6% das firmas do Oeste e 29,8% da 
firmas no Leste os conselhos de trabalho estariam burlando decisões determina-
das coletivamente.
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primeiro exemplo, uma associação empresarial na Bavária, 
controlada por pequenas e médias firmas, procurou impor 
aos trabalhadores maior flexibilização. Estes reagiram com 
uma greve, o que acarretou divisão entre os empresários, 
acirramento das críticas em relação à linha dura adotada 
pela associação e ameaças de acordo em separado com o 
sindicato. Esse quadro levou a um recuo da associação, 
que, até, concedeu aumento de salários aos trabalhado-
res. Em um segundo exemplo, a Daimler, respaldada por 
uma ofensiva da associação empresarial e pela legislação 
do governo, tomou a liderança, anunciando a redução do 
valor do auxílio-doença. A iniciativa, no entanto, não foi 
seguida por outras firmas. Em face do protesto dos trabalha-
dores, a BMW, que detinha uma longa lista de encomendas 
e não queria uma paralisação, rapidamente recuou. Pos-
teriormente, ambas as empresas insistiram na necessidade 
de a negociação ser conduzida em nível central (Thelen e 
Kume, 2003: 198). 

Assim, Thelen e Kume mostram que a tese de conver-
gência em direção à desregulamentação das relações de tra-
balho e à descentralização da barganha salarial não se verifi-
ca no caso alemão. Embora venham ocorrendo medidas na 
direção de tornar o modelo mais flexível, as instituições têm 
se conservado, o que é explicado não apenas pela força dos 
trabalhadores, mas também pelo interesse dos empresários 
em conservar o arranjo. Do ponto de vista dos represen-
tantes empresariais, que têm, portanto, acesso a decisões, 
conservar essas networks é fundamental para preservar a sua 
posição, o acesso a recursos e o poder. Por sua vez, também 
os empresários, cuja capacidade competitiva depende do 
arranjo, não têm interesse em abandoná-lo. O interesse de 
manter a estabilidade e a paz no chão da fábrica é ainda 
maior quando se consideram o acirramento da competição 
e a adoção de muitas práticas ligadas à produção enxuta, 
como o sistema just in time.



O capitalismo coordenado alemão: Do boom do pós-guerra à Agenda 2010

Lua Nova, São Paulo, 66: 23-56, 2006

42

Outro ponto importante é que as dificuldades vêm 
surgindo não pela fraqueza dos sindicatos, mas pela divi-
são entre os empregadores, como indicado pela redução 
do número das empresas filiadas às associações. Isso é per-
cebido com preocupação pelos sindicatos, que sabem que 
o funcionamento do arranjo depende de parceiros fortes. 
Receiam, assim, que uma queda no número de empresas 
dispostas a pagar para terem relações estáveis e cooperati-
vas possa inviabilizar o arranjo22. Em síntese, embora as rela-
ções de trabalho venham sendo conservadas no centro do 
sistema, o número de empresas que as adotam vem caindo, 
gerando uma redução que pode, no futuro, pôr em risco 
seu funcionamento (Thelen e Kume, 2003: 200).

Mudanças no modelo de produção
Na segunda metade dos anos 70, o modelo de produção 
alemão estava ainda muito orientado para práticas fordistas, 
embora fosse menos dependente de economias de escala 
e a estrutura empresarial fosse menos concentrada do que 
nos Estados Unidos. A performance era regulada por prá-
ticas tayloristas, combinadas com pagamento por resulta-
dos. Em relação à supervisão da fábrica, a influência dos 
engenheiros especialistas era muito elevada. Nesse ponto, 
é importante destacar que o modelo era muito dependente 
de engenheiros e de peritos, cuja influência era também 
muito grande em relação à inovação e à melhoria do pro-
cesso (Jürgens, 2003: 218-219)23.

22. O funcionamento do arranjo depende da capacidade empresarial, relacionada 
à força das associações. Uma vez que as associações se enfraqueçam, a importância 
dos sindicatos como parceiros tende também a reduzir. Isso é bem ilustrado pelas 
economias do capitalismo liberal, que, na inexistência de capacidade empresarial, 
optaram por enfraquecer os sindicatos. 
23. Segundo Streeck (1997: 40), a grande incidência de engenheiros como geren-
tes era um ponto adicional favorável, fazendo com que as relações de autoridade 
no chão da fábrica fossem respaldadas pelo maior conhecimento técnico. 
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A particularidade do modelo alemão se revelava nas 
relações industriais, marcadas por vários mecanismos de 
participação dos trabalhadores. Esses eram consultados 
quando da introdução de novas tecnologias, o que era feito 
de forma a não causar redundâncias. Além disso, a políti-
ca de recursos humanos e a forte ênfase no treinamento 
vocacional distinguiam o modelo alemão, dada a importân-
cia conferida ao aumento da qualificação dos trabalhado-
res, tanto os de colarinho branco como aqueles diretamente 
envolvidos na produção.

A partir dos anos 70, várias iniciativas, conduzidas 
mediante a colaboração entre trabalhadores e empresá-
rios, foram adotadas visando tornar o modelo mais flexível. 
Os trabalhadores aceitaram introduzir novas tecnologias e 
maior flexibilidade ao modelo, em troca de segurança no 
emprego e treinamento em novas qualificações. Essas refor-
mas produziram bons resultados, contribuindo para a per-
formance favorável da indústria nos anos 80. Por meio do 
desenvolvimento de estruturas de trabalho inteligente, as 
vantagens alemãs em alguns nichos de alta qualidade foram 
reforçadas. Naquele momento, a qualidade e a reputação 
dos produtos permitiam que eles fossem vendidos a pre-
ços mais elevados. Isso valia não apenas para automóveis 
e máquinas-ferramentas, exemplos clássicos da excelência 
da produção alemã, mas também em outros ramos, como 
engenharia de precisão e têxteis (Jürgens, 2003: 220-221).

Entretanto, os alemães foram lentos em introduzir práti-
cas como produção em equipe, integração entre fornecedo-
res e clientes, e reorganização do projeto. Isto, segundo Jür-
gens (2003), tornou o processo de produção excessivamente 
complexo e dependente de engenheiros e peritos. Consoli-
dou-se, assim, uma fonte de rigidez e de aumento dos custos, 
não compensada pela alta produtividade dos trabalhadores 
alemães. O ciclo virtuoso transformou-se em vicioso, favore-
cendo a reestruturação do modelo produtivo nos anos 90.
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A introdução das práticas ligadas à produção enxuta foi 
feita de forma gradual, inicialmente conciliada com as prá-
ticas anteriores. No entanto, foram consideráveis as mudan-
ças na organização da produção, no controle do processo e 
no desenho de emprego. Práticas como qualidade total, just 
in time e melhoria contínua foram implantadas. O trabalho 
em equipe foi valorizado, aumentando a responsabilida-
de dos trabalhadores e revertendo a separação tradicional 
entre produção, inspeção da qualidade e reparo (Jürgens, 
2003: 228). No entanto, conservou-se a posição dominante 
dos experts na etapa de aperfeiçoamento do processo. 

Assim, os anos 90 foram marcados pela disseminação 
das práticas de produção enxuta, tornando os modelos de 
produção nacionais menos diferentes. A introdução dessas 
práticas teve efeitos muito positivos sobre a competitivida-
de da indústria alemã, que procurou também, por meio da 
constituição de redes com fornecedores do Leste europeu, 
perseguir mais veementemente estratégias de redução de 
custos. No entanto, há evidências de que a diferença tam-
bém se reduziu no que tange à qualidade dos produtos. 
Segundo Jürgens (2003: 233), a conclusão extraída por sur-
veys de qualidade indica que a diferença entre as principais 
companhias tem se tornado muito pequena e que as firmas 
alemãs não se encontram necessariamente na frente. 

Em todo esse processo, o que permanece distintivo no 
modelo alemão é a política de recursos humanos e as rela-
ções industriais. Como enfatizado, a introdução de tecnolo-
gias e de práticas organizacionais vem sendo conduzida em 
colaboração com os trabalhadores e compatibilizada com a 
manutenção do emprego (Jürgens, 2003: 229). São comuns 
as concessões feitas pelos trabalhadores no intuito de pre-
servar as plantas. Nesse processo, as instituições de negocia-
ção coletiva têm demonstrado grande capacidade de adap-
tação. Nos últimos anos, mudanças vêm sendo feitas para 
transferir algumas decisões para as plantas, no intuito de 
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aumentar a flexibilidade. Da mesma forma, os empresários 
obtiveram ganhos na direção de reduzir a participação dos 
trabalhadores nas decisões24. Não obstante essas mudanças, 
o core do sistema de relações industriais mantém-se intacto.

Mudanças, mas também conservação 
Apesar de uma série de mudanças em curso, o modelo ale-
mão continua distintivo. Embora isso se pronuncie mais for-
temente no que tange às relações industriais, a diferença é 
também pronunciada em outras esferas. Na área financeira, 
as modificações recentes foram muito significativas, com a 
forte redução no vínculo entre bancos e empresas. Os bancos 
vêm se reestruturando nos moldes de bancos de investimen-
to, e a redução de sua influência nas empresas se manifesta 
em relação tanto à posse de ações como aos assentos nos con-
selhos diretivos das mesmas. A despeito disso, é necessário 
não exagerar a convergência em direção a um modelo libe-
ral. Os bancos ainda têm influência, e as grandes empresas, 
embora menos dependentes de empréstimos bancários, ain-
da têm uma dependência limitada em relação ao mercado 
financeiro. A participação do capital estável e comprometido 
com a empresa é ainda muito grande, e, portanto, a pulveri-
zação da posse e o número de investidores orientados finan-
ceiramente são limitados. Os elementos de conservação estão 
também muito presentes em relação às pequenas e médias 
empresas, ainda muito dependentes de empréstimos bancá-
rios fornecidos pelos bancos regionais (Jackson, 2003). 

Em relação à governança corporativa, reformas vêm 
sendo feitas para aumentar a transparência das empresas. 

24. Em 2004, travou-se ampla ofensiva com o objetivo de reduzir a representação 
trabalhista nos conselhos de direção das grandes empresas, acabando com a pari-
dade entre trabalhadores e gerentes. A medida foi defendida pelos empresários 
como necessária para a obtenção de um modelo de governança corporativa mais 
moderno e flexível.  A resistência dos trabalhadores e dos segmentos mais à es-
querda da coalizão, no entanto, foi considerável.
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Tanto as agências regulatórias quanto os auditores torna-
ram-se mais independentes. Tem-se adotado uma nova cul-
tura de administração, favorável a aumentar a influência do 
acionista. Os salários dos gerentes têm aumentado, mas a 
distância em relação à remuneração recebida por executi-
vos nos Estados Unidos continua muito elevada. A introdu-
ção de stock options tem também sido lenta (Jackson, 2003).

Enfim, as fusões e aquisições ainda têm papel limitado 
na economia alemã, sendo sua participação na economia 
muito inferior à verificada nos Estados Unidos e no Reino 
Unido25. Vários mecanismos protegem as empresas contra 
aquisições hostis, incluindo a participação das associações 
no monitoramento, o papel dos bancos nos conselhos das 
empresas, os mecanismos de participação dos trabalhado-
res e, mesmo, a ação do Estado. Além disso, como aponta  
Schmidt (2002: 119), a economia alemã estava muito menos 
internacionalizada do que outras economias européias. Em 
1998, o fluxo de investimentos externos para a Grã-Breta-
nha, como percentagem do PIB, foi quatro vezes superior 
àquele recebido pela Alemanha. Da mesma forma, o flu-
xo de investimentos britânicos para o exterior foi três vezes 
superior ao alemão. 

Schmidt (2002: 127-130), efetuando comparações com 
a França e a Grã-Bretanha, destaca algumas particularida-
des do capitalismo alemão. Na maior parte das compara-
ções, Schmidt mostra que a Alemanha e a Grã-Bretanha 
situam-se em extremos opostos, com a França ocupando 
posição intermediária. Em relação à qualidade do produ-
to e ao grau de qualificação da mão-de-obra, a Alemanha 
leva forte vantagem em relação à Grã-Bretanha. Quanto à 
produtividade, a Alemanha também supera amplamente a 

25. Segundo Schmidt (2002: 119), o valor das fusões e aquisições como percen-
tagem do PIB foi, em 1999, duas vezes inferior na Alemanha quando comparada 
com a Grã-Bretanha.  
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Grã-Bretanha, embora tenha registrado números inferio-
res à França, que vem passando por forte reestruturação. 
A Alemanha também supera os outros dois países no que 
tange às taxas de investimento. Sobre os indicadores sociais, 
as vantagens em relação à Grã-Bretanha são claras, como 
ilustrado pela melhor distribuição de renda e pelas meno-
res taxas de pobreza. No entanto, a Alemanha apresentou 
desempenho inferior ao Reino Unido no que se refere às 
taxas de desemprego, aos custos do trabalho e ao red tape, 
uma vez que a burocracia e o tempo gasto para se abrir uma 
empresa são muito maiores na Alemanha. Os britânicos 
também detinham claras vantagens no que tange à geração 
de um ambiente mais favorável à criatividade e à inovação, 
principalmente em setores novos e em rápida mudança. 

Um ponto muito sensível diz respeito à capacidade de 
competição da Alemanha em setores ligados à ciência bási-
ca e aplicada. Embora não sejam essas as únicas fontes de 
inovação, sua importância tem aumentado em face do para-
digma produtivo-tecnológico atual26. A Alemanha tem um 
bom sistema de ciência e tecnologia e uma boa estrutura de 
pesquisa. Boyer (2003) encontra evidências de que esse país, 
em termos do número de patentes por pessoal empregado 
em pesquisa e desenvolvimento (P&D), estaria superando 
o Reino Unido e a França. Em relação à evolução recente, 
Boyer enfatiza que o sistema de P&D alemão permaneceu 
constante ou, mesmo, melhorou no mercado de patentes 
europeu. No entanto, quando avaliado a partir do mercado 
americano, nota-se forte redução da eficiência do sistema 

26. Entre os exemplos de fontes alternativas de inovações, destacam-se a trajetória 
natural ao setor, a relação com clientes e fornecedores, a relação com institutos de 
pesquisa, a introdução de novos materiais e as inovações incrementais feitas na pró-
pria firma. Boyer (2003), enfocando por um outro ângulo, destaca três fontes bási-
cas de inovação: aquelas advindas da maior divisão do trabalho e especialização, as 
inovações realizadas no chão da fábrica e as inovações advindas de fontes científicas 
e colaboração com laboratórios. A Alemanha, segundo Boyer, teria bons resultados 
nas duas primeiras, mas estaria atrasada em relação à última.
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de P&D alemão (Boyer, 2003: 167). A principal defasagem, 
no entanto, encontra-se em relação à pesquisa acadêmica, 
como atestado pelos resultados em nível tanto de publica-
ções como de citações, em que é grande o atraso em relação 
aos Estados Unidos e ao Reino Unido. A produtividade da 
pesquisa básica, embora acima do Japão e no mesmo nível 
da França, está também significativamente atrás dos Estados 
Unidos e do Reino Unido (Boyer, 2003: 156)

Assim, a Alemanha tende a enfrentar fortes desafios, 
principalmente se o paradigma atual continuar muito cen-
trado em inovações originadas da pesquisa básica. A isto se 
soma a necessidade de reforçar os incentivos à criatividade 
e à inventividade, de se tornar mais ágil em alguns setores 
e de aumentar a capacidade de responder aos desafios e 
oportunidades.

Respostas recentes do governo alemão – a Agenda 2010 27

Em face dos resultados econômicos desfavoráveis, que 
incluem baixa taxa de crescimento e altas taxas de desem-
prego28, o governo alemão vem-se engajando em um amplo 
esforço para reduzir os custos do Welfare State, criar empre-
gos e tornar o modelo econômico mais dinâmico e flexí-
vel. As medidas, bem sintetizadas na Agenda 2010, incluem 
significativa redução na carga tributária e amplas reformas 
no Welfare State. O governo vem reduzindo os gastos no sis-
tema de saúde e reformando o sistema de seguridade social, 
na direção de torná-lo sustentável29. Outra linha anunciada 
na Agenda 2010 é a redução dos benefícios e do prazo de 
recebimento do seguro-desemprego, adotando penalidades 

27. Esta seção está baseada no pronunciamento de Schröeder e no artigo One Year 
of Agenda 2010, citados no final do artigo.

28. O desemprego, que se situava em 200 mil nos anos 70, atingiu 5 milhões de 
pessoas em 2005.

29. O governo propõe aumento na idade de aposentadoria, revertendo as medidas 
adotadas nos anos 80 e 90.
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para aqueles que recusem uma oferta de emprego. Assim, 
aumenta-se a pressão para os desempregados aceitarem 
emprego, mesmo quando não correspondente à sua forma-
ção profissional, o que constitui uma forma de acelerar a 
re-introdução no mercado de trabalho.

Um ponto nevrálgico das reformas centra-se na tentati-
va de reduzir os custos e de conferir maior flexibilidade ao 
mercado de trabalho, medidas consideradas fundamentais 
para aumentar a capacidade da economia de absorver os 
desempregados, principalmente os menores de 25 anos. For-
te ênfase vem sendo dada à redução dos gastos das empresas 
com encargos trabalhistas e à redução da proteção contra 
demissões. Em medida aprovada recentemente, os trabalha-
dores empregados a partir de 10/10/2004 em empresas com 
menos de 10 trabalhadores não serão incluídos na legislação 
que garante proteção ao emprego30. Abre-se também oportu-
nidade para contratos de trabalho por tempo determinado, 
sem proteção ao emprego. Na mesma linha, o governo retira 
a proibição de demissão para maiores de 50 anos, procuran-
do eliminar o desincentivo para a contratação de indivíduos 
nessa faixa etária. E last but not least, procura-se estimular 
empregos em tempo parcial e com baixos salários31.

Todo esse esforço vem sendo defendido em conjunto 
com um forte programa de treinamento, considerado funda-
mental para inserir as pessoas no mercado de trabalho. Uma 
mesma preocupação é demonstrada em relação ao sistema 
de pesquisa e desenvolvimento e aos gastos com educação. 
Embora reconheça que gaste mais nessas áreas que a média 
da Europa, o governo enfatiza que a Alemanha precisa con-
centrar os esforços e aumentar investimentos, melhorando 

30. Anteriormente, essa lei só era válida em empresas com até cinco empregados.

31. Em síntese, o governo vem procurando, ao aumentar a flexibilidade e reduzir 
custos e obstáculos, incentivar as contratações, permitindo, principalmente as em-
presas menores, a contratar e demitir de acordo com o ciclo de negócios.



O capitalismo coordenado alemão: Do boom do pós-guerra à Agenda 2010

Lua Nova, São Paulo, 66: 23-56, 2006

50

seu sistema de inovação. Reitera, também, que as reformas 
no Welfare State permitirão a canalização de recursos para 
investimentos nessa área. E, enfim, enfatiza o compromisso 
de reduzir o red tape, tornando muito mais simples e rápi-
da a abertura de empresas, medida inserida em um esforço 
maior para tornar o país mais atrativo para investimentos.

Em síntese, o governo vem adotando medidas que, no 
intuito de tornar a economia mais flexível e de estimular 
o emprego, alteram regras que marcavam o modelo ante-
rior. No entanto, tanto o Welfare State quanto os direitos tra-
balhistas continuam muito mais abrangentes que nos paí-
ses de capitalismo liberal. O cerne do sistema de relações 
industriais continua intacto. As medidas de flexibilização 
do emprego são bem restritas, abrangendo, como enfatiza-
do, apenas postos bem específicos. Aos demais, preserva-se 
a forte regulamentação, com todas as implicações destaca-
das acima. As mudanças devem, pois, ser entendidas como 
iniciativas para tornar o modelo mais flexível, configuran-
do-se como uma resposta aos desafios econômicos recentes. 
Mas são adotadas no intuito de preservar traços centrais do 
modelo de capitalismo social existente no país.

Conclusão: enfrentando o desafio
Os resultados alcançados pela Alemanha nas últimas cinco 
décadas têm implicações importantes. Mostram que é possí-
vel uma economia ser altamente competitiva e bem-sucedi-
da pagando altos salários e tendo relações de emprego mais 
estáveis, uma distribuição de renda mais igualitária e um 
abrangente Welfare State. Demonstra que sindicatos fortes 
não são incompatíveis com boa performance econômica e 
que uma série de networks, fornecendo mecanismos de regu-
lação que complementam o mercado, são capazes de gerar 
bom desempenho competitivo em vários setores. 

Apesar de todos esses resultados, o modelo de capita-
lismo coordenado encontra-se sob pressão. Tem procurado 
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se adaptar reduzindo os custos e aumentando a flexibili-
dade, mas preservando traços centrais do arranjo. As rela-
ções de trabalho continuam firmes e as mudanças recentes, 
incluindo as propostas pela Agenda 2010, não põem em ris-
co os fundamentos do arranjo. A apreensão, no entanto, 
surge quando se considera a complementaridade entre as 
partes do modelo. A existência de estratégias pacientes e 
de longo prazo estava, como visto, respaldada em relações 
próximas e de longo prazo entre bancos e empresas. Assim, 
pergunta-se se um sistema financeiro mais direcionado 
para o mercado não colocaria em risco relações de traba-
lho de longo prazo. Em outras palavras, questiona-se se as 
mudanças em curso, incluindo a intensificação da inter-
nacionalização da produção, o rápido crescimento de um 
mercado secundário, o aumento de fusões e o maior poder 
do acionista, não viriam, no futuro, a inviabilizar os meca-
nismos de proteção ao emprego e os canais de participação 
dos trabalhadores. Assim, os riscos de descaracterização 
do modelo existem, da mesma forma que existem também 
interesses e razões para a conservação de muitas institui-
ções. As próprias reformas vêm sendo conduzidas com o 
intuito de preservar os pontos positivos de um capitalismo 
socialmente coordenado. 

Os desafios são reais, e as mudanças são centrais para 
que a Alemanha não fique para trás. Existem muitos interes-
ses em favor das instituições atuais, mas a nova realidade do 
sistema econômico mundial demanda várias mudanças. A 
opção é responder ou perecer. No entanto, responder não 
implica desregulamentar as instituições e se transformar 
em um capitalismo de mercado liberal. Como outras expe-
riências internacionais apontam, incluindo exemplos da 
Holanda e de países Escandinavos, é possível fazer o ajuste 
preservando relações mais próximas entre bancos e empre-
sas, relações cooperativas entre trabalhadores e gerentes e 
várias formas de regulação via networks.
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Os alemães sabem que seu modelo tem vantagens, 
como atestado pela liderança e excelência em vários setores. 
Reconhecem que a liderança está ligada a suas instituições 
e são céticos em relação às receitas de simples abandono 
do arranjo. Aos analistas que pregam uma cópia do modelo 
americano, escapa o fato de que esses avanços foram obti-
dos à custa de deterioração na distribuição de renda, redu-
ção dos salários, aumento da pobreza e precarização nas 
relações de trabalho. Em face da ameaça sempre presente 
de fusões e aquisições, aumenta-se o risco de demissões e 
redundância no emprego. É cada vez menor o número de 
pessoas que podem contar com uma carreira estável. 

Assim, como enfatiza Yamamura (2003), aproximar de 
um modelo liberal aumentaria a agilidade e permitiria res-
ponder prontamente aos sinais de mercado, mas destruiria 
uma estrutura organizacional que pode ser útil no futuro, 
além de abandonar os mecanismos de cidadania social e os 
resultados muito mais favoráveis em termos sociais. O ideal 
para a Alemanha seria obter um consenso capaz de guiar 
o delicado e complexo processo de mudança institucional, 
fazendo as mudanças necessárias, mas preservando os ele-
mentos mais caros ao modelo.

Os resultados da eleição de setembro de 2005, marca-
da pelo forte equilíbrio entre os dois principais partidos – o 
CDU/CSU, de Angela Merkel, e o SPD, de Schröeder –, retra-
tam muito bem as difíceis escolhas e o impasse que o modelo 
alemão vem enfrentando. Os alemães reconhecem a neces-
sidade de reformas, mas valorizam também os benefícios e 
direitos do modelo de capitalismo social, não comprando 
acriticamente as promessas do receituário liberal. O impas-
se, que se traduziu na incapacidade de uma das partes for-
mar uma coalizão majoritária com partidos mais afins, levou 
à formação de uma grande coalizão entre os dois partidos, 
fato que havia ocorrido apenas uma vez após a Segunda 
Guerra Mundial.
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A Grande Coalizão amplifica as dificuldades para a 
aprovação de reformas polêmicas. A grande abrangência e 
heterogeneidade de posições, já presente dentro de cada 
partido, torna-se amplificada por uma coalizão que inclui 
desde segmentos da extrema direita até os grupos mais à 
esquerda, fortes opositores das reformas propostas por 
Schröeder. As dificuldades são ainda aumentadas pelos pon-
tos de veto adicionais introduzidos pelo sistema federalista, 
que se traduzem na oposição de certas lideranças regionais 
ao programa de reformas.

Há evidências, no entanto, de que a grande coalizão 
terá sucesso na aprovação de algumas medidas, uma vez 
que são em grande parte compartilhadas. Uma grande ênfa-
se será dada à redução do déficit público, adequando-o aos 
níveis exigidos pela União Européia. Há também certo con-
senso sobre a necessidade de reformas no sistema de saú-
de, no sistema previdenciário e no sistema tributário. Tanto 
Merkel quanto Schröeder concordaram, em 2005, quanto à 
necessidade de redução nos impostos pagos pelas empresas, 
devendo também haver uma redução nos encargos traba-
lhistas. Há também boas perspectivas para uma reforma no 
sistema federalista, além do consenso em relação à necessi-
dade de ampliar os gastos em Pesquisa e Desenvolvimento, 
embora não necessariamente em como financiá-los. Dificul-
dades inextricáveis devem, no entanto, marcar as tentativas 
de reforma no mercado de trabalho. As propostas de desre-
gulamentação feitas por Merkel serão fortemente comba-
tidas por segmentos do SPD, que acreditam que a Agenda 
2010 já foi longe demais. Assim, a Alemanha deve conser-
var seu sistema de relações de trabalho, preservando a forte 
proteção ao emprego e os mecanismos de participação dos 
trabalhadores. 

Alguns resultados positivos marcaram a economia ale-
mã em 2005. As exportações tiveram bom comportamento 
e há evidências de forte redução dos custos pelas corpora-
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ções. Evidências do último mês de dezembro indicam uma 
recuperação surpreendente dos gastos dos consumidores, 
que, dissociada de qualquer bolha especulativa ou imobiliá-
ria, tende pois a ser consistente. Além disso, deve-se destacar 
que uma dificuldade crítica relaciona-se à política monetária 
muito restritiva praticada pela União Européia, que valori-
za o câmbio e impacta negativamente as exportações. Nes-
sa direção, uma política menos restritiva tende a trazer um 
maior vigor para a economia, permitindo ganhos no comba-
te ao desemprego e maior fôlego para enfrentar importan-
tes desafios. Estes incluem, principalmente, a necessidade de 
reforçar o sistema de inovações, particularmente no que tan-
ge à pesquisa básica e à capacidade de inovar radicalmente. 
Outro desafio crítico diz respeito ao aumento da agilidade de 
resposta de alguns setores, particularmente aqueles mais liga-
dos ao novo paradigma produtivo, incluindo vários nichos do 
setor serviços. Estas mudanças, críticas para o dinamismo da 
economia, tendem a se fazer decisivas para a preservação de 
algumas das características mais caras do modelo de capitalis-
mo coordenado, incluindo sua grande capacidade organiza-
cional e seus bons resultados distributivos e sociais.

Alexandre Queiroz Guimarães 
é professor do Departamento de Relações Internacionais e 
do Departamento de Economia da PUC-MG
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ESPERANÇAS DO PASSADO1

Luiz Gonzaga Belluzo

  “Nós somos herdeiros, o que não quer dizer que possuímos 
ou recebemos isto ou aquilo, ou que possamos enriquecer 
com a herança. Mas o ser daquilo que somos é já, em seu 
começo, uma herança. Não importa se nós a desejamos, 
saibamos dela ou não. Hölderlin considerava a linguagem 
o mais perigoso dos bens. Mas ela foi entregue ao homem 
para que ele dê o testemunho de haver herdado o que ele é. 
A herança jamais é uma doação, mas uma tarefa.”
(Jacques Derrida – Spectres de Marx )

 
  
 
Sou um filho do mundo que nasce no pós-guerra, da São 
Paulo da Ciranda de Pedra, de nossa querida Lígia Fagundes 
Telles e do Brasil que arfava entre a euforia da vitória das 
democracias e as esperanças do desenvolvimentismo. 

Já antes do término da Segunda Guerra Mundial, o 
projeto hegemônico dos vencedores, os Estados Unidos, foi 

1. Texto baseado no discurso em que o autor recebeu o Prêmio Juca Pato – Intelec-
tual do Ano de 2005, da União Brasileira dos Escritores.
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desenhado com o propósito de eliminar os fatores políticos 
e econômicos que levaram às duas conflagrações globais. A 
instabilidade econômica e as rivalidades interimperialistas 
– entre o final do século XIX e a Segunda Guerra Mundial 
– foram devastadoras do ponto de vista econômico, social, 
moral e político. Terminado o conflito, as forças vitoriosas, 
democráticas e antifascistas, trataram de criar instituições 
destinadas a impedir a repetição da desordem destrutiva 
que nascera da rivalidade entre as potências e da economia 
destravada.

Só o maniqueísmo típico da Guerra Fria se atreveria a 
negar que as forças sociais e o imaginário político predomi-
nantes no New Deal tinham uma visão progressista acerca do 
papel a ser exercido pelos Estados Unidos.    Em claro anta-
gonismo com as práticas das velhas potências, os Estados 
Unidos – tomando em conta o seu auto-interesse de forma 
esclarecida – se empenharam na reconstrução européia e 
apoiaram as lutas pela descolonização.

O que se observou, a partir de então, foi um ensaio –
apenas um ensaio – de uma nova ordem internacional com 
aspirações de garantir os direitos do homem e do cidadão, 
os princípios da democracia e da legalidade internacional.  
Isto ocorreu, é verdade, num ambiente de tensão perma-
nente entre as duas superpotências e de competição entre 
os seus sistemas de vida. Ao mesmo tempo, cresciam a inter-
dependência e a rivalidade econômica entre a Europa oci-
dental, os Estados Unidos e o Japão, assim como se acelera-
ram os processos de desenvolvimento em meio à sucessão 
de crises políticas e golpes de Estado na periferia. 

O desenvolvimentismo – é preciso que se diga com 
ênfase – não foi uma invenção idiossincrática de países exó-
ticos. Foi, antes de tudo, uma resposta aos desafios e opor-
tunidades criadas pela Grande Depressão dos anos 30 e seu 
ambiente internacional catastrófico. Os projetos nacionais 
de desenvolvimento e industrialização na periferia nasce-
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ram no mesmo berço que produziu o keynesianismo nos 
países centrais. Uma reação contra as misérias e as desgra-
ças produzidas pelo capitalismo dos anos 20.  

A onda desenvolvimentista e a experiência keynesiana 
tiveram o seu apogeu nas três décadas que sucederam o fim da 
Segunda Guerra. O clima político e social estava saturado da 
idéia de que era possível adotar estratégias nacionais e inter-
nacionais de crescimento, industrialização e avanço social.

Depois de trinta anos de progresso material, redução 
das desigualdades nos países centrais e altas taxas de cresci-
mento na América Latina e na Ásia emergente, a crise dos 
anos 70 foi entendida como uma advertência e uma reco-
mendação: era preciso dar adeus a tudo aquilo. O mal é a 
política. O intervencionismo do Estado, o poder dos sindi-
catos, o controle público da finança, os obstáculos ao livre 
movimento de capitais.  

O conto de fadas da globalização acenava com o fim da 
história: as questões essenciais relativas às formas de con-
vivência e ao regime de produção em escala mundial esta-
riam resolvidas com a generalização da democracia liberal 
e da economia de mercado. Não haveria mais sentido na 
discussão de questões anacrônicas, como as da pertinência 
cívica, laica e republicana, sentimento desenvolvido a partir 
do nascimento do Estado-Nação e consolidado com o Esta-
do do Bem-Estar Social.

Um jornalista do Guardian, habitual cronista das reuniões 
do World Economic Forum,  resumiu em um parágrafo as dife-
renças entre o espírito das épocas, entre as reuniões de Bret-
ton Woods e Durbaton Oaks e os encontros periódicos de 
Davos, onde os poderes do mundo imaginam cuidar do des-
tino dos homens: “Clement Atlee, Ernest Bevin e Roosevelt 
acreditavam nos mercados administrados e no controle do 
capitalismo... por isso as Conferências de Bretton Woods e de 
Durbaton Oaks não foram patrocinadas pela Coca-Cola. As 
reuniões de Roosevelt não tinham o apoio do J. P. Morgan, 
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cujos funcionários, aliás, tratavam de recortar as fotos do 
presidente americano, para evitar acidentes, caso o patrão 
resolvesse ler os jornais.”

O sonho do fim da história e da cidadania sem frontei-
ras transformou-se no pesadelo em que todos são vítimas 
prováveis do embate entre o desespero dos que não têm 
rosto – porque não têm pátria – e uma estrutura de poder 
global que se pretende absoluta, encarnada no rosto da 
pátria hegemônica. 

A dominação pós-moderna pretende desconhecer a 
soberania dos estados nacionais, sem que isso signifique a 
criação de instâncias integradoras no âmbito internacional. 
Muito ao contrário: o avanço do intervencionismo unilate-
ral provoca a desintegração dos fóruns multilaterais. A polí-
tica norte-americana faz unilateralmente as “intervenções 
preventivas” ou “corretivas”, segundo a conjuntura. Sem 
regras gerais auto-aplicáveis e sem consideração pelas regras 
dos organismos internacionais que eles mesmos ajudaram 
a criar, o “intervencionismo preventivo” norte-americano 
expandiu como nunca o seu poder global.

A supremacia apoiada na superioridade das armas e no 
despotismo da economia desregulada dispensa as media-
ções da ordem jurídica e não quer ou não precisa compre-
ender nada. A busca humana e libertadora da compreensão 
tende a esmaecer quando prevalece a “lógica da cacetada”. 
A estratégia de Bush e da nova direita fundamentalista, 
segundo o filósofo Slavo Zizek, é bloquear as possibilidades 
libertadoras da sociedade americana: “Não estou dizendo 
que Bush vai usar o pretexto da ameaça terrorista para ins-
taurar uma meia ditadura militar. Não! Isso será feito de 
forma imperceptível, mediante regras não escritas. Alguém 
poderia imaginar a tortura como um tópico legítimo três ou 
quatro anos atrás? Minha maior preocupação é esta revolu-
ção suave, essa imperceptível mudança nas normas sociais, 
nas regras não escritas sobre o que é aceitável ou não.”
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É impossível não temer que Adorno e Horkheimer tives-
sem razões para sustentar a terrível suspeita: o  mundo em 
que tentamos sobreviver é uma prova diária da degeneração 
da razão ocidental, transformada em mero instrumento dos 
métodos de domínio e conquista. Não vejo como a razão 
instrumental e tecnocrática, encarnada na economia – esta 
obra-prima do que há de pior na metafísica ocidental – pos-
sa empreender a crítica de sua própria grande narrativa. 

O implacável crítico inglês Terry Eagleton descreve o 
atual estado de coisas no mundo como um processo em que 
a diferenciação de atitudes, estilos, modos de ser e de gover-
nar são tão semelhantes entre si que, afinal de contas, não 
há qualquer diferença entre eles. Eagleton constata que, no 
capitalismo globalizado, as leis de movimento do conjun-
to vão se tornando mais abstratas e constrangedoras e, ao 
mesmo tempo, as pretensões particularistas e individualis-
tas tornam-se grotescamente infladas, ameaçando lançar a 
sociedade na violência e no caos. 

As lideranças “renovadas” da periferia, por exemplo, 
tiveram os seus dias de glória. Hoje o que vemos são cadá-
veres boiando na enxurrada da globalização. Quanto mais 
crédula a adesão às torrentes da mercantilização universal, 
mais rasa a poça d’água em que terminam por se afogar os 
clones de estadistas. 

Os governantes, auto-intitulados progressistas – acuados 
pelos favores da alta finança – tratam de cortar os direitos 
sociais e econômicos de seus cidadãos enquanto celebram 
a eficiência dos mercados.  Sob o pretexto de enfrentar o 
corporativismo e a resistência dos “direitos adquiridos”, os 
serviçais da globalização propõem o retorno aos padrões 
primitivos nas relações entre o capital e o trabalho.  Não 
satisfeitos, advogam o encolhimento do sistema de prote-
ção social criado para impedir a desgraça dos mais fracos, 
o sofrimento do homem comum atormentado, dia sim, dia 
não, pelas peripécias dos mercados. 
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Esses são os princípios que vêm conduzindo as “refor-
mas”, tanto as dos países desenvolvidos quanto as mimetiza-
das por governantes de países periféricos. Julgam, com estes 
programas, estar comprando o ingresso para o clube dos 
ricos. Estão, na verdade, trocando a saúde, a educação do 
povo e o sossego dos velhos por miragens.

Ao se pronunciar sobre a experiência do período desen-
volvimentista, um ex-presidente do Banco Central chegou a 
proclamar – em entrevista à revista Veja – que aqueles tem-
pos foram “40 anos de burrice”. Assim prolatada esta irre-
corrível sentença condenatória reverbera a pobreza da teo-
ria econômica dominante, que, já disse, se transformou na 
filha mais dileta e degenerada da metafísica ocidental, no 
seu pressuroso anseio de eliminar as diferenças no modo de 
ser e de existir dos países e dos cidadãos.  

Era, então, arriscado – para não dizer quase proibido 
– apenas sugerir que o prolongado desfile de “burrice”, afi-
nal, livrou o Brasil e os brasileiros da dependência do mode-
lo primário-exportador (além do bicho-de-pé e da hemopti-
se) e forjou uma importante economia urbana e industrial 
no chamado Terceiro Mundo.

O ethos desenvolvimentista foi construído pela interação 
entre as camadas empresariais nascentes, o estamento buro-
crático-militar e algumas lideranças intelectuais e o proleta-
riado em formação. Havia a percepção de que o objetivo de 
aproximar o país das formas de produção e de convivência 
não poderia ser alcançado no âmbito da velha e destroçada 
divisão internacional do trabalho e nem mesmo mediante a 
simples operação das forças “naturais” do mercado.

O projeto de industrialização foi sendo construído atra-
vés de alianças políticas, regionais e de classe que atraíram 
os interesses mais retrógrados e reacionários para o bloco 
hegemônico. Na posteridade da Segunda Guerra Mundial, 
a expansão do internacionalismo capitalista comandada 
pelos EUA e a polarização da Guerra Fria colocaram novos 
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desafios ao avanço da agenda desenvolvimentista.  Quem se 
habituou a repetir, sem qualquer senso crítico, que o Brasil 
perseguiu um “modelo” autárquico, uma economia fecha-
da, falsifica os fatos: a industrialização brasileira foi acom-
panhada de uma profunda internacionalização da estrutura 
produtiva econômica. 

Ninguém está disposto a sustentar que tudo foi uma 
maravilha. A distribuição de renda é um desastre. Os níveis 
de pobreza são vergonhosos. A desproteção da população 
diante das incertezas da vida e das andanças da economia 
são constrangedoras.    Pois foi à luz desta realidade – pro-
duzida pela resistência dos enclaves reacionários ao avanço 
social – que, nos anos 90, o cosmopolitismo liberal se lançou 
à aventura da desconstrução da idéia de nação. Para tanto 
se embrenhou nos misteres de ocultar e negar a existência 
de hierarquias e dominação nas relações internacionais, de 
exaltar as virtudes regeneradoras da concorrência, de estig-
matizar a coordenação do Estado.   

Na onda de louvação das virtudes do mundo globaliza-
do e de exaltação do mercado, a rejeição ao “nacional” não 
só atingiu os níveis mais profundos das almas dos nativos 
ricos, mas também conseguiu angariar novos adeptos. 

A nova rejeição é mais profunda porque, de forma 
devastadora, erodiu os sentimentos de pertinência à mesma 
comunidade de destino, suscitando processos subjetivos de 
diferenciação e (des)identificação em relação aos outros, 
ou seja, à massa de pobres e miseráveis que infesta o país.  
E essa (des)identificação vem assumindo cada vez mais as 
feições de um individualismo agressivo e anti-republicano.

A rejeição também foi mais ampla porque essas formas 
de consciência social contaminaram vastas camadas das clas-
ses médias: desde os “novos” proprietários, passando pelos 
quadros técnicos intermediários até chegar aos executivos 
assalariados e à nova intelectualidade formada em universi-
dades estrangeiras ou mesmo em escolas locais que se esme-
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ram em reproduzir os valores do individualismo agressivo. 
Isto para não falar do papel avassalador da mídia. 

Tais expectativas e anseios não são desvios psicológicos 
de grupos ou indivíduos, mas deitam raízes profundas na 
estrutura socioeconômica e, portanto, na secular inclinação 
a reproduzir a desigualdade.  As classes cosmopolitas – sob a 
retórica de um “primeiro-mundismo” abstrato e, não raro, 
vulgar – têm sido eficientes na reprodução do apartheid  
social e impiedosas na crítica do projeto nacional.  O cosmo-
politismo das classes endinheiradas revela, ademais, o seu 
caráter parasitário, amparado na “dolarização” e na “finan-
ceirização” da riqueza e da renda dos estratos superiores, o 
que condena a economia aos suplícios de uma moderniza-
ção restrita e intermitente, com seu séquito de destruição 
de empregos e exclusão social. 

A dimensão individualista e anti-republicana destas 
formas de vida e de consciência, aliada à decadência eco-
nômica engendrada pelo rentismo periférico, deságua na 
anomia social e na impotência do Estado, cada vez mais 
inabilitado para o cumprimento de suas funções essen-
ciais: garantir a segurança dos cidadãos e promover a uni-
versalização das políticas públicas de saúde, educação e 
previdência.

Muitos teimam em desconhecer que a liberdade moder-
na dos indivíduos movidos pela cobiça e pelo medo só 
sobreviverá se a força coercitiva e legal do Estado puder ser 
exercida em sua plenitude. Ao contrário do que imaginam, 
a sanção legal deve se apresentar claramente como uma 
ameaça iminente aos transgressores da lei. O não cumpri-
mento dessa função é o primeiro passo para a reinstauração 
da guerra privada e, provavelmente, para o aparecimento de 
alguma forma de despotismo extralegal.

Aqui no Brasil estão presentes todos os sintomas de 
erosão  da soberania do Estado. Além de despojado com 
requintes do monopólio da violência, o Estado brasileiro 
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vem sendo atacado nas outras prerrogativas essenciais: a de 
cobrar impostos e a de administrar a moeda.

Não é nova a descoberta de que a abertura financeira e 
o endividamento em moeda estrangeira podem fazer mal à 
saúde das economias de moeda fraca. Mas, nas beiradas do 
mundo, os senhores não perdem a chance de fazer a Améri-
ca deglutir a carne macia e deixar os ossos para os gentios.   

Os colunistas da moda e outros fora dela conseguiram 
bons empregos e até algum prestígio tentando afanosa-
mente reproduzir as opiniões e os pontos de vista dos seus 
senhores, sejam eles quais forem, daqui ou de fora. Em 
algum momento, eles entoaram loas para as patranhas eco-
nômicas. Os que ainda têm reservas de pudor, para não ale-
gar amnésia súbita, depois da derrocada parecem acometi-
dos de uma modalidade bastante cômoda de esquizofrenia: 
dividiram racionalmente seus ressentimentos entre a fúria e 
a autocomplacência. 

A fúria lançaram contra a política “incompetente e cor-
rupta”, incorrigível no mister de fabricar consensos populis-
tas e “de gastar acima de seus meios”. A autocomplacência 
os sabichões reservaram, como sempre, para seus próprios 
erros, avaliações, aconselhamentos e previsões grotescas. 
Tudo pago em moeda forte.

Isso prova que Descartes foi generoso no Discurso do 
Método, quando imaginou imprudentemente que ninguém 
aspira mais ‘bom senso’ do que possui.

É verdade que o cogito não seria capaz de vislumbrar que 
de suas entranhas fosse expelida, no final do século XX, a 
Economics, este monstrum vel prodigium da metafísica ociden-
tal, matraqueada nos tristes tópicos. O mau universalismo 
gera o péssimo particularismo como a banda podre de si 
mesmo. Na versão pós-moderna e globalizada, a dialética 
iluminista do universal e do particular se torna sofisticada-
mente cruel. Sua especialidade é o jogo do ilusionismo em 
que as subjetividades supostamente esclarecidas ou ilumi-
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nadas são reduzidas a meras objetivações de processos que 
não controlam. 

A crise brasileira e, permita-me dizer, latino-america-
na, não é fruto da banalidade do mal, mas dos males da 
banalidade. Não se trata apenas da história de erros cras-
sos e fundamentais de política econômica. Ela revela, em 
sua crueldade essencial, em sua desumanidade absoluta, 
até que ponto, no mundo contemporâneo, a pretensão do 
domínio das coisas e do controle dos processos sociais tor-
nou-se, ao mesmo tempo, ilusória nos resultados e poderosa 
nos métodos.

É ilusória porque, quando entra em colapso a coorde-
nação do mercado, o indivíduo – reduzido a um coágulo 
monetário e desamparado da reciprocidade solidária do 
grupo, da classe social, sobretudo das instituições republi-
canas – só dispõe da violência mimética que comanda os 
estágios primitivos da vida social.

É poderosa porque as normas impessoais da finança 
obstruem a ação da cidadania ao transmutar as ilusões em 
necessidades e as necessidades em ilusões.      

Só o ronco surdo das ruas, a radicalização da democra-
cia e de seus procedimentos será capaz de realizar o proje-
to moderno da garantia de uma vida boa e decente para a 
maioria. Reformas que regenerem a supremacia dos proce-
dimentos políticos e administrativos constituídos à sombra 
do Estado moderno.

O Estado territorial, centralmente administrado, foi uma 
força estabilizadora no processo de desenvolvimento capita-
lista. “Esta formação”, diz Habermas, “assegurou o quadro 
necessário para que o sistema capitalista se desenvolvesse à 
escala mundial. O Estado Nacional constitui a infra-estrutura 
necessária para a administração juridicamente disciplinada, 
garantindo ao mesmo tempo o espaço negativo de liberdade 
para a ação coletiva e individual... Estado Nacional e democra-
cia nascem como criaturas gêmeas da Revolução Francesa.” 
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O que está em jogo é o conflito entre os dois processos 
de universalização que se propagam desde o Iluminismo: a 
busca da igualdade entre os homens e os povos e a criação e 
acumulação da riqueza através da expansão mercantil.

Encerro com a utopia reformista radical de John  
Maynard Keynes, inscrita no pórtico da morada que o 
homem do século XX pretendeu construir:    

   “Estou à espera, em dias não muito remotos, da maior 
mudança que já ocorreu no âmbito material da vida, para 
os seres humanos no seu conjunto. Vejo-nos livres para 
voltar a alguns dos mais seguros e tradicionais princípios 
da religião e da virtude tradicional – de que a avareza é 
um vício, a usura uma contravenção, o amor ao dinheiro 
algo detestável... Valorizemos novamente os fins acima dos 
meios e preferiremos o bem ao útil. Honraremos os que 
nos ensinam a passar virtuosamente e bem a hora e o dia, 
as pessoas agradáveis capazes de ter um prazer direto nas 
coisas, os lírios do campo que não mourejam nem fiam.” 
(John Maynard Keynes – As Possibilidades Econômicas de Nossos 
Netos – 1930)

Luiz Gonzaga Belluzzo 
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DEMOCRACIA COSMOPOLITA VERSUS POLÍTICA 
INTERNACIONAL

Rafael Duarte Villa
Ana Paula Baltasar Tostes

Desde a publicação da Paz Perpétua de Kant, em 1795, um 
tema recorrente tem sido o da democratização do sistema 
internacional. Mas o que isso significa realmente? É possível 
deduzir o funcionamento do sistema de Estados de princí-
pios e práticas próprias  das democracias nos Estados nacio-
nais? Face ao fenômeno da globalização, colocam-se outras 
questões: qual é o locus territorial apropriado para a idéia 
de democracia como prática transnacional? Nos últimos 20 
anos houve uma forte retomada dos enfoques que discutem 
as relações entre democracia e sistema internacional. Em 
uma primeira linha de argumentações podemos destacar os 
neo-idealistas, que têm retomado as teses da paz democrá-
tica em bases históricas contemporâneas – Michael Doyle 
(2000) tem-se transformado numa referência  importante 
nessa linha de pesquisa. Uma segunda proposição, que osci-
la entre uma visão normativa e o comprometimento com um 
projeto de hegemonia global estadunidense, tem declarado 
o fim das ideologias, tendo a globalização da idéia democrá-
tica como ponto final das doutrinas políticas (Fukuyama, 
1989). Finalmente, uma terceira linha de argumentações 
tem enfatizado as bases transnacionais da democracia nos 
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efeitos da globalização e na institucionalização de um siste-
ma democrático global de governança. Dahl (1994), Held 
(1998) e Falk (1995), entre outros,  podem ser relaciona-
dos  como autores  que têm discutido esses três temas. E 
é nesse terceiro grupo que focamos a análise neste artigo. 
O objetivo é mostrar e tensionar os desconfortos, hipóte-
ses fortes e teses otimistas e/ou pessimistas que perpassam 
os vínculos entre o modelo westphaliano internacional de 
soberania, a democratização do sistema internacional e a 
sociedade civil internacional. Dividimos o artigo em cinco 
partes: na primeira recuperamos a discussão clássica sobre 
democracia e relações internacionais; na segunda tratamos 
das relações entre globalização e democracia; na terceira, 
as tensões  entre  democracia (transnacional)  e as novas 
noções de  representação; na quarta aprofundamos as ten-
sões entre democracia e territorialidade estatal e, na última, 
mostramos os pontos críticos da visão celebratória da socie-
dade civil internacional pregada pelas teorias cosmopolitas 
da democracia. 

Democracia e relações internacionais na visão clássica
A visão do universalismo ou idealismo clássico kantiano fez 
da natureza política do regime republicano democrático 
um  elemento fundamental ou condição para o estabeleci-
mento de uma  ordem de direito internacional ou de uma 
paz que fosse perpétua. Na Paz Perpétua  (1795), Kant sus-
tenta a famosa hipótese de que Estados republicanos con-
vivem em paz uns com outros. A discussão sobre a ausência 
de conflitos bélicos entre Estados democráticos é o que no 
mundo acadêmico das relações internacionais passou a ser 
conhecido como paz democrática.

Uma pergunta que incita debates normativos reaparece 
sempre: estaria Kant correto ao afirmar que as democracias 
são fundamentalmente pacíficas? Segundo Cardin (1999, p. 
2), a articulação da resposta a essa pergunta remete ao pró-
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prio debate teórico que envolve disputas axiomáticas entre o 
realismo e o idealismo. O enfoque realista, como é sabido, 
assume que certos atributos dos Estados são irrelevantes para 
uma eventual situação bilateral ou multilateral de paz e, para 
alguns, fatores sistêmicos constituem as melhores categorias 
interpretativas da realidade internacional. O realismo desta-
ca que os elementos mais importantes da realidade interna-
cional podem ser entendidos sem se levar em conta os dife-
rentes regimes políticos internacionais, na medida em que, 
assim como a natureza humana é egoísta e imutável, os Esta-
dos jamais deixarão de ser expansionistas. Este pressuposto a 
respeito da natureza auto-interessada dos homens e das ins-
tituições, e ainda da irreversibilidade do conflito como fruto 
da coexistência entre atores, não deixa brechas para a defesa 
da relação necessária entre regime político e paz.

Diferentemente, defensores da perspectiva idealista de 
inspiração kantiana advogam que a história tem demonstra-
do de maneira convincente a inexistência de guerras entre 
democracias no século XX. Uma nova literatura sobre a paz 
democrática também apresenta duas vertentes: a primeira 
defende que os Estados democráticos são pacíficos tanto 
com Estados democráticos quanto com Estados não-demo-
cráticos e, de acordo com a segunda vertente, só pode haver 
paz perpétua entre Estados democráticos. Huth & Allee 
(2002, p. 4-5) batizaram essas duas escolas de pensamen-
to, respectivamente, de Monadic version of the democratic peace 
(versão monádica da paz democrática) e Dyadic version of the 
democratic peace (versão diádica da paz democrática).

Para tentar corroborar ou refutar tanto uma versão 
quanto a outra, novos esforços de compreensão dessa velha 
discussão foram realizados tanto no plano teórico quan-
to no plano empírico embora, em ambos os casos, não se 
tenha atingido nenhuma conclusão consensual na litera-
tura. No plano teórico, a premissa de que as democracias 
seriam mais pacíficas passou a ser especificada, para além 
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da interdependência econômica e da confiança mútua, a 
partir das normas e mecanismos políticos compartilhados, 
que facilitariam a resolução de conflitos e restringiriam os 
enfrentamentos armados. Em uma abordagem localizada 
dessa paz democrática assentada em normas e procedimen-
tos, encontramos um conceito de comunidade pluralista de 
segurança (pluralistic security community), que seria constituí-
da quando, em um certo território, seus habitantes atinjam 
um sentimento de comunidade, posse de instituições e prá-
ticas fortes e disseminadas suficientemente para assegurar 
expectativas de mudanças pacíficas no seio de sua popula-
ção. Nesse sentido, Canadá e Estados Unidos constituiriam 
uma comunidade de segurança pluralística, assim como os 
membros da União Européia (Dominguez,1998, p. 12).

Esse aspecto de normas comuns compartilhadas inci-
ta, então, a pergunta que buscamos enfocar: seriam as 
democracias predispostas à paz, devido ao seu sistema de 
governo ou devido às suas identidades similares? Se os 
países projetam em sua política externa a sua identidade 
nacional, países com regimes políticos, sistemas econômi-
cos, culturas e experiências históricas semelhantes, deve-
rão se pautar em valores afins derivados de suas auto-ima-
gens. Assim, auto-imagens convergentes mitigam os con-
flitos entre os países, enquanto identidades divergentes os 
estimulam, não sendo a ausência de conflito exclusiva de 
democracias.

Da mesma maneira, democracias podem não ser tão 
homogêneas a ponto de, no longo prazo, se tornarem mais 
propensas a conflitos de acordo com o grau de distancia-
mento de seus regimes políticos e de suas sociedades. Essa 
questão seria tanto mais premente conforme a expansão 
de democracias por países com culturas diversas da ociden-
tal, em que se amplie a variedade de instituições e práticas 
democráticas de tal maneira que terminem por se afastar de 
seu modelo original liberal.



Rafael Duarte Villa | Ana Paula Baltasar Tostes

Lua Nova, São Paulo, 66: 69-107, 2006

73

Historicamente, entretanto, sabemos que, desde Tucí-
dides, em sua obra clássica História da Guerra do Peloponeso, 
o estudo das relações internacionais lida com a permanen-
te ameaça de guerra entre suas unidades, no caso, entre 
as cidades-estado gregas. Também desde esse livro há a 
presença, na teoria das relações internacionais, da idéia 
da democracia – um demos que governa diretamente, algo 
ocorrido em Atenas cerca de 5 séculos antes de Cristo. Nes-
se sentido, Doyle acredita que Tucídides narra uma gran-
de tragédia democrática, pois a guerra do Peloponeso se 
desenvolve com o enfraquecimento progressivo de Atenas  
(Doyle, 2000, p. 23-24). Enquanto Tucídides inaugura a tra-
dição realista das relações internacionais (sem o saber, natu-
ralmente), é no âmbito do liberalismo moderno que a demo-
cracia voltará a ocupar um lugar de destaque. Democracia e 
Estado passam a buscar uma solução comum para sua coe-
xistência na busca de organizações políticas que modelem 
um mundo moderno. Naturalmente, o liberalismo clássico 
aparece como sendo mais adequado à esfera doméstica, por 
se apoiar na defesa de direitos individuais, da propriedade 
privada e em um sistema de governo representativo.

Nos séculos XIX e XX, porém, os liberalismos de  
Bentham e de Wilson buscariam uma aplicabilidade das 
idéias liberais ao problema do convívio internacional. Esses 
autores acrescentaram assim um outro elemento importan-
te ao universalismo democrático kantiano: o poder da opi-
nião pública sobre os assuntos internacionais para assuntos 
fundamentais de interesse, tais como, desarmamento dos 
Estados, diplomacia aberta e implementação dos tratados. 
A teoria da harmonia dos interesses estava baseada nos 
pressupostos do iluminismo, que previa uma razão capaz 
de revelar a verdade e o bem. Segundo E. Carr (2001), a 
crença do século XIX na opinião pública compreendia dois 
pontos: o primeiro que a opinião pública está fadada, no 
longo prazo, a prevalecer. No segundo, que a opinião públi-
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ca estaria sempre certa (Bentham). Acrescentava-se a isso 
a idéia de que um espírito cultivado na educação de seus 
sentidos e de suas paixões seria capaz de discernir entre o 
certo e o errado. Prescrevia-se que os governantes tentariam 
utilizar os melhores e mais justos dos critérios  diplomáticos 
para não se expor ao julgamento da opinião pública. No 
entanto, para um realista como Carr, o expansionismo sem 
limites da década de 30 e o fim da Liga das Nações mostra-
riam claramente a punição dessa utopia. 

Os realistas elitistas contemporâneos acreditam que o 
padrão ideal de relações internacionais é aquele no qual 
apenas um grupo especializado teria acesso às decisões polí-
ticas, pois se deve evitar a influência da opinião pública por 
estar sempre submetida a paixões e  manipulações, além da 
pressão de interesses setoriais (Fonseca, 1998, p. 111). Essa 
postura se vê refletida também na passagem de Tocqueville 
que sugere que a dificuldade das democracias está em buscar 
realizações de objetivos permanentes e levar adiante sua exe-
cução. Assim, além dos assuntos de guerra e paz, a democra-
cia como forma de governo também estaria ligada à ques-
tão da eficiência na condução da política externa. Por essa 
razão, para Tocqueville, a democracia é considerada incom-
patível com a participação prudente na política internacio-
nal, como se pode conferir em suas palavras:

“A política exterior não exige o uso de quase nenhuma 
das qualidades que são convenientes à democracia, e pelo 
contrário determina o desenvolvimento de todos aqueles 
que lhe faltam. A democracia favorece o crescimento 
dos recursos interiores do Estado; propaga o conforto, 
desenvolve o espírito público; fortifica o respeito pela 
lei nas diferentes classes da sociedade, coisas que só têm 
influência indireta sobre a posição de um povo perante o 
outro. Mas a democracia só dificilmente poderia coordenar 
os detalhes de uma grande empresa, deter-se num propósito 
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e depois segui-lo obstinadamente através dos obstáculos. É 
pouco capaz de combinar medidas em segredo e de esperar 
pacientemente os seus resultados. São essas qualidades que 
pertencem mais particularmente a um homem ou a uma 
aristocracia. Ora, são precisamente essas qualidades que, 
afinal, vêm a fazer com que um povo, como indivíduo, acabe 
por dominar.” (Tocqueville, 1998, p.177) 

No âmbito doméstico, esse debate remonta mais uma 
vez à sabedoria ou ignorância das massas, estas que seriam 
governadas pela razão e pela prudência como pensam os ilu-
ministas, ou pela manipulação, força e interesse – logo, pro-
pensas a enganos e à guerra. As massas seriam lentas para 
as tomadas de decisão, pela seqüência de procedimentos 
necessários, principalmente na reação a ameaças externas. 
Além disso, as massas seriam também instáveis ou passíveis 
de manipulação, segundo alguns realistas. Nincic (1992) 
discorda dessas críticas realistas à democracia no sentido de 
que elas pressupõem que o debate democrático restringiria 
a eficácia da política externa, porque os cidadãos e políticos 
não saberiam como defender o interesse nacional, quando, 
na verdade, o que aconteceria é que os processos democrá-
ticos redefiniriam o interesse nacional e ampliariam seus 
objetivos para além da mera sobrevivência.

Outra preocupação referente às democracias seria que a 
incapacidade de falar com uma só voz prejudicaria as nego-
ciações internacionais. Entretanto, o trabalho seminal de 
Putnam (1993), em que é aplicada a teoria da barganha às 
negociações internacionais, demonstra que a pressão interna 
das democracias, longe de ser um sinal de fraqueza, pode ser 
uma fonte de poder ao sinalizar aos negociadores do outro 
país que não serão aceitas concessões. Caso os líderes do país 
democrático ou do outro país com o qual esse negocia não 
levem em consideração a opinião pública, o acordo simples-
mente não se sustentará. 
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Finalmente, outra contenda da paz democrática diz 
respeito à relação entre o público interno das democracias 
e a responsabilidade institucional (institutional accountabili-
ty)1. Se os cidadãos de uma democracia fossem realmente 
menos inclinados a arcar com os custos materiais das guer-
ras e mais avessos a qualquer perturbação quanto aos seus 
negócios privados, não veríamos, tantas vezes, os próprios 
cidadãos e eleitores clamarem pela guerra. A vigilância da 
diplomacia por parte dos cidadãos e o fim dos acordos secre-
tos não foram eficientes antídotos contra a belicosidade dos 
governantes, como acreditavam Kant e Woodrow Wilson. 
Por exemplo, em 1993, Chile e Peru assinaram a Conven-
ção de Lima para solucionar todas suas disputas fronteiri-
ças, porém a exploração do acordo pela oposição forçou o 
presidente peruano Alberto Fujimori a retirar o tratado de 
votação por medo de ser derrotado em sua campanha pela 
reeleição (Dominguez, 1998).

Essa sensibilidade do público doméstico a concessões 
territoriais parece ser tão importante quanto à suposta relu-
tância das democracias ao uso da força, sendo ambos os 
fatores que constituem “os custos de audiência” (audience 
costs)  a serem considerados pelos líderes em países demo-
cráticos (Huth, 2002, p. 12-13). Por causa disso, alguns 
especialistas, como Dominguez, acreditam que as demo-
cracias exibem uma tendência ao status quo, dificultando 
tanto a escalada de conflitos armados, como a assinatura 
de acordos de paz e de consolidação de fronteiras (Domin-
guez, 1998, p. 24).

Ao contrário da perspectiva realista, Bobbio é otimista e 
defende a necessidade da democratização do sistema inter-
nacional. Sua hipótese é que a democratização do sistema 
internacional é também um problema do Estado nacional. 
Isto porque, se as democracias são mais pacíficas, a paz inter-

1. Cf. Huth (2002), p. 8-9.
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nacional dependeria da extensão progressiva dos Estados 
democráticos. Ou seja, o crescimento dos Estados democrá-
ticos levaria o sistema internacional a ser mais democrático. 
Entretanto, na realidade política contemporânea, é difícil 
estabelecer uma relação causal entre regimes domésticos 
democráticos e sistema internacional. Tomemos, por exem-
plo, condutas políticas que são “incoerentes” com os prin-
cípios que inspiram seus sistemas políticos internos: EUA 
apoiando ditaduras na América Latina, Ásia ou África, ao 
mesmo tempo em que construíam democracias na Europa 
e o Japão; ou a URSS apoiando o movimento de descolo-
nização, ao mesmo tempo em que esmagava movimentos 
políticos nos seus estados satélites. Por esse descompasso 
exemplificado historicamente, os realistas sugerem, apro-
priadamente, que não existe uma necessária correspondên-
cia entre a natureza de um sistema político doméstico e sua 
agenda de política externa – pois esta seria sempre expan-
sionista e estratégica. De outra forma, há uma diferença cla-
ra entre política doméstica e política externa que se susten-
ta no pressuposto do egoísmo dos atores que coexistem no 
ambiente anárquico internacional. 

Globalização versus democracia 
Outra visão sobre a democratização do sistema interna-
cional parte de uma reflexão normativa sobre a interação 
e integração de três  fatores: sistemas políticos nacionais 
democráticos, globalização e governança internacional. De 
acordo com essa versão de Held (1991; 1996), as teorias das 
democracias deveriam levar em conta também falhas que 
a democracia liberal não foi capaz de processar: as condi-
ções para a possibilidade de uma participação política, as 
formas de controle democrático e o escopo democrático do  
decision-making. No entanto, existe outro lado da democracia 
liberal que requer especificações mais detalhadas. O proble-
ma da democracia além das fronteiras e o impacto que esse 
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problema tem sobre os conceitos nucleares da democracia 
como legitimidade e consenso.

O primeiro problema apontado por Held (1996) é 
a defasagem ou incongruência entre as decisões nacio-
nais e suas conseqüências extranacionais. A teoria liberal 
da democracia assume uma simetria e congruência entre 
decision-making político e os cidadãos-eleitores. E este é um 
processo que visa funcionar em bases nacionais – porém o 
fenômeno da regionalização e da globalização e seus níveis 
de interdependência contestam questões-chave da teoria da 
democracia contemporânea. A comunidade nacional não 
toma decisões que afetam unicamente essa comunidade e 
governos não tomam decisões que afetam só a seus próprios 
cidadãos. Além disso, sabemos que o fenômeno da regiona-
lização e da globalização e seus níveis de interdependência 
desmontam a teoria da congruência. 

A inadequação da idéia de congruência se visualiza 
melhor quando vamos ao coração de outro argumento da 
teoria democrática: a idéia de que o consentimento legi-
tima os governos e o sistema estatal. Isto é, o mecanismo 
pelo qual os indivíduos expressam suas preferências polí-
ticas e os cidadãos, como um todo, conferem autoridade 
aos governantes para habilitar direito e regular a vida eco-
nômica e social. Segundo, o princípio da regra da maioria, 
ou o princípio de que as decisões tomadas pelo número 
maior de votos é a raiz da decisão política legítima. Porém, 
a idéia do consentimento através  das eleições e a idéia de 
que os constituintes relevantes de um acordo voluntário são 
as comunidades de um território passa a ser problemática 
quando consideramos os níveis de interconexão regional e 
global. Assim, a idéia de “comunidade relevante” é ampla-
mente contestada. Que consentimento é necessário em 
decisões concernentes à AIDS, chuva ácida, entre outros? 
A quem deveriam ser prestadas as contas? As implicações 
disto são desconsideradas não somente pelas categorias de 
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consentimento e legitimidade, mas também por qualquer 
teoria da democracia sobre  a natureza do constituinte, o 
significado de representação, a forma e escopo da participa-
ção e a relevância do Estado-nação. 

Em relação à globalização, Held (1995) observa um 
paradoxo: da África à América Latina, mais e mais nações 
reivindicam a idéia do “governo do povo”, exatamente 
numa época em que os níveis de interconexão ou inter-
dependência o questionam. Isso leva a pensar numa nova 
agenda para a democracia. Diferentemente de teses como 
a de Kant, que compreende que o regime político nacio-
nal levaria a uma estabilização do sistema internacional ou 
de Bobbio, segundo Held (1995), o que existe de novo é 
que a teoria democrática teria que dar conta da mudança 
de significado da democracia dentro da ordem global e do 
impacto da ordem global no desenvolvimento das associa-
ções democráticas.

A verificação do contexto da globalização, do seu proces-
so de intensificação e de suas conseqüências para o exercício 
de uma democracia no sistema internacional pressupõe uma 
compreensão mais ampla das conseqüências do apareci-
mento de atores não estatais e da proliferação da atuação de 
agentes sociais no âmbito transnacional. Novas instituições, 
naturalmente, pressupõem novas fórmulas de participação e 
de democracia que ainda não estão resolvidas.

Durante a maior parte do século passado, intelectuais 
de diferentes procedências e diversas orientações ideoló-
gicas desejaram, previram ou trabalharam pela dissolução 
do Estado (Strange, 1992). Todavia, o Estado permanece, 
ainda que modificado. Ao mesmo tempo em que é foco de 
pressões do mercado internacional, da “financeirização” da 
economia, da globalização no setor da comunicação e do 
crescimento dos atores não estatais no cenário internacio-
nal, o Estado parece tentar se fortalecer e se manter como 
unidade institucional ainda indispensável, mesmo redimen-
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sionado no seu papel e nas formas de exercitar e de legiti-
mar a sua autoridade. É por causa disso que, em diversas 
áreas de pesquisa (ciências sociais, política, economia, direi-
to etc.), o interesse atualmente se volta para as mudanças 
do Estado, em particular para as instituições através das 
quais um “novo Estado” pode ganhar legitimidade e eficiên-
cia. Segundo a perspectiva internacionalista de Hedley Bull 
(2002), por exemplo, assim como os Estados sempre foram 
atores privilegiados nas relações internacionais, não é pos-
sível imaginar que estes deixariam de ser. Entretanto, se é 
preciso rever o papel dos Estados e as condições e limites de 
suas instituições, é preciso ainda rever o alcance da ação das 
sociedades civis e a eficiência das regras do jogo democráti-
co diante das novidades políticas trazidas pelo processo de 
intensificação da interconexão entre os povos, os Estados e 
os mercados. 

Desde o fim do século XX, em especial, foram-se desen-
volvendo, alternando e acumulando vários tipos novos de 
atores, forças de influência e de coerção no convívio inter-
nacional, tais como: forças religiosas, o mercado mundial, 
o capital internacional, as atividades industriais territorial-
mente dispersas, as organizações internacionais, os blocos 
econômicos, ONGs, enfim, instituições internacionais em 
geral que, muitas vezes, estabelecem limitações adicio-
nais às opções práticas disponíveis à soberania dos Estados  
(Joseph & Falk, 1992, p. 252-253). Charles Tilly (1996, p. 48) 
inclui nesses casos, destacando certa continuidade histórica, 
a existência de organizações ou redes mundiais de negociantes de 
mercadorias caras e ilegais, como drogas e armas – forças margi-
nais de influência que variam com a história, mas que, de 
fato, sempre existiram. O que disto se conclui, em primeiro 
lugar, é que os Estados dificilmente poderiam ser os únicos 
atores a ditar regras de convívio ou princípios valorativos na 
sociedade internacional, mas o sistema contemporâneo ain-
da está baseado em formalismos institucionais e jurídicos 
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que deixam um espaço intocável para o poder dos Estados 
soberanos.

A década de 80 foi marcada por um otimismo a respeito 
do fenômeno do “esgarçamento das fronteiras” (de comuni-
cação, de bens, de capital, de poder), como se isso pudesse 
contribuir para uma aproximação dos povos de modo majo-
ritariamente positivo. Entretanto, vimos presenciando que as 
condições contemporâneas de interdependência e  globali-
zação não trouxeram necessariamente uma agregação pacífi-
ca ou uma integração solidária entre as culturas e os diversos 
sistemas econômicos. Houve até mesmo um desenvolvimento 
paralelo de fatores de exclusão, de desagregação em alguns 
setores e ainda novos modos de dominação. A ordem e a 
desordem se alternam nos comportamentos dos atores inter-
nacionais num contexto de reordenação do sistema mundial. 
Novos movimentos antidemocráticos surgem, reaparecem os 
antigos xenofobismos, guerras nacionalistas e religiosas etc. 
– mas, em meio a tudo isso, vêem-se os países ricos do Ociden-
te baseando suas decisões políticas em razões econômicas.

Esse aumento da interdependência, interconexões e 
influências recíprocas no âmbito da convivência interna-
cional extrapolou o setor da economia, principalmente na 
última década, com a aceleração e facilitação do acesso às 
tecnologias de comunicação, atingindo assim amplos seto-
res da vida social – o que tem sido chamado de “intensifi-
cação da globalização”. Com esta última expressão, o que 
se pretende enfatizar é a aceitação da idéia de que a socie-
dade dos Estados sempre foi globalizada em algum grau. 
Segundo Paul Singer, apesar de ter sofrido algumas inter-
rupções e retrocessos ocasionais, nada fez com que “a inter-
nacionalização” sumisse por um longo período, pois desde 
os “dois séculos anteriores às grandes navegações, os laços 
comerciais entre os grandes impérios do continente asiático 
e a periferia européia não fizeram mais que se intensificar 
[...]” (Singer, 1997, p. 39.) Ou seja, as grandes navegações 
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surgiram com as novas tecnologias navais, mas, sem elas, a 
interconexão entre os Estados já existia.

Nesse contexto global surgem várias crises e desconfor-
tos na utilização de certas definições do Estado e de seus 
atributos. Um dos grandes conceitos da política que fica 
em questão é o da soberania. O que acontece com a supre-
macia dos Estados nessa conjuntura de interconexões polí-
ticas, econômicas e sociais? E o que pode ocorrer com a 
supremacia da vontade popular diante do estreitamento de 
relações intergovernamentais e formação de organizações 
supranacionais baseadas em razões puramente econômicas 
de desenvolvimento e competição?

Diante de uma riquíssima literatura que visa tratar do 
tema da “crise da soberania” ou “crise do Estado”, encontra-
mos numa reflexão feita por Charles Beitz (1991) um percur-
so satisfatoriamente seguro para sistematizar os argumentos 
a respeito das mudanças que de fato ocorreram no alcance 
do poder dos Estados e das relações entre eles. Em resumo, 
Beitz trata de alguns dos principais novos temas que povoam 
a literatura sobre as novas características das relações inter-
nacionais contemporâneas. O autor afirma que é a partir do 
exercício externo da soberania dos Estados contemporâneos 
que surgem suas novas dimensões problemáticas: o problema 
teórico (ou normativo), o problema político (ou institucional) e o 
problema legal (ou jurídico). Segundo Beitz, refletir sobre “a 
crise da soberania” implica refletir sobre essas três dimensões 
críticas, que se referem respectivamente aos problemas do 
conceito de soberania, da crise do Estado-nação (que é a orga-
nização institucional soberana privilegiada) e da crise dos 
mecanismos coercitivos modernos internacionais – que, por serem 
prioritariamente pacíficos, envolvem o direito internacional. 
Estes três problemas estão implicados na soberania, de modo 
que é preciso reconhecer que há múltiplas faces da crise do 
estabelecimento e da organização do poder político diante 
das transformações mundiais. 
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A democracia (transnacional) e a representação
Em ensaio publicado em 1994, Robert Dahl dedica-se aos 
novos aspectos da democracia contemporânea e descreve 
um novo dilema que se refere aos problemas da democracia 
transnacional. Segundo Dahl, as grandes transformações 
históricas da democracia estão sempre relacionadas a uma 
“mudança em escala”. As dimensões e o alcance do poder da 
polity são os principais fatores transformadores dos Estados 
e, no caso da União Européia, os problemas do seu “déficit 
democrático”2 refletem o novo dilema democrático3:  “[...] 
a capacidade de os cidadãos exercerem controle democráti-
co sobre as decisões do governo versus a capacidade de o sis-
tema responder satisfatoriamente às preferências coletivas 
de seus cidadãos” (idem, p. 28)4.

Na mesma linha de David Held, Dahl considera o pro-
blema do alargamento das fronteiras políticas como um fenô-
meno que implica mudanças substantivas na reflexão sobre 
as novas condições e restrições da realização da democracia 
contemporânea, já que se espera uma maior capacidade de 
adaptação da democracia nacional (esfera estatal) à demo-
cracia transnacional (arena extra-estatal ou interestatal). 

“As fronteiras de um país, mesmo as de um país tão grande 
como os Estados Unidos, tornaram-se menores que os 

2. Expressão popularizada pela mídia e pela literatura que faz referência aos proble-
mas democráticos da União Européia, que ficaram mais evidentes desde o Tratado 
de Maastricht (tratado acordado entre 1991 e 1992, que decidiu as metas da União 
política da Comunidade Européia que entraram em vigor em novembro de 1993).

3. Na primeira consulta popular na Dinamarca, quanto à ratificação do Tratado de 
Maastricht, o resultado foi negativo, e só após algumas modificações impostas pela 
Dinamarca para a sua adesão à Comunidade Européia é que, com nova consulta, 
a população aprovou a incorporação do tratado. Dahl destaca a importância desta 
reação do povo dinamarquês.

4. “[...] the ability of the citizens to exercise democratic control over the decisions 
of the polity versus the capacity of the system to respond satisfactorily to the collec-
tive preferences of its citizens.”
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limites das decisões que afetam significantemente os 
interesses fundamentais de seus cidadãos. A vida econômica, 
o meio-ambiente, a segurança nacional e a sobrevivência 
de um país são altamente e provavelmente cada vez mais 
dependentes de atores e ações que estão fora das fronteiras 
de um país, e não diretamente sujeitos ao seu governo” 
(Dahl, 1994, p. 26)5.

Na verdade, Dahl distingue três momentos que funcio-
nam como marcos históricos para se compreender as gran-
des transformações da democracia política – que colaboram 
para a reflexão sobre as dificuldades em conceber-se a UE 
como uma ordem democrática. O primeiro deles é o pró-
prio aparecimento do sistema democrático, ocorrido na 
primeira metade do século V a.C. na Grécia, quando cida-
des-estados não democráticas (tipicamente aristocráticas, 
oligárquicas, monárquicas ou mistas) se transformam em 
democracias diretas.

A segunda transformação da democracia como um sis-
tema se deu a partir do surgimento dos Estados nacionais, 
que passaram a exigir uma democracia em grandes dimen-
sões, em comparação às cidades-estados gregas, que eram 
pequenas organizações políticas. O significativo aumento 
das dimensões da democracia, que se dá com o surgimento 
das democracias nacionais, passa a exigir a representação. A 
democracia (ou o governo do povo) deixa, então, de ser 
direta, passando a ganhar características diferenciadas, tor-
nando-se representativa.

5. “The boundaries of a country, even one as large as the United States, have be-
come much smaller than the boundaries of the decisions that significantly affect 
the fundamental interests of its citizens. A country’s economic life, physical envi-
ronment, national security, and survival are highly and probably increasingly de-
pendent on actors and actions that are outside the country’s boundaries and not 
directly subject to its government.”



Rafael Duarte Villa | Ana Paula Baltasar Tostes

Lua Nova, São Paulo, 66: 69-107, 2006

85

Atualmente, sabe-se o quanto a democracia representa-
tiva tem um “custo de governabilidade” e isto já está previsto 
e aceito no seio das sociedades nacionais como conseqüên-
cia natural da descentralização do poder e da sua “sobrecar-
ga”. Ou seja, há sempre uma discrepância entre a capacida-
de dos cidadãos e instituições civis de demandar ação dos 
poderes públicos e a capacidade de resposta ou ação eficaz 
do Estado democrático representativo (Bobbio, 1988). Por 
tudo isso, faz parte dos procedimentos democráticos uma 
certa demora na resposta, resultante da complexidade dos 
recursos que visam a uma satisfação consensual (que, em 
última instância, deve estar respaldada sempre no devido pro-
cesso legal). Em um contexto democrático contemporâneo, 
valores como o procedimento e as formas institucionais que dão 
ao cidadão comum acesso ao poder político instituído são 
fundamentais para a realização de um Estado democrático. 
Esse poder se traduz numa bateria de direitos democráticos, 
como o direito de demandar e de esperar resposta do Esta-
do sobre qualquer conflito de direitos, o direito à decisão 
justa (porque baseada no processo legítimo de pedido e res-
posta da prestação jurisdicional do Estado), o direito à parti-
cipação na constituição das instituições representativas etc.

Segundo Dahl (1994), atualmente, estamos vivendo a 
era da terceira grande transformação das dimensões demo-
cráticas: a era da transnacionalidade da política. Diante 
do aumento das dimensões territoriais pode-se “perder 
democracia”, ou melhor, desde a democracia direta grega, 
foram-se perdendo as melhores condições de realização da 
democracia devido às necessárias adaptações às proporções 
gigantescas do governo e das dificuldades no controle do 
poder. Todo o processo burocrático, que torna morosa a 
resposta do Estado representativo democrático, visa garan-
tir a legitimidade da ação política, assim como algum possí-
vel controle das instituições que se colocam como interme-
diárias entre os cidadãos e o governo. Um mundo globali-
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zado pressupõe que a participação e o controle democráti-
cos tornem-se cada vez mais difíceis, distantes, ineficientes, 
inacessíveis – devido ainda a múltiplas influências e vias de 
coercitividade. Por isso é preciso se repensar os mecanismos 
de participação na democracia contemporânea – não mais 
direta, não mais nacional representativa, mas transnacional. 
Ou seja, na medida em que o poder político é profunda-
mente interconectado em redes complexas de influências 
de forças, citando David Held, Dahl endossa a necessidade 
de reafirmação do problema da representação que também 
deve acessar essas redes transnacionais de participação e 
controle. Nesse contexto, surge a necessidade de reconstru-
ção institucional dos espaços democráticos. A democracia 
de dimensões transnacionais requer um novo aparato insti-
tucional que deve ser diferente, em muitos aspectos, e talvez 
radicalmente diferente, das “instituições políticas familiares 
à democracia representativa” (Dahl, 1994, p. 27).

Essa terceira grande transformação da democracia vem 
ocorrendo desde que “os atores” tradicionais do sistema 
internacional, os Estados, foram perdendo condições de 
controle de sua autonomia política, econômica, social e cul-
tural. A realidade globalizada exigiu dos Estados ações coor-
denadas, associação e integração com novos “atores” e forças 
que surgiram no âmbito das relações internacionais: o capi-
tal internacional, as atividades industriais dispersas territo-
rialmente, as organizações internacionais, blocos econômi-
cos, ONGs e instituições internacionais em geral, que estabe-
lecem limitações adicionais às opções práticas disponíveis à 
soberania dos Estados (Joseph e Falk, 1992, p. 252-253).

O fato é que tais transformações no mundo das relações 
políticas implicam mudanças, por exemplo, na concepção 
de participação dos cidadãos. Segundo Dahl, pode-se com-
parar tal “perda” ou “erosão” do controle da polity pelos 
cidadãos da democracia transnacional atual com o que se 
deu na passagem da democracia direta para a representa-
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tiva. No contexto da globalização, os Estados não são mais 
independentes para definir suas estratégias políticas e, além 
disso, os cidadãos perderam o controle sobre algumas ações 
políticas que definem o rumo dos Estados. Decisões impor-
tantes são tomadas, muitas vezes, fora do âmbito estatal e 
isto traz conseqüências para a democracia e para a repre-
sentação. Os mecanismos de controle dos cidadãos sobre os 
seus representantes nos processos constitucionais eram, até 
então, considerados razoavelmente satisfatórios; entretanto, 
a globalização tem produzido novas estratégias de associa-
ção política em moldes sofisticados de institucionalização, 
além do surgimento de blocos econômicos em geral e o 
caso atípico da integração européia. 

A democracia, a territorialidade e a soberania 
Atores políticos e religiosos, forças de influências variadas 
e outros mecanismos de dominação externa sempre afeta-
ram o exercício da autoridade dos Estados, guardadas as 
diferenças quanto às dimensões e aos meios. As saídas dos 
modelos absolutistas, primeiro na Inglaterra (com a revolu-
ção gloriosa, de 1688) e um século depois na França (com 
a revolução de 1789), são sempre marcadas pela invenção 
de instituições democráticas e pela divisão de funções da 
soberania. Mas é importante destacar que a noção de um 
exercício absoluto do poder só é abandonada na instância 
do exercício interno do poder político, ou seja, nas relações 
domésticas, territoriais ou nacionais; enfim, naquela esfera 
de autoridade que se pretende exercer sobre uma socieda-
de de homens. Entretanto, paralela às “sociedades nacio-
nais” aparece a defesa da idéia de uma “sociedade interna-
cional”, ou seja, um conjunto de Estados (cujos governos 
são reconhecidos como sendo legítimos e soberanos) que 
pretendem conviver como uma sociedade que escolhe a 
paz no lugar da guerra de todos contra todos. Os tratados 
de Westphalia do século XVII apareceram no momento em 
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que os Estados começaram a se reconhecer reciprocamente 
como igualmente soberanos, interna e externamente6.

Essa foi a principal base da construção do que passa a ser 
chamado de ordem de Westphalia, ou seja, uma ordem pacífica 
em que a regra é o respeito mútuo à igualdade soberana. A 
igualdade jurídica no seio da sociedade internacional nada 
mais é do que uma réplica da igualdade formal das teorias 
liberais de Estado, ou seja, todos os indivíduos devem ter os 
mesmos direitos dentro de uma sociedade7. Uma espécie de 
democracia formal se pretende instituir a partir dessa regra 
de igualdade soberana, pois assim pequenas Repúblicas não 
são Estados menos soberanos do que um poderoso Reina-
do ou vice-versa. Buscou-se com isso preservar o respeito 
às fronteiras e à autonomia quanto ao modo de gestão das 
políticas nacionais, desde que sejam utilizados instrumentos 
coercitivos legitimamente reconhecidos como sendo demo-
cráticos. 

Essa igualdade soberana propiciaria a necessária inde-
pendência dos Estados, uns em relação aos outros, assim 
como a insubordinação a qualquer autoridade externa. 
Este é um princípio de ordem que busca mecanismos míni-

6. A distinção entre soberania externa e soberania interna, cara ao direito inter-
nacional, existe desde a Idade Média, pois o exercício interno do poder sempre 
se referiu a uma certa autonomia na livre regulação de interesses. Atualmente isto 
se revela pelo direito de auto-organização legislativa, administrativa e judiciária. Já 
a soberania externa sempre aparece como um “aspecto negativo” (Cunha, 1993, 
p. 61) da soberania, ou seja, significa a não sujeição do poder de outro Estado ou 
outra instância social qualquer, marcando com isso a independência daquele que 
for considerado assim soberano. Dentre os principais direitos do Estado, que se 
referem a sua soberania externa se destacam: o de ajustarem tratados ou conven-
ções, o de legação ou representação diplomática, o de fazer a guerra e a paz, o de 
igualdade e respeito recíproco junto à sociedade internacional.

7. Na realidade, tal concepção de igualdade dos Estados foi introduzida no direito 
internacional por Vattel (“Le Droit des Gens”, publicado primeiramente em 1758). 
Inspirado na noção de um estado de natureza em que os homens são iguais o au-
tor concluiu que os Estados são também livres e iguais, no âmbito da convivência 
internacional. No Segundo Tratado do Governo Civil, de 1690, Locke já fazia conside-
rações ao poder natural dos Estados no seio das suas relações externas.
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mos de democracia. Entretanto, sabemos que, assim como 
ocorre nos Estados de princípio liberal e democrático, a 
igualdade social não é garantida juridicamente em organi-
zações que respeitam o princípio da liberdade individual. 
No ambiente internacional, então, o máximo que seria rea-
lista levar à discussão, seria a busca de correções sobre os 
espaços de participação e representação. 

Se a ordem de Westphalia estabeleceu o triunfo da igual-
dade jurídica e soberana dos Estados, é porque se verifi-
cou que havia um interesse generalizado entre os países 
europeus pela paz naquele momento e que tal interesse 
era compatível com um modo de convívio internacional 
que estabelecia uma aparente anarquia na “sociedade de 
Estados”. Já que a nova regra era a da não sujeição a qual-
quer força ou poder externo, a exclusão dos atores exter-
nos e de seus poderes na condução das políticas nacionais 
foi considerada a principal característica do modelo de 
“ordem internacional” que se estabelecera. Entretanto, 
nem sempre o mundo das ações e dos comportamentos 
dos atores (nacionais e internacionais) manteve uma refe-
rência fiel às normas, aos ideais e aos princípios de condu-
ta estabelecidos e aceitos. Apesar de a hegemonia quan-
to à razão jurídica dos Estados aparecer na modernidade 
como um grande plano estratégico de exercício do poder, 
e passar a fixar as formas modernas de coercitividade e de 
segurança, o fato é que os Estados soberanos democráticos 
continuaram a praticar violações e intervenções na política 
doméstica alheia.

Se a soberania precisa ser repensada num contexto de 
efetividade das forças globais de influência e de poder, é 
possível questionar se a ordem de Westphalia já foi altamente 
institucionalizada. Ou seja, antes que se discuta a crise do 
sistema de Estados e a crise do respeito à soberania interna-
cional, é preciso verificar se as regras de convivência entre 
os Estados foram ininterruptamente respeitadas e se os 
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princípios democráticos da política internacional são con-
dizentes com os comportamentos de certos atores interna-
cionais – como as grandes potências mundiais. A regra da 
não-intervenção, por exemplo, é a que mais sofre conces-
sões e exceções. Leis de Estados mais poderosos têm justi-
ficado atos de violação de princípios da ordem de Westphalia 
invocando normas alternativas como ilegitimidade de regi-
mes revolucionários ou segurança nacional, por exemplo. 
O que se vê no universo da política externa é uma prolife-
ração de alegações de defesa da ordem justificando atos de 
interferência e intervenção na autonomia doméstica de paí-
ses livres e soberanos. São múltiplas as exceções e de difícil 
justificativa. Ainda que essas se fundamentem na defesa de 
direitos universais como os direitos humanos, como é pos-
sível conferir poder de intervenção a Estados igualmente 
soberanos, uns sobre outros?8

Por tudo isso, são muitas as dimensões problemáticas 
da soberania e é necessário sistematizar o tratamento do 
tema para que seja possível uma reflexão crítica sobre as 
mudanças provocadas pelas novas demandas políticas em 
um mundo globalizado. Segundo Beitz (1991), as dimen-
sões críticas fundamentais do exercício da autoridade sobe-
rana, em primeiro lugar, se referem ao exercício externo do 
poder dos Estados. Em segundo lugar, podem-se agrupar os 
inúmeros debates sobre os problemas críticos da soberania 
em três grandes focos. Existe uma crise da soberania como 
conceito – o que é “ser soberano” atualmente? Existe uma 
crítica à soberania enquanto instituição, ou seja, no sentido 
de uma regra geral que deve inspirar a conduta dos Estados, 
implicando, por exemplo, o respeito à igualdade entre eles. 
E, finalmente, a soberania está em crise quanto aos seus 
aspectos jurídicos – já que a supremacia política moderna 

8. Para saber mais sobre o tema, p. ex., Krasner, 1999.
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se revela, principalmente, pela não sujeição compulsória às 
regras extranacionais.

Segundo a perspectiva sociológico-histórica de Charles 
Tilly (1996), não obstante as transformações pelas quais tem 
passado o modelo de Estado moderno, desde sua origem, 
ele sempre resultou de lutas acirradas de poder, influência, 
coerção e cooptação de riquezas. Possivelmente, o que se vê 
ocorrer na política internacional atualmente não traz qual-
quer elemento novo sob a perspectiva dos interesses que se colo-
cam em disputa, mas apenas novos instrumentos e novas retó-
ricas políticas. Atualmente, é possível dizer que a busca dos 
interesses econômicos depende do rompimento de velhos 
atributos do poder do Estado, como a demarcação física e 
territorial da influência e do poder político, mas como fica 
a democracia? A característica da centralidade do exercício 
do poder político aparecia como conseqüência natural do 
exercício de uma autoridade soberana sobre um território 
determinado até a intensificação da globalização, mas, atu-
almente, um Estado tem capacidade de interagir em espa-
ços transnacionais de modo mais intenso do que no passa-
do, o que gera a dificuldade de se delimitar com precisão a 
fronteira política de um Estado. Se isto é um problema para 
a soberania, é um problema também para a democracia.

Significando, finalmente, uma continuidade ou uma 
grande transformação, o que é possível dizer, com certe-
za, sobre o fenômeno da “intensificação da globalização” 
é que ele tem sido apontado como causa da desestabilização 
de alguns fundamentos da ordem de Westphalia. Isto porque se 
transformaram algumas condições institucionais que asse-
guravam a correspondência entre a democracia liberal e o 
Estado-nação – uma delas é a relação do poder com o terri-
tório sobre o qual ele é exercido.

Tomando-se como um primeiro fato relevante a gera-
ção de uma diminuição de distâncias propiciada pelas 
“novidades” da globalização, de fato, verificamos que as 
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próprias relações sociais têm encontrado canais desvincu-
lados dos espaços territoriais. A Internet propicia acesso a 
dados, informações e instituições; comunicação à distância, 
assim como a realização de negócios, conferências, trocas 
de experiências, idéias, influências etc.; enfim, traz a possi-
bilidade de novas relações sociais e comerciais. Assim, não 
só os Estados, mas também indivíduos e instituições, subgru-
pos, microidentidades, idéias, culturas, tendências de com-
portamentos, têm ampliado o alcance do poder de influen-
ciar e de ser influenciado – independentemente das redes 
políticas e sociais organizadas a partir dos Estados. Ademais, 
a perda da importância da territorialidade como processo 
privilegiado de demarcação de fronteiras e distâncias, logo 
delimitadora de espaços de atuação política, leva os Estados 
a buscarem novos padrões de agenciamento de forças, de 
ação política e da capacidade de organização de interesses e 
associações. Finalmente, toda essa tecnologia é incorporada 
nas novas articulações econômicas e financeiras, propician-
do uma atuação eficiente de setores da economia que não 
dependem da estrutura do Estado. Tudo isso parece apon-
tar para uma crise da ordem de Westphalia. 

Não é difícil concluir que os princípios da ordem de Wes-
tphalia têm sofrido concretas concessões e modificações no 
âmbito das relações internacionais9. Do mesmo modo, os 

9. Segundo McGrew (1997), os princípios da ordem de Westphalia, tais como se têm 
desenvolvido nos últimos três séculos, são quatro: i) territorialidade, que é o princí-
pio central da organização política moderna, já que sempre houve a necessidade 
da existência de fronteiras territoriais para a definição de limites de jurisdição 
legal e a conseqüente demarcação da extensão da autoridade coercitiva; ii) so-
berania, como sendo a última fonte de autoridade política e legal sobre o povo 
dentro de um território determinado e para fora dele; iii) autonomia, princípio 
que atribui, única e exclusivamente, ao Estado a capacidade de conduzir suas rela-
ções políticas internas e externas. Desse modo, só aos Estados compete a decisão 
sobre a concessão de poder ou a subjugação a uma autoridade externa; iv) e, por 
fim, a legalidade, que significa que as relações entre Estados soberanos podem estar 
sujeitas a leis internacionais, apenas na medida em que cada Estado consinta em 
ser compelido. Não podendo haver, portanto, autoridade legal acima do Estado 
que possa impor obrigações legais sobre ele ou sobre os cidadãos.
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princípios e práticas fundamentais à democracia liberal, 
como a representação e a cidadania (que estão associados 
a instituições do Estado-nação territorial soberano) têm 
encontrado exceções. Nesse contexto, tornaram-se pro-
blemáticas categorias como legitimidade, consenso e demais 
idéias básicas das teorias democráticas – como a ampla parti-
cipação política, a identificação da natureza da base político-
territorial do processo político (constituency), a necessidade 
da responsabilidade e do controle das decisões políticas 
(accountability) etc. (Held, 1991, 1996).

Os atuais pressupostos das teorias democráticas se uni-
versalizaram ao longo dos séculos XIX e XX, quando, no 
centro da teoria da democracia liberal, se postulou a rela-
ção “simétrica” e “congruente” entre os outputs (as medi-
das políticas ou decisões em geral) dos responsáveis pelas 
decisões políticas (os representantes) e os interesses dos 
que “recebem” essas decisões, ou seja, os cidadãos eleito-
res (Held, 1991). O procedimento escolhido e aceito para 
tal operação foi a “regra da maioria”, e foram sempre as 
fronteiras territoriais que determinaram a inclusão ou a 
exclusão dos cidadãos que participam das políticas repre-
sentativas. A democracia moderna só se tornou conhecida 
sob a forma do Estado-nação e a partir da organização de 
princípios de poder e de responsabilidade delimitados por 
um território. Entretanto, autores como Held (1991) e Dahl 
(1994) despertam para o fato de que uma das conseqüên-
cias da transnacionalização da política é a necessidade de se 
reavaliar a própria idéia de “governo” como “consentimen-
to voluntário de pessoas livres e iguais”, pois desde o sur-
gimento do Estado representativo moderno o consentimento 
foi um princípio indiscutível do governo legítimo. Mas a 
interconexão dos Estados e da política faz surgir a dificul-
dade de se verificar, atualmente, a alegada legitimidade da 
ação política pela via do consentimento. Não apenas por-
que se perdeu uma delimitação precisa do espaço político 
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privilegiado – de onde saem as decisões e para onde estas 
devem se voltar, mas principalmente porque há uma com-
plexa rede de instituições que interagem no jogo político, 
impulsionados por  interesses e cálculos racionais.

Assim, a perda da perspectiva da territorialidade está 
relacionada com o exercício legítimo da soberania dos 
Estados e com a democracia representativa. Segundo Held 
(1991; 1996), o remapeamento de ações entrecruzadas de 
poder não se enquadra na clássica distinção entre o exercí-
cio interno e externo da soberania do Estado. O autor acre-
dita que a solução para a legitimidade democrática diante 
dessas novas demandas de poder está em criar novas ofer-
tas de participação, novos espaços de exercício dos direitos 
civis, de modo que se faça uma interconexão também do 
controle democrático. 

A solução para uma nova conceituação de fronteira 
dada por Kratochwill (1986) parece ser a forma mais efi-
ciente para se traçar atualmente trajetórias para o exercício 
do poder e da influência coercitiva de um Estado. Segundo 
o autor, mais importante para a soberania dos Estados, atu-
almente, não é o poder que se identifica sendo exercido 
nas suas fronteiras territoriais ou a partir delas, mas, sim nas 
suas “fronteiras funcionais”. Assim, segundo o autor, conti-
nua a ser possível identificar-se uma fronteira política, des-
de que não levemos em conta aspectos meramente físicos 
ou concretos na análise do exercício do poder. É o alcance 
e a influência de um Estado nas suas relações internacionais 
que são determinantes, atualmente, da força e do poder de 
um Estado e da sua capacidade de crescimento e desenvol-
vimento. Conseqüentemente, é preciso se verificar as con-
dições para a criação de mecanismos de participação e de 
identificação nos novos espaços de ação política. Isso nos 
remete a examinar o debate sobre as relações entre socieda-
de civil internacional e democracia. 
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Democracia, relações internacionais e sociedade civil 
Na outra ponta do debate, a problemática das relações 
entre democracia e relações internacionais tem-se concen-
trado nas tensões entre espaços deliberativos nacionais e 
transnacionais, o que implicaria pensar, não só na perspec-
tiva normativa, a estruturação de uma sociedade civil inter-
nacional. 

Os teóricos da democracia cosmopolita tem chamado 
a atenção  para o fato de que os desdobramentos tecnoló-
gicos, econômicos e culturais da globalização redimensio-
nam as funções do Estado, funções essas que se deslocam 
para outras instituições e minam a soberania estatal, mas 
de outro lado também geram políticas de solidariedade 
entre movimentos sociais e outros grupos de pressão como 
ONGs. Nessa direção é esclarecedor o conceito de “globa-
lização desde baixo” de Richard Falk (1995),  que associa 
a globalização com um refrescante ativismo transnacional 
que marca o nascimento da sociedade civil global. Os teó-
ricos da democracia cosmopolita, como David Held (1996; 
1998), preocupados com os impactos da globalização sobre 
as instituições democráticas liberais, têm defendido que a 
sociedade civil internacional (ou global) é um ponto de 
partida para se repensar a natureza da democracia liberal 
num mundo globalizado (1995; 1998). Os trabalhos de 
Held pretendem dar resposta a uma  falha da democracia 
liberal:  como pensar a democracia liberal em bases transna-
cionais? O projeto normativo do autor é o desenvolvimento 
de um conceito de “democracia cosmopolita”, que encon-
traria sustentação histórica em arranjos institucionais, tais 
como a Organização das Nações Unidas. Mas certamente, 
pensar a democracia liberal em bases transnacionais, ou 
seja, para além das fronteiras territoriais nacionais, signi-
fica pensar o impacto que esse desdobramento tem sobre 
os conceitos centrais da democracia como legitimidade e 
representação.
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Nessa direção, a preocupação de David Held é a defa-
sagem ou incongruência entre as decisões nacionais e suas 
conseqüências extranacionais e seus argumentos podem ser 
resumidos assim: a teoria liberal da democracia assume uma 
simetria e/ou congruência entre decision-makers políticos e 
os cidadãos eleitores. Um problema que tensiona essa sime-
tria é que a comunidade nacional, através de seus represen-
tantes, toma decisões que acabam  afetando  tanto a seus 
cidadãos como aos cidadãos de outros países. A decisão de  
construir uma usina nuclear próxima da fronteira com outro 
país é uma decisão, por exemplo, que pode afetar a vida de 
milhares de pessoas além das fronteiras  nacionais. O que 
quer responder Held é: como fazer para que as sociedades 
de outros países participem  de decisões que, em princípio, 
parecem confinadas ao âmbito nacional? Como evitar a des-
politização de decisões globais, que na verdade deveriam 
pressupor um demos transnacional capaz de decidir? 

Held aponta que a sociedade civil internacional estaria 
deslocando o locus da soberania  nacional para organizações 
internacionais, tais como a ONU, onde poderia estar  repre-
sentada a imaginária sociedade civil internacional. Assim, 
acabaria, de um lado, colocando em questão a autoridade do 
modelo westphaliano e, de outro, revertendo a perigosa des-
politização gerada pela globalização. Held concebe, contudo, 
que em arranjos cosmopolitas e institucionais, a sociedade civil 
internacional conviveria com os Estados nacionais, porém tam-
bém atribui à sociedade civil o importante papel da “fiscaliza-
ção democrática” do mundo  westphaliano dos Estados nacio-
nais. Semelhante aos intelectuais wilsonianos da década de 20 
do século passado, ao atribuírem à opinião pública o papel 
de fiscalização dos acordos e tratados entre Estados nacionais. 
De outro lado, num evidente exagero de seu pressuposto nor-
mativo, os movimentos sociais transnacionais seriam também 
importantes mediadores entre as instituições da governança 
cosmopolita e do correspondente demos cosmopolita.
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Somando-se às teorias celebratórias liberais, Held ainda 
destaca que a sociedade civil internacional  agiria como um 
muro democrático contra a falta de prestação  de contas  e de 
transparência das instituições de governança. Diante desse 
cenário teórico, perguntamos: quais são os problemas dessa 
visão celebratória da sociedade civil internacional ou global?  

A idéia de comunidade democrática, seja ela nacional 
ou cosmopolita, traz à tona, certamente, noções tais como a 
determinação de uma fonte de legitimidade, consentimento 
e constituency. Aqui aparece o primeiro problema não explici-
tado pelas teorias cosmopolitas de Held. Nas relações entre 
sociedade civil e democracia, os agentes da sociedade civil 
não podem escapar das seguintes perguntas críticas: quem 
são os constituintes da sociedade civil internacional? Como 
sua atuação pode ser considerada legítima? A quem remete 
sua representação? Como pode ser feita sua accountability?

Quando admitimos que a democracia, seja na sua for-
ma processual, seja na forma de democracia substantiva, 
é um critério universal para legitimar a ação de um ator 
individual ou coletivo na arena pública, ao observarmos a 
atuação do ator público transnacional social, é com certa 
preocupação que percebemos que ainda  os critérios da 
democracia (mesmo os minimalistas), não são aplicáveis à 
atuação dos agentes  da sociedade civil internacional. Em 
outras palavras, mesmo quando estes atores se proclamam 
representantes de interesses societais nacionais ou transna-
cionais, não se conhecem casos nos quais uma assembléia 
de cidadãos nacionais ou globais proceda à eleição desses 
grupos ou movimentos para agir como delegados ou repre-
sentantes, com mandato imperativo ou livre, em nome de 
uma sociedade local ou transnacional. 

Para entender esse déficit democrático ainda não cober-
to pelos movimentos sociais ou ONGs com pretensões  de 
representar interesses sociais globais, um primeiro aspecto a 
considerar é o seguinte: de que  modo se articula o impera-
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tivo do pluralismo democrático e as diversidades de deman-
das levantadas por esses atores não-estatais (Urquidi, 2000). 
Em princípio, sabe-se que o que se pretendeu com a demo-
cracia moderna consolidada no locus  do Estado-nação foi a 
integração da diversidade social por meio de mecanismos 
de representação que garantissem a participação e influên-
cia política da sociedade sobre a qual o Estado governaria. 
Propôs-se a composição de um governo para uma sociedade 
que compartilhasse a identidade e valores, em que as dife-
renças pudessem se apresentar e ser representadas. E que 
a diversidade pudesse ser mediada e coexistir num regime 
capaz de reconhecer o pluralismo como resultado natural 
da decomposição da comunidade e do desenvolvimento 
da individuação. Mesmo reconhecendo que não haveria 
uma homogeneidade social, a democracia representativa 
moderna não foi pensada para organizar politicamente a 
coexistência multicultural, nem a heterogeneidade tempo-
ral de formas produtivas, por exemplo, mas para construir 
um Estado-nacional, cuja condição de êxito seria a constru-
ção ou produção de uma nova homogeneidade ou cultura 
nacional sobre as diversidades das culturas locais. A pergun-
ta que se segue a essas afirmações é quase óbvia: como é 
que a democracia transnacional cosmopolita poderia atin-
gir essa promessa não cumprida da democracia liberal? 

Paradoxalmente, os movimentos e organizações sociais 
e seus intelectuais celebratórios, ao tentarem se afastar da 
aparelhagem da democracia representativa correm o risco 
de perder uma ferramenta legitimada histórica e socialmen-
te como procedimento de escolha da autoridade e de dele-
gação de poder. Nesse contexto, adquire sentido a pergunta 
sobre os critérios de legitimidade da ação dos atores públi-
cos da sociedade civil internacional. Na verdade, se temos 
que procurar uma fonte da “autoridade” e de legitimida-
de de uma sociedade civil de caráter internacional, aquela 
deveria ser procurada antes em critérios contingenciais ou 
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em caráter não institucionalizado, que não correspondem 
aos padrões históricos da democracia formal ou representa-
tiva – reconhecendo-se que isto pode ser perda e não ganho 
em termos de realização democrática. A fonte de legitimi-
dade da sociedade civil internacional deveria  ser procurada 
no caráter quase dramático do debate no qual se articulam, 
isto é, nas respostas societais globais que apresentam, face os 
desequilíbrios sistêmicos gerados por fenômenos tais como 
a globalização dos problemas  ecológicos e crise humanitá-
ria. Em outras palavras, a legitimidade parece ser atingida 
pela ação e não pelo procedimento  que investe autorida-
de antes da ação; essa ação se concretiza de modo mais efi-
ciente quando os agentes da sociedade civil internacional 
reagem àqueles desequilíbrios que afetam os aspectos de 
bem-estar, da economia, da saúde, da identidade cultural e 
da qualidade de vida dos cidadãos em todo o planeta.  São 
estes os fenômenos para os quais o Estado-nacional e os pro-
cedimentos democráticos não tiveram resposta imediata, ao 
mesmo tempo em que a prática dos ativismos transnacio-
nais e da institucionalização internacional não pôde esperar 
a teoria. O caráter mais flexível da resposta da assim cha-
mada sociedade global e de seus mecanismos  de atuação 
em rede acaba de fato imprimindo rapidez na resposta e 
faz parecer legítima a ação de grupos transnacionais sociais, 
desde que seus resultados sejam notoriamente reconheci-
dos como legítimos.

De outro lado, a  globalização de processos como meio 
ambiente, direitos humanos, direitos raciais, de gênero, 
entre outros, sugere também o surgimento  de novas cate-
gorias  de direitos para os quais a unidade política territo-
rial democrática tem uma resposta lenta, porque a veloci-
dade na demanda supera amplamente a velocidade e eficá-
cia com que é gerada a resposta nacional. Aliás, a lentidão 
democrática é muito própria das sociedades e dos sistemas 
políticos nacionais que operam sob seus pressupostos, já que 
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os procedimentos e as regras são garantidores da democra-
cia. Bobbio designa bem esse preço pago pelas democracias 
como “sobrecarga”, ou seja, é custoso agir democraticamen-
te, e a demora na solução das demandas se dá em função do 
excesso de demandas diante da lentidão e dificuldades do 
Estado democrático em responder a elas (Bobbio, 1988).  

Conclusão
Deve-se atentar que o Estado nacional democrático não é 
a unidade errada para resolver e dar resposta às deman-
das geradas pelos problemas que decorrem da colocação 
de direitos que podem ser compreendidos como trans-
nacionais. Trata-se sim de reconhecer que a natureza da 
demanda está em mudança, de local para transnacional, 
e nisso os representantes estatais são unidades políticas 
menos flexíveis na resposta, mas absolutamente necessários 
à democracia. Tanto que a forma não-institucionalizada de 
atuação dos agentes da assim chamada sociedade civil inter-
nacional, diante da ausência de um mecanismo formal que 
recubra de legitimidade sua atuação, é um flanco aberto 
para críticas severas. O ponto crítico não é que esses grupos 
transnacionais societais estabeleçam novos critérios de legi-
timidade mas, precisamente, o ponto crítico é a  ausência 
de tais critérios.

Um outro aspecto para o qual se deve atentar é que 
o déficit de legitimidade entre diferentes agências no inte-
rior da sociedade civil internacional é mais acentuado em 
algumas do que em outras, quando consideramos sua rela-
ção com os Estados. Parece claro que a procura de meios 
legítimos é uma preocupação menor entre as ONGs do que 
entre os movimentos sociais transnacionais. Isso é um sinal 
de que o Estado-nacional democrático ainda é fundamental, 
porque longe de ser algo circunstancial ou contingencial, 
a legitimidade dos agentes da sociedade civil internacional 
continua intimamente conectada ao critério da soberania 
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e ao modelo de autoridade do governo político moderno, 
isso por várias razões:

Em primeiro lugar, porque  o que chamamos de ‘socie-
dade civil internacional’ não gerou regras democráticas 
próprias ainda. Quando sua ação se alimenta de regras 
preexistentes, recorre aos critérios normativos nacionais 
ou internacionais existentes; em segundo lugar, porque na 
sua visão otimista, os teóricos da democracia cosmopolita 
ignoram que algumas das demandas da sociedade civil às 
instituições (nacionais ou internacionais) são mediadas por 
atores estatais; por último, porque nem toda atuação dos 
agentes da sociedade civil internacional se dá  em oposição 
à defesa e interesse dos Estados nacionais democráticos. Em 
muitos casos as ONGs aceitam reforçar as capacidades do 
atores governamentais com instrumentos existentes abaixo 
do nível estatal. Com orientações mais pragmáticas do que 
ideológicas, alguns  movimentos sociais buscam reformas 
institucionais que ampliem o sistema de participação de 
seus membros no processo de tomada de decisão. O que se 
constata é que, antes de assumir uma situação antagônica 
em relação ao Estado, a demanda por maior participação 
ou autonomia de ação das ONGs força uma postura de opo-
sição e contestação dos formatos tradicionais de representa-
ção de interesse, que abrange inclusive partidos políticos e 
organização sindical, além do Estado 

Nesse contexto, reconhecemos que permanece um 
certo grau de ambigüidade na ação de  alguns agentes 
da sociedade civil internacional, já que o fato de eles não 
serem governamentais não significa que não sejam políti-
cos, dado que sua atividade é carregada de conseqüências 
sobre a comunidade política existente. O problema é que 
poucas ONGs e, às vezes, alguns movimentos sociais, estão 
dispostos a reconhecer a responsabilidade política e ética 
que deriva da  participação ou da busca de interferência em 
uma comunidade política (o que necessariamente envolve 
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defesa das fontes e critérios da accountability de um grupo). 
Há casos de movimentos sociais que têm aceitado as impli-
cações da natureza política de sua atividade, e nesses casos, 
a sociedade civil internacional pode ser considerada um 
possível site de um progressivo mundo político internacio-
nal e sua base seria dada, não por uma sociedade civil em 
abstrato, mas por movimentos sociais que têm mais fontes 
de legitimidade do que outros que falham ao identificar 
suas fontes ou não se interessam pelas fontes tradicionais 
(Colás, 2002, 157-60).

Cabe uma crítica final às teorias da governança global e 
da democracia cosmopolita. Consideramos que a globaliza-
ção, ao contrário do que pensam intelectuais como Richard 
Falk, não cria necessariamente vínculos solidários entre 
movimentos sociais. Estes tendem muito mais a dissolver-se 
no ambiente globalizado do que se enlaçarem. Em lugar de 
conseguir uma universalização efetiva, a globalização vem 
desencadeando particularismos, endurecidos nacionalis-
mos contidos, acentuando o fundamentalismo de valores 
num movimento de “desfiliação universal e de filiação par-
ticularista” (Zaki, 1994, p. 67). Além disso, é possível fazer 
algumas objeções teóricas à idéia de democracia cosmopoli-
ta, face ao seu otimismo com  o projeto ético da  sociedade 
civil internacional. 

Em primeiro lugar, ao questionar a legitimidade do 
Estado como o principal depositário da autoridade, os 
teóricos da democracia cosmopolita subestimam “a neces-
sidade da democracia estar enraizada em comunidades de 
fato”, ou seja, “comunidades que realmente governam, que 
determinam o futuro e continuam sendo o locus dos direi-
tos” (Colás, 2002, p.157).

Em segundo lugar, colocando de lado o formato de 
autoridade do Estado-nação (como se não fosse mais efi-
caz), tais teorias arriscam a reificação da sociedade civil 
(seja local, regional ou global) como a principal esfera da 
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deliberação. A premissa de Held de que, sob condições de 
globalização, o conceito de poder político legítimo tem que 
ser separado da tradicional associação com os Estados, leva 
a uma conclusão apressada de que os limites nacionais não 
são mais satisfatórios para responder às demandas transna-
cionais e isso corresponderia ao surgimento de uma esfe-
ra pública global genuinamente democrática. Entretanto, 
ainda que os Estados já fossem ineficazes, nada garantiria 
uma correspondente eficácia de uma esfera não estatal de 
deliberação democrática, ou sequer a possibilidade de sua 
constituição. Contrariamente, o que verificamos é que uma 
firme garantia contra os perigos da exploração e alienação 
globalista repousa no fortalecimento do Estado democráti-
co nacional. Claro que, com isso, não resta qualquer mérito 
à ambição cosmopolita de transcender a divisão artificial da 
humanidade em Estados nacionais, pois cabe lembrar que 
historicamente a sociedade civil tem emergido e se desen-
volvido sob os eixos de um legítimo e extensivo Estado 
democrático (Colás, 2002). 

Além disso, não discordamos do ideal de paz e solida-
riedade e sim da efetividade de um projeto que subestima 
a capacidade de resiliência do Estado nas relações interna-
cionais. Como afirma Gilpin (2001), melhor seria se os ricos 
pretendessem distribuir sua riqueza aos pobres, mas assim 
como se dá nas relações econômicas domésticas, as relações 
internacionais têm se mostrado semelhantes quanto ao fato 
de que os Estados poderosos não são generosos, não se tor-
naram solidários nem estão pretendendo abrir mão de seu 
poder e soberania. A conseqüência disso é que eles têm 
se capacitado para orquestrar relações transnacionais de 
modo eficiente, além de estarem aproveitando muito bem 
os novos recursos de poder propiciados pela globalização, 
ao mesmo tempo em que a impulsionam. Nesse contexto, 
porém, novos mecanismos de representação não se mos-
traram ainda seguramente democráticos, mas muitas ações 
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transnacionais têm influenciado o poder estatal10. Assim, 
tanto para o mal na luta por poder, mas também para o 
bem da democracia, o Estado permanece. O cosmopolitis-
mo continua a ser um valor, e no entanto o problema pare-
ce radicar na subestimação do lugar estratégico da sobera-
nia estatal face aos objetivos da democracia cosmopolita, 
inclusive porque o reconhecimento do poder dos Estados 
interessa também à democracia. 

Em síntese, pensar a democracia em bases transnacio-
nais não parece só questionar a fonte da legitimidade esta-
tal para referendar democraticamente arranjos normativos 
e institucionais pensados além da fronteiras, mas também a 
própria legitimidade dos agentes que questionam sua legiti-
midade, ou seja, os movimentos sociais e atores não estatais 
tomados como os atores mais genuínos do projeto ético de 
sociedade civil.

Rafael Duarte Villa
é professor do Departamento de Ciência Política da Univer-
sidade de São Paulo

Ana Paula Baltasar Tostes
é professora-visitante no Departamento de Ciência Política 
da Universidade de São Paulo

10. Podemos destacar o papel importante dos atores não estatais na aprovação 
do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional, ou dos ativismos 
transnacionais em casos de desenvolvimento sustentável, direitos humanos, violên-
cia contra as mulheres e índios, por exemplo, relatados por autores como Maria 
Guadalupe Moog Rodrigues (2004) e Keck & Sikkink (1998).
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A SUBLIMAÇÃO JURÍDICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE

Rafael Lazzarotto Simioni

As dinâmicas nas relações comunicativas da sociedade con-
temporânea exigem do Direito a estruturação de um alto 
grau de complexidade. Para a gestão dos paradoxos cria-
dos pelo processo de diferenciação funcional, não há outra 
alternativa à Política e ao Direito senão fecharem-se comu-
nicativamente em uma base autopoiética, como forma de 
controle das interferências recíprocas entre eles. Nesse 
contexto, a função social da propriedade se revela no Direi-
to como uma cláusula geral que possibilita uma conexão 
comunicativa com a Política da sociedade. Mas para ser 
possível a observação da forma através da qual ocorre essa 
conexão comunicativa, há uma exigência teórica de dife-
renciação funcional do Direito e da Política. Essa diferen-
ciação permitirá observar que a Política transforma, através 
do Direito, o conflito político em conflito jurídico e isso é 
o que se denominará sublimação jurídica da função social 
da propriedade: uma vez positivado em lei, o conflito polí-
tico deixa de ser político e passa a ser jurídico. Em outras 
palavras, a competência para a solução do conflito políti-
co passa a ser atribuída ao sistema jurídico, onde então as 
expectativas sociais de acesso à propriedade se generalizam 
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simbolicamente. Mas como a função social do Direito não é 
a prestação material de propriedades, essa simbolização nor-
mativa da função social da propriedade acaba mistificando 
o conflito político através da sua generalização simbólica, 
conquistada pela utilização do Direito como estrutura de 
codificação secundária.

A respeito dessa relação parasitária entre Direito e Polí-
tica (Luhmann, 1994), o que a comunidade científica tem 
feito na grande massa das publicações foi desviar o foco 
da observação: ao invés do Direito, observa-se o jurista. As 
questões críticas da função social da propriedade então se 
resumem à descrição dos papéis de cada categoria profissio-
nal como operadores do Direito, analisando as influências 
ideológicas nas decisões jurídicas. Então todas as questões 
giram em torno do seguinte: função social da propriedade 
de quem, para quem e a mando de quem. Essa tentativa 
de controle das expectativas de papéis é um assunto inte-
ressante por si só, mas não é suficiente para a descrição de 
possibilidades futuras diferenciadas e principalmente para 
a descrição de como o Direito resolve criativamente os seus 
paradoxos. Por outro lado, a grande massa da doutrina 
jurídica que não pretende ser crítica, descreve a juridiciza-
ção da função social da propriedade a partir da tradicional 
atribuição normativa de direito/dever pelo Estado, confor-
me a teoria dos direitos subjetivos da matriz neokantiana1. 
“Quem, com quais requisitos, pode o quê?” Assim, a aná-
lise (crítica) de papéis permite boas denúncias a respeito 
do comprometimento ideológico das operações jurídicas. 
E a análise normativa permite o básico, que é a capacitação 
do jurista no entendimento dos sentidos possíveis da nor-
ma jurídica para uma decisão. Mas nenhum desses posicio-
namentos epistemológicos permite observar os problemas 

1. Utiliza-se aqui a distinção das matrizes epistemológicas do Direito realizada por 
Rocha (1998, p. 89-100).
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operacionais internos ao sistema jurídico decorrentes da 
simultaneidade nas conexões que ocorrem entre o Direi-
to e a Política da sociedade. E simultaneidade não significa 
sincronização, mas sim incontrolabilidade.

A sociedade industrial exigiu do Direito a sua positivi-
dade, isto é, exigiu um Direito seguro e ao mesmo tempo 
modificável para a sua constante adaptação às sempre penúl-
timas expectativas da sociedade. As conquistas evolutivas da 
sociedade contemporânea, contudo, exigem mais que isso: 
exigem uma diferenciação entre o sistema jurídico e o siste-
ma político da sociedade. Tratam-se de dois sistemas sociais 
altamente complexos, cuja estruturação das respectivas com-
plexidades (auto-organização) forçou uma relação comu-
nicativa simultânea de autonomia operacional e de depen-
dência cognitiva. A função social da propriedade é apenas 
um dos exemplos desse fenômeno que exige do Direito uma 
autonomia operacional em relação à Política e, também, 
uma autonomia operacional da Política em relação ao Direi-
to. Autonomia, contudo, não significa independência.

A questão central deste artigo, portanto, é a forma atra-
vés da qual ocorrem as relações entre decisões jurídicas e 
decisões políticas, utilizando-se a idéia de função social da 
propriedade como mecanismo de verificação empírica das 
descrições. Nessas condições, objetiva-se a) demonstrar que 
essa autonomia já existe na práxis do Direito e da Política, 
bem como b) descrever a forma, no sentido de forma de 
diferença (Spencer Brown; Luhmann, 1997, p. 60), através 
da qual o Direito e a Política da sociedade contemporânea 
se conectam comunicativamente. Em outras palavras, trata-
se de percorrer as relações comunicativas contemporâneas 
entre o Direito e a Política da sociedade, descrevendo a for-
ma através da qual a Política e o Direito estruturam, cada 
um ao seu modo, a sua própria complexidade e, ao mesmo 
tempo, mantêm-se conectados cognitivamente pelo meio de 
codificações secundárias.
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Uma segunda etapa será a descrição daquilo que se 
denominará sublimação jurídica do conflito político, ou seja, a 
transferência do problema político para o sistema jurídico 
como meio de simbolização – ou mistificação – de expec-
tativas sociais depositadas na Política que, quando trans-
formadas em lei, transformam o conflito político em um 
conflito jurídico. Vale dizer: esvaziam o sentido político das 
expectativas sociais através da sua substituição por um outro 
sentido formalmente codificado pelo Direito: “quem, sob 
quais condições, tem direito a quê”.

A onipresença dos sistemas da sociedade na sociedade
Uma primeira questão à operacionalização jurídica da fun-
ção social da propriedade é a própria ambigüidade do senti-
do de uma função social da propriedade. O conceito jurídico 
de propriedade pode ser deduzido do art. 1.228 do Código 
Civil, como a atribuição normativa de poderes (uso, fruição, 
disposição e reivindicação) sobre um bem ao titular do direi-
to de propriedade. Uma idéia, portanto, de direito subjetivo. 
Mas quando o sistema político aprova leis que conectam essa 
idéia de propriedade à idéia de função social, ocorre uma 
radical abertura no sentido jurídico da propriedade.

A partir da positivação da função social da proprieda-
de, qualquer decisão jurídica torna-se juridicamente possí-
vel, desde que fundamentada. O espaço para a criatividade 
do jurista se amplia drasticamente e se amplia tanto que as 
decisões sobre as situações fáticas que configuram o cumpri-
mento da função social, com a distinção das que não con-
figuram esse cumprimento, passam a ser indeterminadas, 
aleatórias e contingentes. Verdadeiros hard cases (Dworkin, 
2002, p. 127). A proliferação do casuísmo jurisprudencial 
então se torna inevitável no Direito e a possibilidade de pos-
turas críticas um deleite tedioso.

Seria possível então perguntar: qual é a alternativa? Mas 
parece que após a queda do muro de Berlin não há mais 
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alternativas para os alternativos (Warat, 1997, p. 134) e qual-
quer posicionamento pode ser igualmente justificado juridi-
camente e perigoso socialmente. Pode-se optar em assumir 
qualquer papel na sociedade a respeito da propriedade, até 
mesmo porque a idéia de democracia está obrigada a assu-
mir o paradoxo de escutar as diferentes expectativas sociais 
e, inclusive, as expectativas de quem não tem expectativas. 
Vale dizer: o direito de participação política da sociedade 
deve abranger inclusive o direito de quem não quer parti-
cipar, de quem decide pela no mans land (Lyotard, 1996, p. 
110), desde que seja garantida pelo menos a oportunidade 
a essa participação.

Uma postura marxista sobre o papel do Direito na 
manutenção das contradições sociais a respeito da proprie-
dade, por exemplo, leva à síntese da revolução: se o direito 
de propriedade está moldado pelos interesses dos proprie-
tários, a sua modificação só pode ocorrer na forma de uma 
revolução. A proposta de Marx (1999), após observar a tran-
sição do primado político do sentido da sociedade para a 
economia, foi a substituição da forma de organização distri-
buição/planejamento da propriedade segundo categorias 
de interesse (classes) por uma racionalidade econômica 
onde o planejamento e a distribuição da produção e da pro-
priedade pudessem variar independentemente dos interes-
ses classistas. No fundo, embora isto não apareça nos textos 
baseados no marxismo, a dialética marxista (“materialis-
mo histórico”) demonstrou, na forma de injustiça social, a 
impossibilidade do acesso à produção-propriedade conti-
nuar a ser condicionado por instâncias de autoridade eco-
nômico-hereditariamente legitimadas pelo Direito. Grosso 
modo, a crítica marxista é, pois, uma crítica às formas estra-
tificadoras e segmentárias de organização social.

Mas a evolução das formas de organização social para 
sistemas de complexidade mais elevada provocou a dissolu-
ção das conexões entre direitos e poder econômico segundo 
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classes ou status sociais, e a personalidade jurídica passou a 
ser atribuída ao ser humano não por sua hereditariedade ou 
poder econômico, mas através de um novo instrumento dis-
tributivo chamado contrato (Luhmann, 1983, p. 25). Ainda 
que os seres humanos sem poder econômico ficassem fora do 
sistema contratual, a possibilidade disponibilizada a qualquer 
ser humano de contratar provocou alterações profundas na 
forma a partir da qual a sociedade ganhava sentido.

Esse desenvolvimento foi visto por Durkheim (1989) 
como uma substituição da organização segmentária por uma 
organização funcionalmente diferenciada. Nesse contexto, o 
Direito deixa de ser um sistema predominantemente repressi-
vo e inicia um processo de estabelecimento de sanções restri-
tivas, onde os danos seriam indenizados e não mais vingados 
(Luhmann, 1983, p. 26). A especificação de sistemas sociais 
então foi algo inevitável: o cálculo dos danos restou condi-
cionado à diferenciação dos sentidos econômicos, políticos, 
morais etc. Ou seja, a possibilidade de reparação de danos 
pressupôs uma diferenciação entre as dimensões possíveis 
da experiência humana. Daí o sentido da ação racional de 
Weber como uma ação social orientada a fins, que pode assim 
calcular os seus próprios riscos e que fundamentou as teorias 
do planejamento e da gestão estratégica contemporâneas2.

A diferenciação funcional provocou um considerável 
aumento de complexidade da sociedade, onde então não 
restou outra alternativa senão surgirem sistemas sociais 
parciais, auto-estruturados a partir de um código binário 
operacional que lhes garante a identidade pela diferença. 
A identidade do Direito, por exemplo, ainda pode continu-
ar a fundamentar-se em um direito natural ou em um con-
trato social (Hobbes), numa norma fundamental (Kelsen) 
ou em interesses (Jhering) ou mesmo em princípios (Hart, 

2. Foi Parsons, contudo, quem viu essa relação em Durkheim e Weber, construin-
do a sua teoria dos sistemas sociais como sistemas estruturalmente funcionais (Par-
sons, 1964).
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Dworkin). Mas em uma perspectiva pragmático-sistêmica 
(Luhmann), o Direito só conquista a sua identidade a partir 
do que ele não é3. Uma descrição, portanto, quase niilista 
no preciso sentido nietzschiano, onde a identidade surge 
a partir da diferença e não mais a partir de uma fundação 
exterior (objetiva) ou interior (subjetiva) na estruturação 
do conhecimento (Varela, 1996). O Direito então passa a 
ser a diferença entre direito e não-direito e a sua validade 
pode ser encontrada exatamente nesse “paradoxo constitu-
tivo” (Merleau-Ponty, 2003, p. 133), vale dizer, autoconstitu-
tivo. Nessa perspectiva, uma decisão jurídica é aquela que 
decide se um evento do ambiente é direito ou não-direito, 
porque se decidir se um evento do ambiente é lucrativo ou 
provoca prejuízos, ou se é ecologicamente sustentável ou 
degradante, ou moral ou imoral, então, respectivamente, a 
decisão foi econômica, ecológica ou ética, não jurídica.

Nesse posicionamento pragmático-sistêmico (Rocha, 
1997), pode-se observar a desnecessidade de uma definição 
geográfica-espacial do Direito (cartesiana), bem como de 
uma localização institucional no sentido tradicional (nor-
mativo neo-kantiano). O Direito passa a poder ser observa-
do como um sistema da sociedade, disponível às decisões 
de qualquer sistema de organização ou de consciência. O 
Direito está em todo lugar, na forma de decisões jurídicas4, 

3. Rocha denomina essa origem co-dependente de “condição constitutiva para-
doxal dos sistemas”: “Quando falamos em condição constitutiva paradoxal dos 
sistemas sociais entendemos, então, que estes sistemas usam sua própria diferença 
sistema/ambiente para se constituírem como sistema. O direito descreve o que é, 
indicando aquilo que ele não é.” (1997, p. 33).

4. Kelsen (2003, p. 46) já havia observado essa onipresença do sistema jurídico na 
sociedade através da fórmula “uma conduta que não é juridicamente proibida é 
– neste sentido negativo – juridicamente permitida”. Na perspectiva aqui trabalha-
da, contudo, a onipresença jurídica não é institucional (Estado), mas comunica-
tiva: a onipresença do direito está inclusive nas decisões jurídicas não estatais das 
organizações empresariais e das pessoas (contratos, constitucionalismo societário, 
códigos de best pratices da governança corporativa etc., na medida em que calculam 
os riscos sancionatórios do direito em cada decisão empresarial ou pessoal).
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isto é, decisões que decidem a partir do código binário 
direito/não-direito e os seus limites passam a ser limites tão-
somente de sentido. Em outras palavras, o Direito não preci-
sa mais estar na figura do Estado5, mas em qualquer decisão 
que decide com referência ao código direito/não-direito, 
segundo a adjudicação dos eventos do ambiente nesse códi-
go a partir de um programa condicional do tipo “se isso, 
então isto”. Essas observações cabem também à Economia, 
à Política, à Ciência, à Religião, à Moral e a todos os demais 
sistemas autopoiéticos da sociedade. Nessa perspectiva, o 
que diferencia um sistema da sociedade dos demais não é 
mais a sua localização geográfica ou institucional, mas sim 
o sentido autogerado, como propriedade emergente (auto-
poiética), por suas próprias operações. A onipresença dos 
sistemas então se desvela a partir da diferença: qualquer um 
pode, no ambiente da sociedade, participar comunicativa-
mente de qualquer um dos sistemas da sociedade.

Cada sistema da sociedade disponibiliza aos demais 
uma estruturação da complexidade, isto é, uma redução da 
complexidade que, paradoxalmente, produz uma comple-
xidade própria, estruturada em uma forma binária. Assim, 
enquanto o Direito estrutura a complexidade do ambiente 
social na forma direito/não-direito, a Política também se 
autonomiza em uma forma fechada de dois lados, com valo-
res auto-excludentes: situação/oposição. Na Economia, a 
diferença entre pagamento/não pagamento é o que dá sen-
tido às operações econômicas e cada sistema da sociedade 
existe porque suas próprias operações são realizadas a partir 
de uma base auto-referencial binariamente codificada.

Para um observador, portanto, os sistemas sociais estão 
onipresentes na sociedade. As estruturas dos sistemas sociais, 

5. Embora seja possível utilizar-se uma diferenciação centro/periferia, onde então 
se pode observar o Poder Judiciário como o núcleo das decisões que atualizam o 
sistema jurídico, bem como em relação à economia, os bancos centrais, e à políti-
ca, os congressos ou parlamentos.
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que reduzem a complexidade produzindo uma complexi-
dade própria, estão disponíveis a qualquer pessoa. Por isso 
qualquer pessoa pode decidir entre cometer um pecado 
ou salvar sua alma (Religião), a julgar a conduta de outros 
como boa ou má (Moral), a decidir respeitar a lei (Direito), 
a influenciar os outros (Política), a decidir sobre os seus 
investimentos (Economia) e a decidir sobre a veracidade 
ou a falsidade de suas percepções (Ciência). E – o que inte-
ressa – qualquer pessoa pode tentar vencer a complexida-
de, calculando os impactos extra-sistêmicos de sua decisão. 
Assim, do ambiente, qualquer um pode decidir pelo lucro 
(Economia) e observar se essa decisão é, ao mesmo tempo, 
jurídica, política, ética, ecológica etc.

É nessa perspectiva de alta complexidade sistêmica, 
portanto, que se passa a descrever a função social da pro-
priedade como um paradoxo, isto é, a função social sem 
referências a uma fundação exterior ou interior, renuncian-
do à “ansiedade cartesiana” (Varela et all, 2003, p. 149) por 
fundamentos a partir dos quais se torna possível a organiza-
ção do conhecimento.

O paradoxo da função social
Uma pergunta ontológica: o que é o social? Quando se pen-
sa ontologicamente em um conceito de sociedade logo vem 
à mente a idéia de pessoas. Então a sociedade é descrita 
como o conjunto de pessoas: a sociedade é a soma de pes-
soas em um determinado território, ou a soma de pessoas 
sob uma cultura comum, sob um Estado comum (para se 
falar da sociedade brasileira), sob uma ordem normativa 
comum... Enfim, trata-se de um conceito que tem na sua 
base de auto-referência a velha distinção hierárquica todo/
partes, na qual a sociedade é o todo e as pessoas as partes. 
Pensar a função social da propriedade em uma sociedade 
composta de pessoas obriga então esse pensamento a acei-
tar que se trata de quase oito bilhões de pessoas diferentes, 
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com culturas diferentes, com opiniões, percepções, manias, 
mentiras, desejos, morais e expectativas diferentes e – já não 
se pode negar isto – inclusive contraditórias e altamente ins-
táveis. O “mundo da vida” (Heidegger, 2005), que constitui 
o pano de fundo da rede de ações comunicativas (Haber-
mas, 2002, p. 95), não permite uma explicação de como a 
função social da propriedade, nessa perspectiva, produz e 
reproduz limites simbolicamente generalizados. Não expli-
ca os processos através dos quais a função social da pro-
priedade se cristaliza na sociedade como valor ou norma. 
Mantém o sentido da função social da propriedade sob um 
símbolo, um mistério, um segredo, na “sombra essencial do 
não declarado”, no invisível da “gramática dessa repetição” 
(Derrida, 2002, p.13 e 75).

Quando o Direito se depara com uma função social da 
propriedade, pode-se então já questionar o sentido dessa 
função, pois se o social é tudo, pode também ser simulta-
neamente o nada (Sartre, 2005, p. 46). Com Habermas che-
gar-se-ia à estruturação de um consenso na experiência do 
agir comunicativo (1992, p. 18). Mas as condições ideais de 
discurso, a partir de onde se possa retirar uma norma válida 
pelo consenso sobre o melhor argumento, são condições 
extremante improváveis na sociedade contemporânea6. 
Especialmente em sociedades desiguais como a brasileira. 
Entre o ideal e o viável há um abismo de diferença e a socie-
dade brasileira já conhece bem isso na sua experiência de 
desigualdade social crônica.

Uma sociedade passível de aceitar um sentido simbo-
licamente generalizado de função social só pode ser uma 
sociedade composta não de pessoas, mas de comunicações 
(Luhmann, 1998, p. 20). Essa foi a radical mudança de 

6. Porque “Todo consenso descansa en un reconocimiento intersubjetivo de pre-
tensiones de validez susceptibles de crítica, y para ello hay que suponer que los 
sujetos que actúan comunicativamente son capaces de criticarse recíprocamente.” (Ha-
bermas, 1988, p. 168).
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perspectiva da Teoria dos Sistemas Sociais Autopoiéticos 
de Niklas Luhmann: a sociedade é a totalidade da comuni-
cação significativa (Luhmann, 1992, p. 96). Partindo dessa 
diferenciação sistema/ambiente, as pessoas deixam de fazer 
“parte” do sistema da sociedade e passam a constituir o seu 
ambiente. Só assim é possível a participação das pessoas em 
qualquer um dos sistemas da sociedade através da lingua-
gem. Essa opção metodológica se justifica porque obser-
var a sociedade como o conjunto das ações humanas (com 
intenções, vontades, necessidades, expectativas) redundaria 
na distinção todo/partes, em que o todo seria a sociedade 
e as partes as pessoas, como sujeitos do objeto sociedade 
e com quase oito bilhões de expectativas diferentes sobre 
o mesmo objeto. Pode-se questionar, com Heidegger, se 
“nós nos tornamos tão insignificantes para nós mesmos que 
carecemos de um papel” (2003, p. 92) na sociedade. Mas 
a insignificância do sujeito é a sua indiferença em relação 
à sociedade. Observando então a sociedade como o com-
plexo de comunicações significativas, o sujeito deixa de ser 
indiferente e passa a ser diferente da sociedade, isto é, con-
quista uma posição significativa na sociedade.

Nessa perspectiva, pode-se superar alguns “obstáculos 
epistemológicos” (Bachelard, 1996) e descrever a função 
social como um paradoxo. Se se perguntar, por exemplo, 
pela função da função social da propriedade, logo se pode 
ver que se trata de um paradoxo passível de infinitas mul-
tiplicações. De acordo com a Teoria da Forma de Spencer 
Brown (apud Luhmann, 1997, p. 60), a função social pode 
ser observada como a diferença da função anti-social. A 
função é social quando ela não é anti-social. Ocorre aqui 
uma tecnização do sentido da função social que facilita a 
indicação do valor positivo (função social) desse paradoxo, 
em detrimento do valor reflexivo (função anti-social). Essa 
forma tecnizada explica, por exemplo, a generalização sim-
bólica do sentido da função social como algo bom para a 
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sociedade em qualquer situação e contexto. A função social 
passa a se justificar por si só, como o amor pelo amor, a 
paixão pela paixão, o dinheiro para fazer mais dinheiro, o 
poder para produzir mais poder... o social pelo social. Essa 
tecnização do paradoxo “função social/anti-social” da pro-
priedade permite a facilitação do crossing (Spencer Brown) 
da forma de diferença, face aos sentidos auto-excludentes e, 
assim, binariamente codificados.

Mas uma outra tecnização poderia ser também a fun-
ção social como a diferença da função individual. Obser-
va-se como muda o sentido. No sistema político, ambas 
tecnizações (social/anti-social e social/individual) teriam 
sentido, porque a função social como diferença da função 
anti-social pode ser ligada à doutrina da função do Estado 
de promoção do bem comum e, logicamente, de repres-
são do mal comum (o anti-social). E a função social como 
diferença da função individual também teria sentido, face 
à doutrina publicista da supremacia do interesse público 
sobre o particular. Daí o sentido vacilante, na autodescri-
ção do Direito, da função social da propriedade, ora ligada 
à idéia de bem comum, ora conectada a idéias de solidarie-
dade, com todas as demais conexões que essas duas pala-
vras carregam.

Esses foram os modos através dos quais a Política resol-
veu o paradoxo da função social da propriedade. Influen-
ciada pelo contexto do Estado de Bem-Estar Social da 
sociedade européia do pós-guerra, a teoria publicista se 
contaminou da idéia, pretensamente reflexiva, da função 
do Estado: o bem comum. Daí o sentido da função social da 
propriedade, na autodescrição do Direito, aparecer em um 
sentido normativo (dever-ser) de utilização da propriedade 
de modo a produzir benefícios à coletividade, isto é, o bem 
comum. A introdução desse terceiro valor indeterminado 
e criativo dos “benefícios à coletividade” é o que permi-
tiu a adjudicação dos eventos do ambiente na forma fun-
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ção social/função anti-social. Então essa assimetrização do 
paradoxo da função social produziu esse terceiro valor dos 
benefícios. Só assim uma decisão na sociedade pode julgar 
se uma propriedade beneficia a coletividade (função social) 
ou a prejudica (função anti-social). Ou ainda, mediante a 
re-aplicação recursiva dessa forma em si mesma (re-entry), a 
referência a bem comum/mal comum, bem comum/bem 
individual, mal comum/mal individual. Essa possibilidade 
de indicar sentidos diferentes no re-entry da forma de dife-
rença é a prova da reflexidade (Luhmann, 1996, p. 240) 
do sentido simbolicamente generalizado da função social 
da propriedade.

Mas essa segunda tecnização (benefícios/prejuízos à 
coletividade) não foi suficientemente rigorosa para deci-
sões políticas coletivamente vinculantes. Qualquer um pode 
já questionar se a percepção desses benefícios não passa de 
um juízo de valor, bastante subjetivo, de uma pessoa ou de 
um grupo de interesses em mundos particulares. Pode-se 
questionar também sobre os benefícios econômicos, ecoló-
gicos, políticos, científicos da propriedade... Então, quando 
a doutrina da função social da propriedade a indica como 
norma de benefício (valor positivo), cai como pressupos-
to o prejuízo (valor reflexivo) em um novo paradoxo que 
requer um novo valor indeterminado e criativo. Em outras 
palavras, uma decisão sobre a função social ou anti-social, 
conforme o uso da propriedade produza benefícios ou pre-
juízos à coletividade, resta novamente indeterminada e, por 
isso, acaba conquistando determinação apenas em casos 
concretos, isto é, apenas na casuística das decisões políticas 
orientadas à opinião pública.

Uma importante decisão política a respeito da fun-
ção social da propriedade foi a Constituição Federal de 
1987/88. Essa Constituição positivou a função social da 
propriedade na lei sob uma forma operacionalizável pelo 
Direito. Se a norma jurídica a respeito da função social fos-
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se apenas a Declaração dos Direitos Humanos; ou a vaga 
garantia da função social dos atuais arts. 5º, XXIII, e 170, 
III, da Constituição Federal de 1988, a indeterminação e a 
respectiva dimensão decisória para a criatividade casuistica-
mente determinada estariam garantidas ao sistema jurídico. 
Mas os arts. 182 e 186 da CF/88 programaram condicional-
mente a “função jurídica” da função social da propriedade, 
isto é, estabeleceram o “quem, sob quais requisitos, pode o 
quê”. Assim, através dessa tradicional operação, qualquer 
decisão jurídica sobre a função social da propriedade pode 
diagnosticar juridicamente um evento social e verificar se 
ele cumpre com os requisitos legais dos arts. 182 e 186 da 
CF/88, na forma dos seus respectivos regulamentos ordi-
nários (Lei Federal n. 10.257/2001 – Estatuto da Cidade; 
e Lei Federal n. 8.629/93 – Reforma Agrária; conforme se 
trate de imóvel urbano ou rural7). Mas se por um lado essa 
condicionalização jurídica da função social da propriedade 
retira a dimensão criativa das decisões jurídicas, por outro, 
se a função social não seguisse esses parâmetros algoritmos, 
seria apenas uma regra de reflexão do sistema (ou normas 
programáticas, ou ainda princípios, segundo as teorias 
constitucionais), como os direitos à dignidade, à moradia, 
ao trabalho etc., que estão lá positivados na Constituição 
Federal, mas que, na realidade empírica da sociedade, apa-
recem como meras metáforas ou instruções para os proces-
sos políticos de produção legislativa. Um controle, portan-
to, reflexivo do sistema jurídico e informativo do sistema 
político.

Nesse relacionamento intersistêmico – não linear – 
entre as operações jurídicas e políticas a respeito da função 

7. Além dessas normas jurídicas, a função social da propriedade pode ser encon-
trada também nos arts. 2.035, § único e 1.228 do Código Civil, na Lei 9.472/97, 
Lei 8.884/94, Lei 8.171/91 (Política Agrícola), Lei 4.771/65 (Código Florestal 
Federal), Lei 4.504/64 (Estatuto da Terra), além das leis de parcelamento e uso 
do solo e inúmeras outras legislações, inclusive estaduais e municipais.
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social da propriedade, é que pode ser encontrada a chave 
primária de algumas possibilidades latentes que se passará 
a observar.

Função e prestações
Observou-se que a função social da propriedade repousa 
sobre um paradoxo que a Política esconde através da dou-
trina do bem comum. Mas como o próprio bem comum 
também é um paradoxo, a solução política se satisfaz com a 
positivação, em leis, dos requisitos da função social. A fun-
ção social deixa então de ser um conflito político e passa a 
ser o cumprimento concreto de certos requisitos prescritos 
em leis. Agora qualquer um pode orientar-se na sociedade, 
planejando estrategicamente o cumprimento dos requisitos 
legais da função social da propriedade como meta para evi-
tar as sanções jurídicas cominadas ao descumprimento.

No caso de uma propriedade rural, fica mais ou menos 
fácil ao proprietário cumprir a legislação ambiental, cum-
prir a legislação trabalhista e conseguir um parecer positivo 
do Incra a respeito dos índices de produtividade (art. 186, 
CF/88). Observando tudo isso e somente isso, o proprietá-
rio poderá ficar tranqüilo diante da onipresença do sistema 
jurídico, ao menos no que concerne à função social da pro-
priedade. O discurso terrorista dos ruralistas a respeito do 
MST então perde o sentido, porque segundo o art. 185 da 
CF/88, só podem ser desapropriadas para a reforma agrária 
os imóveis rurais (não urbanos) de quem é proprietário de 
dois ou mais imóveis ou, se o proprietário só tem um imóvel 
em seu nome, a propriedade deve ter área superior a quin-
ze vezes o módulo fiscal do município8. Além disso, a pro-
priedade deve ser improdutiva, conforme parecer técnico 
do Incra e também não cumprir a função social (infrações 
ambientais, trabalhistas e produtividade abaixo dos índices 

8. Tratam-se, portanto, de imóveis com área entre 500ha a 900ha ou superiores.
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técnicos, que inclusive possui inúmeras exceções previstas 
na Lei Federal n. 8.629/93).

Como se vê, as normas jurídicas tranqüilizam. Os rura-
listas não precisam mais se preocupar, pois só os grandes 
latifúndios improdutivos são passíveis de desapropriação 
para a reforma agrária e, principalmente: toda desapro-
priação está juridicamente condicionada à indenização. Ou 
seja, ninguém perde patrimônio por desapropriação, por-
que o Poder Público Federal indeniza, isto é, paga o valor 
do grande imóvel improdutivo, para ele mesmo oportuni-
zar o cumprimento da função social mediante assentamen-
tos rurais. Do mesmo modo o Município, no caso das ocu-
pações urbanas. E do outro lado desse conflito político, o 
MST também já pode ficar tranqüilo, pois os seus direitos 
de acesso à terra já foram politicamente conquistados: estão 
assegurados agora em lei. E os urbanos também já dispõem 
de mecanismos jurídicos para cobrar do Município medi-
das capazes de motivar a utilização “social” da propriedade 
urbana. Abstraindo aqui a possibilidade de estender esse 
sentido simbolicamente generalizado da função social às 
propriedades móveis (pensa-se no domínio na Internet, na 
propriedade de informações genéticas e de conhecimentos 
tradicionais), resta a pergunta: mas então qual é o proble-
ma? Quem pode se queixar?

Esse efeito tranqüilizador da positivação jurídica do 
conflito político a respeito da função social da propriedade 
revela a função da função social da propriedade: genera-
lizar simbolicamente – pode-se dizer também “mistificar” 
– expectativas normativas, distinguindo-as das expectativas 
cognitivas, isto é, das expectativas que não merecem con-
firmação e por isso devem ser modificadas ou abandonadas 
(Luhmann, 1983). Uma vez transformado o conflito políti-
co em jurídico, a função que o Direito presta a esse conflito 
é a de um mecanismo de seleção de expectativas. E como 
toda seleção é uma distinção, o Direito permite a separação 
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dos eventos comunicativos do ambiente para a sua adjudica-
ção na forma direito/não-direito.

Logo se pode ver então que o Direito não produz fun-
ção social da propriedade. Não é isso que ele pode prestar 
à sociedade. A função de um sistema é sempre uma auto-
função9. Do ponto de vista do ambiente, a função do Direi-
to até pode ser observada como uma multifuncionalidade. 
Pode ser observada como boa/má (julgamento moral), 
lucro/prejuízo (economia), enfim, o Direito pode cumprir 
inclusive a função de “ganha pão” dos juristas (Luhmann, 
s/d, p. 99). Por isso é necessário fazer uma diferença entre 
identidade funcional e prestações. Aquilo que o Direito 
cumpre para os outros sistemas são prestações e cada sis-
tema da sociedade observará essas prestações conforme o 
código próprio de cada sistema. Em relação ao sistema total 
da sociedade, a função do Direito é confirmar as expectati-
vas sociais que merecem ser confirmadas mesmo diante de 
frustrações. A função que o Direito pode prestar aos demais 
sistemas é tão-somente servir de quarentena para os confli-
tos de expectativas sociais, selecionando as expectativas nor-
mativas que merecem confirmação contrafática (direito) 
e negando as expectativas que não merecem confirmação 
(não-direito) e que, por isso, devem ser abandonadas ou 
modificadas sob outra forma binária: norma/cognição10.

A forma de diferença “função/prestação” permite 
observar que a função social, em um contexto jurídico 

9. Prigogine (2002, p. 47) demonstrou matematicamente como é possível a um 
sistema estar submetido à aplicação de operadores diferentes e, mesmo assim, per-
manecer com sua função invariada.

10. O Direito, como unidade da diferença entre direito/não-direito, tem como o 
outro lado da forma a cognição. Por isso, todas as expectativas sociais que o Direi-
to não confirma contrafaticamente (expectativas normativas) devem ser abando-
nadas ou modificadas mediante o aprendizado do caráter não normativo dessas 
expectativas (expectativas cognitivas). Daí a diferença entre norma/cognição, que 
cria o sentido do Direito como sistema de generalização simbólica das expectativas 
normativas e da Ciência como sistema de produção de expectativas de conheci-
mento (Luhmann, 1996, p. 105). 
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(direito/não-direito), pode ser radicalmente diferente da 
mesma função social em um contexto político, econômico, 
científico-tecnológico, religioso, ético... A função social da 
propriedade pode ser inclusive a de servir de cemitério (a 
desapropriação para instalação de cemitérios municipais, 
por exemplo), enfim, um lugar onde se possa cair morto. 
Por isso, do ambiente da sociedade, pode-se apenas deter-
minar normativamente que a função social da propriedade 
“deve” produzir lucro (Economia), sustentabilidade (Eco-
logia), salubridade (Saúde), moral (Ética), conhecimento 
(Ciência) e todas as demais indicações no lado positivo 
dos códigos operacionais de cada sistema social. Então, 
apesar da programação condicional do Direito a respeito 
da função social da propriedade (arts. 182 e 185 da CF) 
estar mais ou menos conectada a essas prestações, o abismo 
entre o ideal e o viável parece aumentar a cada sentença. 
Até porque é impossível, face à autonomia dos sistemas 
sociais, construir uma relação linear entre a propriedade 
e todos os sentidos intersistêmicos possíveis na sociedade. 
Por exemplo, um terreno baldio no centro da cidade pode 
ser visto como especulação imobiliária, isto é, como des-
cumprimento do sentido econômico da função social da 
propriedade. Mas esse mesmo terreno baldio pode estar 
mantendo vivo um ecossistema natural (Ecologia), ainda 
que nocivo à saúde humana e, por isso, apenas antropocen-
tricamente incorreto.

Como se pode ver, essa dinâmica intersistêmica que 
existe na idéia da função social da propriedade é mais que 
um paradoxo limitado a dois valores auto-excludentes (A 
porque não A), é mais que uma simples contradição (A 
= não A). Os sentidos gerados na comunicação tornam-
se autônomos e submetidos à autonomia autopoiética de 
cada sistema da sociedade. Entre sistemas autopoiéticos 
existe mesmo uma comunicação sem sentido, um ruído 
mal sintonizado que só ganha sentido no interior (codi-
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ficado binariamente) do sistema. A função social da pro-
priedade pode ser vista como lícita ou ilícita em um con-
texto jurídico; lucrativa ou não lucrativa (prejuízo) em 
um contexto econômico; pecaminosa ou salvadora em um 
contexto religioso (especialmente no luterano) e assim 
por diante, conforme o contexto (sistema) a partir do qual 
se a observa. Na Política, a função social da propriedade 
ainda ganha outro sentido, na forma de um discurso de 
situação ou de oposição. Então logo se pode concluir pela 
impossibilidade de se estabelecer um circuito linear nesse 
“ciclo infernal” (Morin, 2002, p. 24), pois uma decisão líci-
ta (Direito) não será, necessariamente, uma decisão lucra-
tiva, ecológica etc.

Entre a função e a prestação social da propriedade, o 
que cai como pressuposto é a própria diferenciação funcio-
nal da sociedade. Em outras palavras, não há mais como 
avançar sem enfrentar a diferença operacional entre o siste-
ma político e o sistema jurídico da sociedade.

Política e Direito
A grande maioria dos teóricos do Direito, da Política e do 
Estado, costuma negar a possibilidade de separação dessas 
dimensões da sociedade em sistemas autônomos. Realmen-
te, as relações entre Direito, Política e Estado são evidentes 
e bastante imbricadas11. A própria idéia de Estado contribui 
para a indiferenciação entre a Política e o Direito, já que o 
Estado pode ser descrito através de um conceito simultane-
amente jurídico (Estado de Direito) e político (Estado Ben-
feitor) (Luhmann, s/d, p. 329). Até hoje se podem formu-

11. Segundo Neves (1994, p. 265), o Direito no Brasil não aceita a teoria da au-
topoiese porque não há como, aqui, identificar a identidade do sistema, posto 
estar muito imbricado com a Economia e com a Política, ocorrendo então não um 
problema de falta de abertura cognitiva, mas de fechamento operacional, falando 
então de alopoiese ao invés de autopoiese. Zymler (2002, p. 69), contudo, critica 
Neves observando que a diferenciação entre alopoiese e autopoiese perde o senti-
do de acordo com o gradualismo autopoiético de Teubner (1997).
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lar proposições sobre o Estado como uma ordem política 
juridicamente controlada e, ao mesmo tempo, uma ordem 
jurídica politicamente adaptada às constantes modificações 
da sociedade. A observação de segunda ordem, contudo, 
permite ver que se trata de sistemas autopoiéticos e, por 
isso, operativamente fechados em um código binário espe-
cífico. A mirada da observação às operações comunicativas 
(decisões) que são autoproduzidas em cada um desses sis-
temas comprova a diferença radical que existe entre uma 
decisão política, uma decisão jurídica e um sistema de orga-
nização como o Estado.

O pensamento medieval sequer pôde separar o Estado 
da Religião, do Direito e da Moral. Talvez tenha sido Hume 
quem iniciou o questionamento dessa indiferenciação ao 
refletir sobre os interesses econômicos na propriedade, 
onde o governo que não protegesse esses interesses pode-
ria sofrer uma oposição justificada (Hume, 2004). Uma 
oposição, portanto, onde cai como pressuposto a diferen-
ciação de contextos de interesse divergentes e que seria o 
problema central do Estado moderno: a oposição entre o 
sistema jurídico e a Política (Luhmann, s/d, p. 330). Assim, 
o Direito passou a poder ser observado como uma possibi-
lidade de resistência justificada em face do poder político, 
o que até hoje vigora quando se fala da função da Consti-
tuição Federal como instrumento de limitação do poder do 
Estado em face dos cidadãos: o Estado de Direito. O Estado 
de Direito então criou o paradoxo de ser uma organização 
política orientada pelo direito que ele mesmo cria como 
mecanismo de realização de finalidades políticas. Não hou-
ve então outra alternativa senão a diferenciação de dois 
tipos de atividades “jurídicas” do Estado: uma legislativa e 
outra jurisdicional, que no entanto faziam, ambas, parte 
do sistema jurídico (Kelsen, 2003, p. 290). Mas ao mesmo 
tempo seria absurdo conceber o Direito como mero depo-
sitário de decisões políticas e, por outro lado, a limitação 
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jurídica do poder político era o modelo da unidade do 
Estado. Diante desse paradoxo na legitimação do sistema 
político, duas foram as assimetrizações: a idéia de um direi-
to natural, mais platônico do que religioso, e a de Estado 
de Direito, para quem já não acreditava mais na legitimi-
dade política de um Estado baseada no direito natural  
(Luhmann, s/d, p. 333).

De um ponto de vista institucional, essas descrições são 
racionais e inclusive podem ser verdadeiras. Mas são insufi-
cientes para pretensões teóricas mais sensíveis às dinâmicas 
da sociedade contemporânea. Se se transladar a observa-
ção do Estado de Direito para as operações (decisões) que 
são produzidas nesse contexto organizacional, logo se tor-
na possível observar decisões com bases auto-referenciais 
(código) diferentes, com programas diferentes, orientados 
a comunicações diferentes e com funções também diferen-
tes. O Direito e a Política se tornam autônomos na medida 
em que cada um deles resolve seus paradoxos por modos 
diferentes. Enquanto toda decisão política é uma decisão no 
contexto das alternativas governo/oposição (código opera-
cional), as decisões jurídicas não dependem da orientação 
política do governo ou da oposição, pois são realizadas sob 
o código direito/não-direito. Agora, quando um tribunal 
decide um caso sob códigos estranhos ao Direito, como por 
exemplo a procedência de uma ação judicial não porque 
se trata de direito subjetivo do autor, mas porque o autor 
é amigo, é rico ou pobre, é de situação ou de oposição ou 
porque é lucrativa etc., então a decisão do tribunal não foi 
jurídica e ocorreu corrupção12.

12. Ocorre corrupção de códigos quando uma instância de decisão competente 
para produzir operações de um sistema efetua essas operações com base no có-
digo operacional de outro sistema. Por exemplo, quando uma decisão jurídica, 
ao invés de adjudicar os eventos do ambiente sob a forma direito/não-direito, 
adjudica-os sob outra forma, como lucro/prejuízo (Economia), situação/oposição 
(Política), verdadeiro/falso (Ciência), bom/mal (Moral) e etc.
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Os programas políticos e jurídicos também são diferentes, 
pois enquanto a Política adjudica os eventos do ambiente na 
forma da diferença entre os interesses de situação/interesses 
da oposição, o Direito realiza a operação (decisão) de distin-
guir os eventos do ambiente em direito ou não-direito confor-
me a auto-indicação da legislação (programa). E se se pergun-
tar o que realmente interessa em uma decisão política e em 
outra jurídica, pode-se ver que a orientação predominante 
nas decisões políticas é a opinião pública (que faz o controle 
reflexivo do sistema), enquanto no Direto são os precedentes, 
a tradição jurisprudencial sobre a mesma matéria.

A função do Direito do ponto de vista da sociedade é 
a de generalizar simbolicamente expectativas normativas, 
enquanto que a da Política é a realização de decisões coleti-
vamente vinculantes. Pode-se observar então que o Direito 
presta uma importante função à Política e vice-versa: o sis-
tema político precisa do sistema jurídico para vincular cole-
tivamente suas decisões através da lei; e o sistema jurídico 
precisa do político para utilizar a força disponibilizada pelo 
poder político para a efetividade de suas decisões. O Direito 
disponibiliza à Política os meios através dos quais o planeja-
mento político pode se tornar coletivamente vinculante de 
modo claro na forma direito/não-direito; e a Política dis-
ponibiliza ao Direito a possibilidade das decisões jurídicas 
imporem-se pela força politicamente legitimada de modo 
bastante claro na forma governo/oposição. Trata-se mesmo 
de uma relação parasitária (Luhmann, 1994), no sentido 
de Serres (1990, p. 51), onde a Política cresce consumido à 
ordem jurídica e o Direito cresce consumido à ordem políti-
ca, sem precisar de uma fundação ontológica externa a essa 
diferença, isto é, sem precisar de uma norma fundamental, 
de um consenso, de um direito natural ou mesmo da sobe-
rania de um povo como base hierárquica para a sustentação 
exterior ao próprio paradoxo da legitimação jurídico-políti-
ca de decisões jurídicas e políticas.
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A Política no Brasil, ao menos a partir da década de 90, 
tem sido uma política de planejamento: de planejamento 
econômico, comercial, habitacional, agrário, urbano, cul-
tural, educacional, previdenciário..., enfim, planejamentos 
setoriais. A Política então reivindica para si o monopólio das 
decisões coletivamente vinculantes e as institucionaliza pelo 
meio da comunicação do Direito (as leis) (Luhmann, 1994, 
p. 94). O planejamento político define objetivos e metas e 
essas metas são informadas pela Política aos demais sistemas 
através de leis. Então fica clara a revelação de que um plane-
jamento político na sociedade globalizada, onde as comuni-
cações sociais são muito mais velozes do que a velocidade do 
planejamento político, implica a necessidade de uma produ-
ção legislativa tão veloz quanto a velocidade das flutuações 
sociais, especialmente as econômicas. As Medidas Provisórias 
exemplificam esse sintoma de choque na governança, onde 
a governabilidade pressupõe então uma estrutura de gover-
nança tão ágil politicamente quanto legítima juridicamente.

O resultado disso é um sistema jurídico de programa-
ções condicionais indeterminadas e aleatórias a casos con-
cretos13, bem como o contemporâneo fenômeno da judicia-
lização da Política. A Política então desestabiliza o Direito 
porque, regulamentando antecipadamente as condutas, 
não oportuniza o tempo necessário ao Direito para se esta-
bilizar semanticamente, nem oportuniza o tempo necessá-
rio para o Direito testar os resultados da regulação14. E na 

13. Daí a contestação ao modelo de Estado de Bem-Estar Social como um mode-
lo inviável economicamente (porque custa muito caro para o Estado garantir os 
direitos sociais prometidos na Constituição) e que por isso à Política não restou 
outra alternativa senão diminuir a sua responsabilidade nas prestações sociais, di-
vidindo-a com a iniciativa privada através dos modernos contratos de gestão com 
as ONG’s previstas nas Leis Federais 9.637/98 e 9.790/99.

14. A atividade legislativa, com efeito, altera o direito com mais velocidade do 
que a jurisdição e a doutrina jurídica podem assimilar. Os próprios mecanismos 
jurídicos de uniformização da jurisprudência são raramente utilizados, porque se-
quer há tempo para uma uniformização jurisprudencial. A desigualdade entre a 
velocidade do tempo da legislação, da jurisdição e da doutrina, no entanto, é um 
problema interno do Direito, que ele próprio cria enquanto puder solucionar.
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medida em que o planejamento político utiliza, como estru-
tura de codificação secundária, o meio de comunicação do 
Direito, a Política cria expectativas sociais de direitos que o 
Direito é incapaz de efetivar. Especialmente quando essas 
expectativas pressupõem pagamentos que, diante da auto-
nomia autopoiética dos sistemas da sociedade, não podem 
ser realizados pelo Direito.

Daí o sentido generalizado, na autodescrição da socie-
dade brasileira, da Política como um sistema de promessas 
não cumpridas. E como essas promessas políticas são codi-
ficadas secundariamente pelos meios de comunicação do 
Direito (leis) e da economia (preço), o Direito se revela ine-
ficaz na concretização das promessas políticas e a economia 
se revela com tendências inflacionárias (Luhmann, 1994, p. 
98). Essa política então força a autonomia operacional do 
Direito através da implementação normativa (legal) de pro-
gramas políticos orientados teleologicamente a fins espera-
dos pela Política. Mas do ponto de vista interno do sistema 
jurídico, a produção legislativa também é observada como 
direito/não-direito. Então, na medida em que os fins dos 
programas políticos não são atingidos, surge um ciclo de 
legislação criando legislação em velocidade superior à capa-
cidade de estabilização desses novos programas nas opera-
ções jurídicas: a urgência fazendo lei (Ost, 1999). A per-
versidade, aqui, se revela em extremos: a própria seguran-
ça jurídica pode ser observada como comprometida pelo 
tempo efêmero da urgência na tomada de medidas políti-
cas através do Direito, como também – e paradoxalmente 
– a própria segurança jurídica pode ser observada já como 
ameaça à urgência.

Como se vê, ou o Direito se explode em uma tentati-
va hologramática de internalizar a sociedade global na 
lei ou ele se implode na tentativa de reproduzir decisões 
coerentes com base em cláusulas gerais, como a da função 
social da propriedade. Por isso, não resta outra alternati-
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va ao Direito e à Política senão fecharem-se em uma base 
auto-referencial como forma de controle das interferências 
recíprocas entre eles. Esse meio de controle recíproco é o 
que se denomina Constituição Federal. Esse é o ponto de 
contato entre o Direito e a Política da sociedade. Através da 
Constituição Federal, o Direito pode auto-observar a Polí-
tica a partir da forma direito/não-direito e a Política pode 
auto-observar os programas jurídicos para o planejamento 
das articulações entre a situação (governo) e a oposição. A 
Constituição então funciona como um filtro de complexi-
dade que permite à Política e ao Direito evoluírem em uma 
relação de interpenetração (Luhmann, 1998, p. 201), onde 
o compartilhamento de elementos de sentido (acoplamen-
to estrutural) passa a ser o pressuposto comum da identida-
de autopoiética pela diferença.

Dinâmica da sublimação jurídica do conflito político
Essas relações entre Direito e Política mereceriam ser mais 
desenvolvidas, especialmente nas dimensões materiais (sis-
tema/ambiente), temporais (passado/futuro) e sociais 
(alter/ego)15. Mas para os objetivos propostos já é suficien-
te esta conclusão: a diferenciação funcional entre Direito e 
Política permite observar que a Política seleciona a comuni-
cação produzida pela opinião pública de modo a tornar pos-
sível uma decisão (política) coletivamente vinculante pelo 
meio de comunicação do Direito (as leis). Essa codificação 
secundária jurídica utilizada pela Política – as leis – revela 
como a Política resolve seus problemas políticos: desfazen-
do-se deles (Luhmann, s/d, p. 338). A Política resolve seus 
problemas transferindo-os ao Direito. O Direito presta essa 
função à Política. Entre o direito ou o não-direito (códi-
go jurídico), os conflitos entre situação/oposição (código 
político) se perdem, se sublimam. Os conflitos políticos são 

15. Esses desenvolvimentos podem ser observados em Luhmann (s/d, p. 235-350).
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assim sublimados pelo sistema jurídico. Em outras palavras, 
o Direito despolitiza os conflitos políticos. E qualquer tenta-
tiva de politização da justiça corre o risco de corrupção ou 
de desintegração do sistema jurídico.

O Direito assegura à Política que, uma vez positivadas 
em leis as suas decisões, os conflitos políticos já não serão 
mais tratados como conflitos de interesse de situação ou de 
oposição, mas sim sob critérios exclusivamente jurídicos. 
Assim, uma vez transformados em lei os conflitos políticos, a 
Política pode passar a se preocupar com outros problemas. 
A “bomba” agora está solucionada pela forma direito/não-
direito, isto é, pelo efeito tranqüilizador do “quem, sob quais 
condições, pode o quê”. Para a verificação empírica disso, 
basta observar o momento, no processo de decisão política, 
em que há comemorações pelo término da tarefa: o “suces-
so” da decisão política não ocorre na efetivação prática dos 
direitos criados, mas tão-somente na aprovação da lei que 
os cria. Em outras palavras, o processo político termina na 
aprovação da lei e não na sua efetivação. Porque uma vez 
aprovada a lei, a efetividade passa a ser agora um problema 
jurídico ou administrativo, para a Política continuar a poder 
se preocupar com os seus sempre penúltimos problemas.

Considerações finais
Mas as novas teorizações sobre sistemas de governança, onde 
a participação popular nas decisões políticas é mais acentua-
da – até para a repartição das responsabilidades pelos riscos 
e perigos das conseqüências secundárias das decisões – estão 
modificando essa relação entre Direito e Política. Os plane-
jamentos políticos habitacionais, por exemplo, estão mais ou 
menos orientados à idéia da função social da propriedade 
sem a utilização direta, como meio de comunicação (codifi-
cação secundária), do Direito. O meio, nesses planejamentos, 
é o econômico. A Política, ao menos nesse aspecto da função 
social da propriedade, está evoluindo para decisões coletiva-
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mente autovinculantes (governança), onde a prestação do 
Direito é dispensada, ao menos até que surja um conflito no 
cumprimento de requisitos legais para o direito à habitação. 
Pode-se observar uma crescente substituição, na Política, do 
uso coativo do Direito pelo uso persuasivo da economia. Em 
outras palavras, a Política usa o Direito para legitimar coleti-
vamente suas decisões, mas pode também usar a economia 
para persuadir negociações coletivas. Mas como toda nego-
ciação pressupõe transações, o que pode estar em jogo é o 
endividamento de quem não tem outra alternativa senão 
negociar o seu próprio endividamento na política habitacio-
nal. Mas esse já é outro problema.

Pode-se então apenas reiterar as vantagens teóricas da 
observação das operações políticas e jurídicas como opera-
ções comunicativas funcionalmente diferenciadas e concluir 
que as formas de organização social sobre a função social da 
propriedade são produtos de circunstâncias. E a criativida-
de requerida pelo paradoxo da função social da proprieda-
de constitui mesmo uma extravagância16 que as decisões da 
sociedade estão obrigadas a realizar para superarem-se a si 
mesmas. Por mais que a observação tente manipular a for-
ma com a qual os sistemas operam, acoplam ou se organi-
zam, negando a diferença entre Política e Direito, as formas 
de organização são sempre formas de auto-organização. A 
observação até pode pretender manipular o ambiente do 
sistema a partir do qual ela opera, mas o ambiente, como 
afirmou Foerster, é como ele é (1996, p. 78).

Rafael Lazzarotto Simioni
é mestre em Direito pela Universidade Caxias do Sul, pro-
fessor do Departamento de Direito Privado da mesma uni-
versidade

16. Extravagância no sentido da criação de uma terceira via paradoxalmente inclu-
ída nas duas vias do “entre-deux” de Merleau-Ponty (Ost; Kerchove, 1995, p. 86).
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ASPECTOS SOCIAIS E TECNOLÓGICOS DAS 
ATIVIDADES DE INOVAÇÃO

Thales Novaes de Andrade

A inovação é um conceito que vem adquirindo grande espa-
ço nas Ciências Sociais. A partir dos anos 90, diversos auto-
res passaram a discutir as articulações das novas tecnologias 
informáticas e biológicas com os processos reprodutivos, o 
financiamento estatal e as condições ambientais, para dar 
alguns exemplos (Maciel, 1996; Martins, 2003; Castells, 
2003; Trigueiro, 2002; Latour, 2000).

Nos países avançados, essa problemática adentrou na 
agenda de diferentes setores como governos, corporações, 
universidades, centros de pesquisa e movimentos sociais. 
Desde os anos 80, os países da Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vêm alteran-
do o padrão de apoio à indústria, incorporando medidas de 
inovação que integram a política de comércio internacional 
com a industrial e tecnológica. Ao invés de subvencionarem 
empresas através de contratos de Pesquisa & Desenvolvimen-
to específicos e pontuais, os governos desses países passaram 
a criar condições para que a atividade produtiva se organize 
de forma sistêmica e integrativa (Cassiolato & Lastres, 2000).

Em comparação com a Economia e as Ciências Organi-
zacionais, as Ciências Sociais estão menos presentes nessa 
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agenda de pesquisa. O tema da inovação mantém-se mais 
ligado a preocupações de ordem econômica, como com-
petitividade, pressões da demanda, investimento e análises 
prospectivas. Persistem os estudos de caso e análises de seto-
res de atividades que focam especificamente a atuação de 
empresas, agências incubadoras, órgãos públicos de fomen-
to e instituições de pesquisa (Barbieri, 2005; Mowery & 
Rosenberg, 2005).

Alguns autores têm chamado atenção para o desafio 
preemente de se incluir variáveis socioculturais nas avalia-
ções e estudos sobre a implementação da inovação em con-
textos locais e nacionais (Maciel, 2002; Albagli & Maciel, 
2004). A presença de atores da sociedade civil na prática 
inovativa representa atualmente um dos grandes temas a 
serem investigados. Mais do que espectadores ou consu-
midores de inovações ou equipamentos novos, os diversos 
atores da sociedade civil constituem elementos-chave para a 
viabilidade ou não de determinados projetos tecnológicos, 
e faz-se necessário administrar melhor a atividade inovati-
va para criar ambientes de circulação de informação mais 
abertos e eficientes. 

Atualmente a questão da gestão da prática tecnológica 
e os arranjos institucionais para facilitar os fluxos de conhe-
cimento têm ocupado o centro das atenções dos cientistas 
sociais ligados ao tema da inovação (Gibbons et al., 1994).

Além dessa questão da incorporação da sociedade civil 
nas atividades de inovação e a gestão do conhecimento 
social, outro tema tem mobilizado alguns cientistas sociais 
e filósofos das técnicas, que consiste na questão da especifi-
cidade da discussão técnica. Até que ponto a problemática 
da inovação em termos econômicos e sociológicos poderia 
prescindir de uma atenção à prática tecnológica? A Sociolo-
gia da Inovação pode focar mais detidamente as instituições 
de pesquisa e a gestão dos fluxos de conhecimento sem se 
ater à dinâmica própria dos objetos técnicos? Em outras 



Thales Novaes de Andrade

Lua Nova, São Paulo, 66: 139-166, 2006

141

palavras, é viável discutir a inovação social separada da ino-
vação tecnológica? 

O presente artigo pretende debater essas tendências, par-
tindo do princípio de que os estudos econômicos, sociológicos 
e filosóficos acerca da inovação tecnológica precisam adqui-
rir mais coerência de modo a solucionar os impasses teóricos 
presentes na discussão atual. Ele procurará tratar exatamente 
desses impasses que envolvem a incorporação dos diferentes 
atores sociais na construção da inovação tecnológica. Em um 
primeiro momento, será tratada a relação entre fatores eco-
nômicos e sociais no processo de inovação. Posteriormente 
serão discutidas questões envolvendo inovação e gestão do 
conhecimento, um assunto que atualmente concentra grande 
parte dos pesquisadores atentos à dinâmica entre comporta-
mento coletivo e desenvolvimento; e por fim retomar a discus-
são sobre a importância da tecnicidade e da configuração dos 
objetos técnicos para se entender o processo inovativo. 

Espera-se ao final dessa trajetória lançar questões sobre 
a problemática da imponderabilidade do processo inovati-
vo, e conseqüentemente a articulação entre aspectos técni-
cos e sociais na construção da inovação.

Inovação: entre o econômico e o social
A disciplina econômica foi a que sem dúvida deu o maior 
impulso à construção da agenda da inovação. As elabora-
ções de Joseph Schumpeter, no início do século XX, tiveram 
um impacto considerável no debate sobre transformações 
tecnológicas e desenvolvimento econômico. Segundo ele, 
as novas combinações de produtos e processos produtivos 
de uma empresa repercutem diretamente em seu desempe-
nho financeiro. O comportamento empreendedor, com a 
introdução e ampliação de inovações tecnológicas e organi-
zacionais nas empresas, constituiu um fator essencial para as 
transformações na esfera econômica e seu desenvolvimento 
no longo prazo (Schumpeter, 1982).
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De grande destaque nas últimas décadas, a perspectiva 
schumpeteriana de análise levou à formulação de diversos 
modelos de inovação e projeções macroeconômicas. O cru-
zamento de informações sobre patenteamento de produtos 
e investimentos públicos e privados na área tecnológica per-
mitiu a elaboração de fórmulas e modelos para se avaliar os 
efeitos do mercado sobre as práticas de inovação, a célebre 
problemática da indução pela demanda (Flichy, 1995).

O termo inovação foi cunhado no âmbito da OCDE nos 
anos 70 com vistas a promover uma interação mais efetiva 
entre o setor produtivo e as áreas de Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D). Isso ocorreu no momento em que a abertura 
de mercados e o aumento da competitividade internacio-
nal incitaram empresas e governos a estabelecerem siner-
gias envolvendo pesquisa tecnológica e política industrial, 
para a manutenção das taxas de crescimento econômico. 
Christopher Freeman defende que o processo inovativo 
deve propiciar as condições para que empresa e governo 
estabeleçam intercâmbios de recursos e informações para 
efetivar um bom desempenho na economia internacional 
frente às oscilações de mercado e ameaças da concorrência. 
(Ver Freeman, 1992; 1982.)

Diferentes perspectivas de análise foram construídas 
para se lidar com a questão da inovação. Uma das primeiras 
vertentes da pesquisa sobre inovação foi a teoria da hélice 
tripla, que se propunha a entender os processos inovadores 
a partir da conjugação de três segmentos: empresas, univer-
sidades e o Estado. O encontro entre pesquisadores, formu-
ladores de políticas e empresários garantiria o desenvolvi-
mento de empreendimentos cruzados de atividade científi-
ca e tecnológica. 

O grande problema enfrentado pelas análises baseadas 
na perspectiva tradicional da hélice tripla é que elas aten-
diam geralmente a inovações pontuais e específicas. Dava-se 
dessa forma uma grande ênfase nos produtos gerados pela 
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atividade tecnológica, os setores produtivos (clusters), e sua 
capacidade de entrada no mercado, independentemente 
dos formatos institucionais subjacentes a cada processo de 
inovação e os impactos sociais decorrentes (Maciel, 2001).

A partir dos anos 80, os economistas passaram a mudar 
o enfoque de análise. Os produtos específicos a serem desen-
volvidos e os efeitos da oferta de recursos e da demanda de 
trabalho na indução à inovação deixam de representar o 
centro das atenções da prática inovativa. Com a globalização 
da economia e a flexibilização dos formatos organizacionais 
envolvendo empresas, agências estatais e centros de pes-
quisa, a formação e desenvolvimento de redes e os sistemas 
nacionais de inovação passam a ser temas centrais para os 
pesquisadores (Freeman, 1992; Cassiolato & Lastres, 2000).

Outro tema saliente sobre a questão da inovação con-
siste na referência recorrente à problemática do desenvolvi-
mento. A partir do viés schumpeteriano, os teóricos do cres-
cimento reduziram a questão da inovação a gastos com P&D 
e capital humano à busca de modos de projetar e produzir 
bens a partir da referência dos próprios agentes produtivos, 
o que mantém a ênfase na pesquisa industrial e no compor-
tamento empresarial como liderança na prática inovativa 
(Mowery & Rosenberg, 2005). A perspectiva incremental 
dessas abordagens trata o processo de avanço tecnológico 
como algo dado e incontestável, para o qual governos, ins-
titutos de pesquisa e empresas devem confluir. (Nicolas & 
Mytelka, 1994: 7)

A partir dos anos 80, os cientistas sociais têm debatido 
os problemas da visão econômica sobre o processo inova-
tivo e uma das questões centrais repousa nas relações que 
se estabelecem entre desenvolvimento e inovação. Toda 
inovação implica necessariamente em desenvolvimento? 
Ou inversamente: a concepção vigente de desenvolvimento 
econômico e social pode servir de parâmetro para se avaliar 
processos inovadores? Essas são perguntas que de diferentes 
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formas têm instigado os cientistas sociais e filósofos interes-
sados na problemática da inovação tecnológica.

Um primeiro problema que se coloca na relação entre 
inovação e desenvolvimento é que este último se ancora em 
um postulado ontológico, o qual se torna essencial e nor-
mativo para as sociedades modernas. A ideologia desenvol-
vimentista que vigorou no ideário econômico e político do 
Pós-Guerra possibilitou a normatização da prática social em 
torno de preceitos como crescimento, avanço ou moder-
nização. Esse ideal de desempenho econômico e social foi 
estabelecido como a expressão dominante dos enfoques 
econômicos e políticos durante várias décadas, tendo como 
exemplo a teoria da dependência, os trabalhos da Cepal e 
as teorias do crescimento.

O problema do desenvolvimento, apesar de apresentar 
diversos limites e contratendências, adquire um estatuto de 
existência que se torna inquestionável. É possível discutir as 
variáveis do crescimento econômico e os fatores estruturais 
de estagnação e recessão através de modelos e escalas, mas 
a ocorrência própria do desenvolvimento, enquanto forma 
cumulativa, linear e contínua de desempenho produtivo é 
indiscutível dentro da tradição econômica e sociológica das 
últimas décadas (Nicolas & Mytelka, 1994).

Ao se adentrar na perspectiva da inovação tecnológica, 
essa ontologia não existe, ou se manifesta de formas dife-
rentes. Diferentemente da lógica da invenção, a inovação 
não se baseia na busca de novas propriedades técnicas ou 
novos produtos. Sua ênfase recai sobre a compatibilização 
entre o avanço tecnológico e as instituições sociais existen-
tes, ou, nos termos de Gille, entre o sistema técnico e os 
outros sistemas sociais (Gille, 1978).

Segundo esse autor, assiste-se no mundo contemporâneo 
a uma modificação decisiva entre progresso científico, inven-
ção e inovação. O advento da Revolução Industrial estabele-
ceu a relação de continuidade envolvendo: progresso cientí-
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fico – invenção – inovação, de modo que o processo inovativo 
representa o final de uma cadeia, em que a prática tecnoló-
gica se articula com os outros sistemas sociais, provocando 
resistências e re-significando as diferentes instituições.

A inovação se constitui então em uma arena de relações 
imprevisíveis, um encontro de racionalidades diversas que 
adquirem uma conformação circunstancial a partir da tro-
ca de experiências entre setores produtivos, consumidores, 
gestores públicos, experts entre outros. Ou seja, não existem 
princípios evolutivos que determinem aprioristicamente os 
rumos do processo inovativo.

A tendência atual, contudo, de constituição de uma 
tecnociência altera decisivamente esse panorama. A ligação 
entre os componentes do avanço tecnológico se organiza 
da seguinte forma: invenção – inovação – crescimento. A 
inovação passa a ser o meio e o instrumento para efetivação 
do crescimento econômico. Isso implicará em uma instru-
mentalização da prática inovativa com vistas unicamente ao 
crescimento, tornando-o contido e programável.

A sociologia construtivista foi responsável por um sério 
questionamento da perspectiva schumpeteriana, que defen-
de a aproximação do desenvolvimento econômico à lógica 
da inovação. 

Os trabalhos de Pinch & Bijker (1987), Latour (2000) 
e Callon (1987), apesar de suas diferenças, oferecem um 
olhar especial à relação entre tecnologia e economia que 
modificou amplamente a compreensão da dinâmica inova-
tiva. O determinismo presente no debate econômico sobre 
a lógica e os modelos de inovação, relacionado à noção de 
difusão e racionalidade dos agentes, precisam dar lugar a 
uma abordagem contextual e multilinear, que não aceita se 
limitar aos parâmetros das escolhas econômicas.  

A escolha de determinadas tecnologias e a recusa de 
outras não se baseia em critérios puramente econômicos ou 
racionais, mas sim na compatibilização envolvendo crenças 
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e interesses dos diversos grupos e setores estratégicos que se 
encontram na atividade tecnológica. Feenberg (1999) cor-
robora os argumentos dos construtivistas e afirma que:

“... a escolha entre alternativas não depende essencialmente da 
eficiência técnica ou econômica, mas do “encaixe” entre os aparelhos e 
os interesses e crenças dos vários grupos sociais que influem no processo 
de design. O que é específico em um artefato é a sua relação 
com o ambiente social, e não alguma propriedade intrínseca...” 
(Feenberg, 1999: 79,  grifo original.)

Nesse sentido, os interesses econômicos acompanham, 
mas não determinam o rumo da inovação. O conceito de 
ambientes de inovação representa um enfoque diferenciado 
acerca das possibilidades de construção da prática da inova-
ção, visando articular tecnologia, economia e vida social de 
uma maneira diferenciada e aberta, distante do padrão que 
relaciona a inovação tecnológica exclusivamente ao setor 
produtivo (Maciel, 2001).

Ele consiste de um espaço institucional e de relações 
de forças abertas e intangíveis que um grupo disponibiliza 
para implementar práticas que sejam inovadoras. Segundo 
a definição de Maciel o ambiente de inovação

“... procura dar conta do conjunto de condições – limites, 
obstáculos, possibilidades, estímulos – da inovação em uma 
determinada formação social. Ambiente de inovação refere-
se, portanto, ao conjunto de fatores políticos, econômicos, 
sociais e culturais que estimulam ou dificultam a inovação...” 
(Maciel, 1997: 109)

Os ambientes de inovação levam em consideração ele-
mentos advindos da herança cultural e da criatividade pecu-
liar de um grupo social, que tradicionalmente não são reco-
nhecidos como componentes de inovação.
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Em seu trabalho sobre o caso italiano nos anos 80, 
Maciel (1996) utiliza a noção de ambiente e detecta um 
importante componente cultural e estético que explica 
o grande impulso à inovação que o país atravessou, inde-
pendentemente do contexto macroeconômico regional do 
período. Naquele país se constituiu um ambiente de ino-
vação especialmente propício para arranjos institucionais e 
diálogos entre empresas, governos e incubadoras de forma 
plural e criativa, o que em outros países não se deu na mes-
ma intensidade. 

Empresas, órgãos governamentais, trabalhadores, uni-
versidades, partidos e institutos de pesquisa conformaram 
uma grande rede, disforme e cambiante, que possibilitou 
a construção de um modelo específico, fruto de arranjos 
interdisciplinares e interinstitucionais propícios ao incre-
mento das inovações tecnológicas. Sem essa conjugação 
de esforços e interesses, específicos ao caso italiano em um 
determinado período, o desempenho da Itália provavel-
mente não teria o mesmo efeito.

A entrada dos cientistas sociais no debate sobre inova-
ção e desenvolvimento a partir dos anos 80 propiciou uma 
séria crítica ao incrementalismo schumpeteriano e a possi-
bilidade de estabelecimento de uma nova agenda de pes-
quisa, centrada nos fluxos de conhecimento. 

Inovação e conhecimento
A chegada da Economia do Conhecimento, em meados 
dos anos 90, teve um grande impacto nessa discussão, na 
medida em que adicionou a esta um aspecto pedagógico, 
além da já consolidada dimensão industrial e tecnológica. 
A interação das firmas com e no sistema passa a adquirir 
significado estratégico e os padrões de eficiência dependem 
do domínio de práticas organizacionais complexas. Essas 
capacidades, que anteriormente eram consideradas como 
que mais puramente administrativas ou gerenciais, são con-
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sideradas no período atual como parâmetros de inovação 
(Lemos, 2000). 

A construção de novos formatos organizacionais e a ênfa-
se em atividades de parceria, prestação de serviços, intercâm-
bios e convênios envolvendo empresas, governos, universida-
des, incubadoras e centros de pesquisa em regras múltiplas 
e variáveis passam a constituir a pré-condição para qualquer 
inovação. A crítica aos padrões lineares e simplistas de ino-
vação, que enfocavam as relações estritas entre mercado e 
indústria, permitiu a construção de uma agenda de pesquisa 
centrada na difusão de informações e conhecimento e novas 
variáveis de análise (Nicolas & Mytelka, 1994).

Portanto, ocorre uma abrangência cada vez maior do 
conceito de inovação, que passa a incorporar bens intangíveis 
em adição às variáveis econômicas presentes nas discussões 
anteriores. A produção e circulação de conhecimento, tácito 
ou codificado, passa a ser considerada um elemento essencial 
para a efetivação das práticas de inovação tecnológica.  A pas-
sagem de formas de conhecimento, em atuação pública ou 
privada, redefinem o sentido da inovação, de modo que

“a capacidade de gerar, de adaptar/recontextualizar e de 
aplicar conhecimentos, de acordo com as necessidades de 
cada organização, país e localidade, é, portanto, central. 
Desse modo, tão importante quanto a capacidade de 
produzir novo conhecimento é a capacidade de processar 
e recriar conhecimento, por meio de processos de 
aprendizado; e, mais ainda, a capacidade de converter 
esse conhecimento em ação, ou, mais especificamente, em 
inovação...” (Albagli & Maciel, 2004: 10)

O contexto de comunicação entre os agentes partici-
pantes da prática inovativa torna-se assim o pressuposto para 
que ocorra um compartilhamento de códigos e iniciativas e, 
desse modo, o fluxo de idéias e práticas cooperativas. 
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De acordo com essa corrente de pensamento, a inova-
ção depende menos de investimento intensivo de capital e 
inventividade técnica, e mais da criação de redes de circu-
lação de informação e conhecimento. A problemática da 
inovação torna-se menos tecnológica e mais pedagógica, 
adquire um sentido econômico (distributivo) e social (coe-
são) que transcende os ditames operacionais e funcionais 
dos objetos técnicos. Segundo Lemos,

“... com o potencial oferecido pelos novos meios técnicos 
disponibilizados com as tecnologias de informação, 
intensifica-se a geração e absorção de conhecimento 
e as possibilidades de implementação das inovações. 
As exigências de especialização ao longo da cadeia de 
produção se tornam cada vez maiores. As novas tecnologias 
acarretam, assim, tanto os meios para a cooperação, como a 
necessidade de criação de mais intensivas e variadas formas 
de interação e aprendizado intensivo.” (Lemos, 2000: 170)   

Os arranjos organizacionais e os formatos interativos 
entre agentes científicos e econômicos tomam o centro do 
debate inovativo. O conteúdo específico de uma determi-
nada tecnologia não é tão relevante quanto o arcabouço 
gerencial e o sistema cooperativo criado em seu entorno. 
Ainda segundo a autora,

“Indica-se uma tendência crescente de constituição de 
formatos organizacionais específicos entre diferentes 
tipos de agentes sociais e econômicos, em ambientes 
propícios para a geração de inovações, envolvendo 
desde etapas de pesquisa e desenvolvimento e produção, 
até a comercialização. Tais formas de interação vêm 
interligando as diversas unidades de uma empresa, 
bem como articulam diferentes empresas e outros 
agentes... visando promover uma fertilização cruzada 
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de idéias, responder e se adequar às rápidas alterações, 
com a promoção de mudanças e aperfeiçoamentos nas 
estruturas de pesquisa, produção e comercialização.” 
(Lemos, 2000: 170)

A prática da gestão e compartilhamento do conheci-
mento e dos bens intangíveis constitui o meio e o fim da 
atividade dos inovadores. Faz-se necessário expandir o con-
ceito de inovação de forma a incluir as condições coletivas 
para a qualificação de profissionais, aperfeiçoamento de 
parcerias e agilidade corporativa (Maciel, 2002; Gibbons et 
al., 1994).

Castells & Hall (1994) discutem a constituição de uma 
geografia da inovação espalhada por diversas cidades, onde 
se formam meios inovadores responsáveis pela interconexão 
de produtos e processos dentro de uma articulação interde-
pendente e hierarquizada. Constata-se que, na análise des-
ses meios inovadores, como o Vale do Silício, sobressaem 
agentes altamente tecnológicos, articulados entre empresas 
e centros de pesquisa de ponta dentro de formatos múlti-
plos e inconstantes.  

As formas de utilização e percepção das tecnologias 
digitais implicam novas formas de coesão e relacionamento 
interinstitucionais. Percebe-se uma instabilidade crescente 
em termos de configuração de formas de utilização e aper-
feiçoamento de máquinas, de modo que as hierarquias e 
fórmulas de propriedade e patenteamento dos produtos 
tecnológicos são fortemente modificadas.

As situações técnicas e sociais que se engendram entre 
o Estado, empresas e Universidades conformam redes de 
instituições que viabilizam o aprimoramento das práticas de 
qualificação de recursos humanos e fórmulas de patentea-
mento de novos conhecimentos, o que vem demandando a 
utilização de conceitos e abordagens das Ciências Sociais, 
Psicologia e Administração.



Thales Novaes de Andrade

Lua Nova, São Paulo, 66: 139-166, 2006

151

A discussão sobre produção e circulação de conheci-
mento em ambientes de inovação social abre a perspecti-
va de análise baseada no capital social de um determina-
do contexto local, o que tem propiciado condições para a 
condução de pesquisas envolvendo técnicas sociais e circu-
lação de saberes. O conceito de capital social formulado 
por Putnam et al. (1996) fornece condições para a inserção 
da discussão inovativa na dinâmica do compartilhamento 
de informações e do aprendizado interativo, dentro de um 
espírito cívico que envolve compromisso coletivo e divisão 
de riscos e oportunidades.  O crescimento econômico e a 
redistribuição de riqueza dependem fortemente da aquisi-
ção de uma capacidade coletiva de interação e eficiência 
entre os diferentes agentes. A discussão trazida por Putnam 
et al. (1996) envolve a discussão sobre inovação, mas não se 
atém sobre a prática tecnológica em sua concretude. Um 
certo sociologismo abstrato, que leve em conta as articu-
lações institucionais e políticas da prática tecnológica sem 
se importar com o gesto técnico enquanto intermediário 
entre homens e o meio social, tende a reduzir a inovação a 
práticas formais.

Todos esses aspectos apontam para um papel cada vez 
mais saliente de gerentes  e policy makers no arranjo de prá-
ticas tecnológicas mediante novos formatos organizacionais 
e interações, em que a forma se sobressai aos conteúdos das 
atividades tecnológicas concretas.

Em suma, os inovadores muitas vezes se transformam 
em gerentes, ou são a eles subordinados. Essa reflexão 
tem conduzido várias pesquisas para um foco em inovação 
sem tecnologia. As instituições empresariais e de pesquisa 
podem ser analisadas em suas configurações internas e no 
seu entorno  sem que se atenha especificamente a determi-
nados objetos, como era predominante nas análises cultu-
rais de tecnologia (Ver Flichy, 1995). Esse ponto será reto-
mado na próxima seção.
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Os objetos técnicos e a inovação
 Ao lado dos investimentos econômicos e da disseminação 
de conhecimentos, o desenvolvimento de máquinas e con-
juntos técnicos ocupa um lugar de destaque na construção 
da inovação. Nessa seção será discutida a importância do 
enfoque sobre os objetos técnicos para se entender os dile-
mas atuais dessa agenda de pesquisa.

Se no século XX as inovações tecnológicas se mani-
festaram mais claramente baseadas em objetos técnicos 
específicos e fixos, como o motor de combustão interna, o 
transistor e o computador, no período atual assiste-se a uma 
interligação anárquica de tecnologias e formas abertas de 
articulação entre produtores e consumidores. Duas tendên-
cias de desenvolvimento tecnológico podem ser detectadas: 
uma intimização da tecnologia, que interfere nas próprias 
concepções identitárias dos grupos sociais (biotecnologia); 
e uma tendência de conformação de grandes conjuntos téc-
nicos, de articulação reticular (Santos, 2000). 

Dentro dessa configuração ao mesmo tempo íntima e 
reticular do avanço tecnológico, um aspecto essencial da 
sociologia contemporânea se sobressai, a contingência. 
Desde os anos 80 as Ciências Sociais contemporâneas estão 
cada vez mais abertas para o exame das relações circuns-
tanciais e contingentes das práticas coletivas, questões essas 
que representam os grandes problemas epistemológicos da 
área, colocando em suspenso as tendências estruturalistas 
até então vigentes (Santos, 1997). 

A teoria do risco social promoveu um extenso debate 
sobre a reflexividade da vida contemporânea e a presença 
constante da imponderabilidade e indeterminação como 
normas da modernidade. A busca pela inovação tecnológi-
ca, assentada no alcance de resultados incertos e instáveis, 
representaria a materialização do risco social e o desafio 
para a construção de uma sociedade democrática e susten-
tável (Beck, 1992). 
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Para a inovação se fortalecer enquanto prática tecnoló-
gica, ela precisa apresentar sua positividade, seu potencial 
de articulação entre as máquinas e as instituições sociais. 
E nesse sentido, a indeterminação e insegurança garantem 
a originalidade e o sucesso dos procedimentos inovativos. 
Não pode haver uma inovação totalmente segura e prede-
terminada, a incerteza e o imponderável são constitutivos 
da atividade tecnológica (Stiegler, 1998). É fundamental 
assinalar que essa indeterminação e imponderabilidade do 
processo inovativo devem ser encontrados exatamente na 
constituição mesma dos objetos técnicos e não em um pro-
cesso abstrato de aprendizado social.

Dois autores se sobressaem nessa discussão sobre os 
rumos da atividade tecnológica e o enfoque nos objetos téc-
nicos, Gilbert Simondon e Bruno Latour. O exame de seus 
argumentos propicia um melhor enquadramento da discus-
são sobre inovação e as incertezas da prática tecnológica.

Simondon e a teoria da concretização
O filósofo das técnicas Gilbert Simondon (1969), que ela-
borou uma profunda teoria sobre a questão da individua-
ção, articulando psicologia social e teoria da informação, 
teve grande impacto a partir dos anos 60 com sua discussão 
sobre os objetos técnicos e a teoria da concretização.

Para ele, todo objeto técnico tende a adquirir uma 
compatibilidade interna que promove um funcionamento 
cumulativamente mais sinérgico e auto-ajustado. Na medi-
da em que os objetos técnicos se constituem de forma mais 
compatibilizada e orgânica, ampliam-se os procedimentos 
exteriores a eles e conseqüentemente os rumos possíveis de 
seu devir. A esse processo de compatibilização interna e aco-
plamento sinérgico dos objetos técnicos Simondon chama 
de concretização.

A constituição de um objeto técnico mais concreto e 
sinérgico, possuindo um rendimento superior em termos 
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técnicos, solicita a conformação de um novo sistema técni-
co, mais reticular e avançado, que provoca necessariamente 
uma desestabilização nas condições de seu entorno (exem-
plo: máquina a vapor). 

Simondon aponta claramente os problemas advindos 
de uma superposição de exigências econômicas sobre o rit-
mo do avanço técnico, e que precisam ser levadas em consi-
deração na prática tecnológica.

“Existe uma convergência de limitações econômicas 
(diminuição de matéria-prima, de trabalho, e do 
consumo de energia durante a utilização) e de exigências 
propriamente técnicas: o objeto [técnico] não deve ser 
autodestrutivo. Ele deve manter um funcionamento 
estável pelo maior espaço de tempo possível. Desses dois 
tipos de causas, econômicas e propriamente técnicas, é 
necessário que as segundas predominem na evolução 
técnica...; sobretudo nos domínios em que as condições 
técnicas prevalecem sobre as condições econômicas 
(aviação, material de guerra) ocorrem os progressos mais 
ativos... Em efeito, as causas econômicas não são puras; 
elas interferem com um conjunto difuso de motivações 
e preferências que os atenuam [progresso técnico] ou 
mesmo revertem (gosto pelo luxo, desejo de novidades 
aparentes para os utilizadores, propaganda comercial).” 
(Simondon, 1969: 26).

Muitas vezes as imposições econômicas e organizacio-
nais poluem o desenvolvimento tecnológico, tornando-o 
desajustado e redundante. Simondon chega a afirmar que 
no mundo contemporâneo é necessário salvar a técnica, 
contida dentro de esquemas e projeções distantes de sua 
lógica (Kechkian, 1983).

Seguindo com esse raciocínio, até que ponto o inves-
timento racionalizado em formulação de políticas e incen-
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tivos governamentais e financeiros à inovação tecnológica 
não corre o risco de burocratizar o trabalho dos inovadores, 
dificultando o estabelecimento de espaços de experimen-
tação e indeterminação, os quais, como foi visto, são essen-
ciais à plena realização da inovação? Simondon propõe a 
formulação de uma disciplina de mecanologia, que permita 
uma aproximação maior dos técnicos e suas máquinas para 
além de uma funcionalidade restrita, e que permita um 
encontro aberto e incerto entre as propriedades técnicas e 
as demandas coletivas.

Na medida em que se acoplam a outros objetos, forman-
do grandes sistemas técnicos, as máquinas ainda dispõem 
daquilo que o autor denomina margem de indeterminação, 
uma fresta em seu funcionamento que as permite dialogar 
com outros componentes técnicos e alterar sua própria 
constituição de forma imprevisível e aleatória.

“... a existência de uma margem de indeterminação dentro 
das máquinas deve ser entendida como existência de um 
certo número de fases críticas em seu funcionamento; 
a máquina que pode receber uma informação é aquela 
que localiza temporalmente sua indeterminação em 
instantes sensíveis, ricos em possibilidades... As máquinas 
que podem receber informação são aquelas que localizam sua 
indeterminação...” (Simondon, 1969: 141, grifo nosso)

Não pode haver avanço tecnológico e inovação técni-
ca sem essa margem de indeterminação, essa abertura das 
máquinas para relações desconhecidas e abertas. É através 
da margem de indeterminação que os objetos trocam infor-
mações com seu entorno e podem aprimorar sua inserção 
em conjuntos técnicos mais amplos. A crítica elaborada por 
Simondon contra o automatismo vai no sentido de que as 
máquinas automáticas são fechadas em si mesmas, auto-sufi-
cientes e carentes de relações com seu meio. São, portanto, 
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objetos técnicos previsíveis, porém precários, uma vez que 
têm mais dificuldade de dialogar com os outros componen-
tes dos sistemas técnicos.

Ancorado no pensamento de Simondon, Stiegler 
(1998) alerta para o problema colocado pela interferência 
do sistema econômico e administrativo sobre a dinâmica da 
inovação e a transformação dos sistemas técnicos. Para ele, 
o excesso de planejamento e controle sobre o avanço tecno-
lógico implica inserir variáveis não técnicas sobre a transfor-
mação propriamente técnica. Com isso, não é mais possível 
correr riscos ou realizar experimentações livres, uma vez 
que todo um aparato institucional, financeiro e econômico 
é construído em torno da prática inovativa.

Ou seja, o futuro precisa ser organizado e controlado, e 
a técnica precisa se submeter a regras e fórmulas de finan-
ciamento da área econômica e administrativa. Isso significa 
que os agentes sociais da inovação necessitam se adaptar a 
práticas de investimento em que os aspectos indetermina-
dos e instáveis da pesquisa tecnológica precisam ser neces-
sariamente subtraídos. Nos termos de Stiegler,

“Em um ritmo de inovação constante, fatores desconhecidos 
não são mais aceitáveis; o movimento deve ser controlado 
sob o risco de haver um colapso na coerência global, a partir 
de onde os sistemas operam de forma complementar...” 
(Stiegler, 1998: 42).

A concepção dominante de desenvolvimento tende 
a colonizar o sentido da inovação e alijá-la de um de seus 
componentes mais ricos e férteis, a incerteza e a experimen-
tação constante. A alteração nos rumos da atividade tecno-
lógica e a periódica desestabilização dos sistemas técnicos 
por via da inovação tendem a ser estipulados aprioristica-
mente por intermédio de políticas definidas, instituições 
normativas e normas de gestão. 
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O problema consiste em que os policy makers e gestores 
industriais pretendem, ao organizarem a prática inovativa 
e estabelecerem metas, projeções e mecanismos de avalia-
ção, coordenar o avanço tecnológico e retirar seu aspecto 
de indeterminação e imprevisibilidade, os quais não cons-
tituem efeitos ou epifenômenos da atividade tecnológica, 
mas para Simondon, são as condições necessárias de sua 
gênese e desenvolvimento (Simondon, 1989).

O estreitamento progressivo entre desenvolvimen-
to e inovação, alavancado continuamente por governos e 
empresas, tende a provocar uma descaracterização desta na 
medida em que a racionalização e modernização da esfera 
produtiva impõem padrões e projeções de resultados que 
não permitem uma abertura às múltiplas demandas coleti-
vas, à contingência dos acordos sociais e nem à margem de 
indeterminação dos objetos técnicos em seu devir.

Outro aspecto importante dessa discussão é que no pro-
cesso de concretização dos objetos técnicos, sobressai para 
Simondon o fato de que a articulação dos componentes 
não ocorre devido ao interesse explícito dos construtores, 
mas devido a tendências sinergéticas não planejadas, que 
ocorrem independentemente da intencionalidade:

“Cada componente no objeto concreto não é mais aquele 
cuja essência implica em corresponder ao cumprimento de 
uma função pretendida pelo construtor, mas a uma parte 
de um sistema no qual uma diversidade de forças opera 
e produz efeitos independentemente da intenção dos 
fabricantes...” (Simondon, 1969: 58). 

O autor defende que o desenvolvimento dos objetos 
e sistemas técnicos é condicionado pelos ajustes que os 
homens e as máquinas constroem em seus constantes diálo-
gos técnicos, e inexistem modelos que possam antecipar a 
configuração desses diálogos. 
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É somente através da experimentação técnica, e não das 
deduções científicas, que o prolongamento das potenciali-
dades técnicas adquire seu maior grau, pois para Simondon, 
teoricamente, o objeto técnico nunca pode ser plenamente 
conhecido, seu devir está sempre em aberto.

A filosofia das técnicas delineada por Simondon e seus 
seguidores (Stiegler, 1998; Feenberg, 1999) defende que 
as práticas de inovação tecnológica estão mais diretamente 
relacionadas à compatibilização interna e externa dos arte-
fatos técnicos, o que implica em uma complexificação cres-
cente das articulações entre objetos e sistemas.

Dentro dessa ressonância de influências recíprocas, a 
busca de uma eficiência produtiva localizada em um deter-
minado setor e conjuntura econômica prejudica a busca de 
um futuro técnico aberto a saltos evolutivos descontínuos, 
próprios da evolução técnica (Simondon, 1969).  

A teoria da concretização traz um alerta importante 
para o pensamento social, a necessidade de se alterar o 
padrão de avaliação da eficiência técnica. Um indivíduo téc-
nico não pode ser admitido ou refutado por seu potencial 
comercial ou de disponibilidade, mas mediante a compacta-
ção e coerência de seus componentes e os elementos de seu 
entorno (Santos, 1998; Shiva, 2001).

Os contextos de inovação
Seguindo outra direção, calcada no construtivismo, a pers-
pectiva de Bruno Latour representa uma grande contri-
buição no sentido de aliar a agenda social com a prática 
tecnológica concreta. A análise exógena e excludente entre 
fatores sociais e técnicos conduz a relações arbitrárias e 
determinísticas envolvendo disseminação de máquinas e 
aproveitamento de determinadas fontes de energia. 

Uma de suas grandes contribuições consiste em que o 
enfoque nos processos tecnológicos continua sendo crucial 
para se compreender a perspectiva da inovação. Um deter-
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minado contexto tecnológico só adquire coerência e senti-
do mediante trocas de informação que envolvem os agentes 
sociais e a oferta de técnicas e insumos disponíveis. 

Sem o contato com a experiência técnica, que se 
desenvolve por meio de um processo aberto e indetermi-
nado implicando: – adesão de técnicos, empresas, gover-
nos e consumidores; disponibilidade de ferramentas, com-
ponentes e patentes; alteração de legislação ou incentivos 
– não é possível entender o contexto da prática inovativa 
(Latour, 1992).

O aproveitamento de uma determinada tecnologia e 
sua conseqüente inovação envolve a busca compartilhada 
de suas propriedades intrínsecas e as condições circunstan-
ciais de seu aproveitamento. Segundo Latour, não se pode 
imputar somente ao quadro das condições sociais o sucesso 
ou fracasso de uma dada inovação, mas às propriedades téc-
nicas que por sua vez se transformam mediante a mobiliza-
ção e adesão de um caldo de agentes diferenciados, huma-
nos e não-humanos, formadores de um contexto técnico e 
social instável. 

Latour denuncia veementemente o determinismo social 
embutido fortemente nos estudos sobre tecnologia, que 
seria responsável pelo estabelecimento de uma séria abstra-
ção sociológica, que desconecta as contingências sociais da 
operacionalização técnica.

“Os analistas que, com base em grupos de interesses, 
explicam como se dissemina uma idéia, como uma teoria 
é aceita ou uma máquina é rejeitada não têm consciência 
de que os mesmos grupos, os mesmos interesses que eles 
vêem como causas em suas explicações são conseqüência da 
extração e da purificação artificiais de um punhado de 
vínculos que provêm dessas idéias, teorias, ou máquinas”. 
(Latour, 2000: 233, grifo original).
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Só é possível compreender o fracasso ou êxito de um 
projeto tecnológico mediante o exame tanto das condições 
institucionais e coletivas de uma determinada conjuntura, 
como de fatores que são erroneamente denominados técni-
cos, pois envolvem processos de recrutamento de disponibi-
lizações sociais. A existência per se de novas institucionalida-
des não deve negligenciar o enfoque em práticas tecnoló-
gicas concretas, pois estas delimitam a possibilidade de que 
novos arranjos políticos e culturais sejam promovidos. 

A externalidade entre o técnico e o social é artificial 
e indevida, e a implementação de dispositivos multifun-
cionais e de alta compatibilidade externa e interna faz-se 
fundamental para atender demandas complexas, como 
ocorreu no caso do projeto do metrô Aramis em Paris 
(Latour, 1992). 

Em sua análise sobre a construção de Aramis nos anos 
60 e sua crise duas décadas depois, Latour aponta que se 
conforma em torno dele uma troca incessante de informa-
ções e conhecimento. Este é um exemplo de projeto que 
se propôs a reformular um novo contexto técnico e social 
na confluência entre espaço urbano, recursos tecnológicos, 
posicionamentos jurídicos e o imaginário dos consumido-
res, mas que não foi levado adiante, devido a previsões pre-
maturas de sua inviabilidade. Previsões estas que segundo 
o autor não se basearam plenamente em questões de via-
bilidade técnica, mas de uma série de interpretações cam-
biantes envolvendo ocupação do espaço urbano e cultura 
de consumo individual. 

Policy makers, técnicos em engenharia, urbanistas e con-
sumidores passam a configurar um contexto social de argu-
mentações em torno de um projeto específico, de forma 
que os elementos tradicionais do paradigma schumpeteria-
no, como os mecanismos de mercado e os investimentos em 
P&D, se tornam abstrações que não dão conta de explicar 
as escolhas tecnológicas e as controvérsias  políticas. 



Thales Novaes de Andrade

Lua Nova, São Paulo, 66: 139-166, 2006

161

A crise de Aramis se deu por conta de um descompasso 
de encaminhamentos que cruzam aspectos operatórios com 
dispositivos passionais dos agentes direta e indiretamente 
envolvidos em sua configuração. E nesse caso específico as 
condições operatórias e sinérgicas do projeto, apesar de sua 
qualidade, não foram suficientes para sustentar sua conti-
nuidade. O objeto e o contexto configuram uma mesma 
relação, não sendo possível separá-los. 

Quando Aramis foi desacreditado em sua condição ope-
ratória, todo o seu contexto perdeu consistência, e os ino-
vadores perderam também terreno de ação. Segundo Flichy 
(1995), assim como os navegadores, os inovadores precisam 
ao mesmo tempo controlar as velas do barco (operação téc-
nica) e as correntes marítimas (condições sociais e  econô-
micas). Sem isso, é inviável conduzir projetos de inovação 
consistentes e de longo alcance.

Questão semelhante aparece na análise de Callon 
(1987) sobre o carro elétrico (VEL) na França. Problemas 
envolvendo articulação de componentes internos e com-
portamento de consumidores são distintos, mas comple-
mentares, perfazendo uma rede de relações dinâmicas e 
associadas.

“Se os usuários de automóveis rejeitam o veículo elétrico e 
mantêm suas preferências por diferentes tipos do automóvel 
tradicional, isso se dá por uma série de motivos, um dos 
quais é o problema de que os catalizadores se envenenam. 
São essas associações heterogêneas que os sociólogos não 
levam em consideração e que são responsáveis pelo sucesso 
de uma rede de atores específica...” (Callon, 1987: 97)

Nesse caso, os aspectos técnicos são indissociáveis do rol 
de preferências culturais e políticas que os agentes mani-
festam. O sucesso de um determinado projeto tecnológico 
secreta em seu interior uma série de condições favoráveis 
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ou viáveis que a análise sociológica tradicional é incapaz de 
detectar.

A teoria da concretização elaborada por Simondon e 
a discussão dos contextos técnicos trabalhados por Latour 
e os construtivistas têm grandes implicações para a discus-
são da  inovação tecnológica. O resgate de suas elaborações 
para a reflexão sobre a inovação e o avanço tecnológico 
teria duas consequências principais: em primeiro lugar, a 
inovação não deve significar desenvolvimento, em suas fór-
mulas lineares e evolutivas, mas desestabilização de relações, 
que irão se reordenar a partir do estabelecimento de novas 
institucionalidades sociais. Contingência e indeterminação 
se encaixam mais perfeitamente na discussão sobre inova-
ção, e não o desenvolvimento econômico e as projeções de 
crescimento construídas a partir de critérios de eficiência e 
racionalidade.

Por outro lado, o determinismo tecnológico não pode 
ser substituído pelo determinismo sociológico. O fato de 
redes, empresas e governos disponibilizarem conhecimen-
tos e produtos não implica automaticamente processos de 
inovação, uma vez que os produtos e técnicas disponibiliza-
dos condicionam sua própria incorporação futura. 

Conclusão
A tecnociência contemporânea está em contínua ebulição, 
de modo que os conhecimentos acumulados anteriormente 
não são necessariamente pré-condição para a formulação de 
novos projetos tecnológicos. O ritmo do progresso tecnológi-
co, por seu caráter difuso e anárquico, em muitos momentos 
se sobrepõe aos critérios de competitividade econômica. As 
empresas precisam atentar mais ao ritmo acelerado das ino-
vações do que aos produtos comercializados, que possuem 
uma vida útil cada vez mais curta e efêmera (Santos, 2000).

As tendências atuais do desenvolvimento tecnológico 
apontam para o caráter difuso e imprevisível que os proces-
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sos e arranjos setoriais estão adquirindo. Não é mais pos-
sível projetar de forma calculada e precisa as articulações 
possíveis de desenvolvimento tecnológico em uma era de 
aceleração contínua e auto-referente (Martins, 2003).

A evolução de uma linhagem técnica ocorre median-
te o aperfeiçoamento dinâmico dos objetos técnicos, que 
se dá não em sua concepção e funcionalidade, mas dentro 
de sua própria realização. O caráter empírico e experimen-
tal do fazer técnico exige uma aproximação constante dos 
homens com seus respectivos objetos, o que não pode ser 
substituído por uma concepção abstrata de capital social, 
distante da realização dos artefatos técnicos.

Está se tornando mais claro para os cientistas sociais 
atuais a necessidade de uma aproximação crescente entre 
os pesquisadores e a prática tecnológica concreta. Não é 
mais possível tratar a problemática tecnológica de forma 
exógena, condenando ou aceitando os artefatos ou pro-
cessos técnicos sem uma visão contingencial e intrínseca às 
suas manifestações. A crítica de determinados filósofos da 
tecnologia aos autores da Escola de Frankfurt, por exem-
plo, refere-se exatamente a um diagnóstico geral e abstrato 
ao desenvolvimento técnico, sem levar em conta as especi-
ficidades e montagens concretas dos objetos e seu entorno 
(Feenberg, 1999). 

Há necessidade de uma aproximação entre a inova-
ção enquanto conhecimento, e o conhecimento enquanto 
vivência técnica e cultural. A experimentação técnica repre-
senta a condição para a construção da inovação, tanto em 
suas dimensões culturais como operatórias.

Nesse sentido, os diversos atores sociais são percebi-
dos como atuantes diretos na definição dos rumos da ino-
vação tecnológica. Faz-se necessário investir em ferramen-
tas analíticas abertas o suficiente para que a inovação seja 
decodificada em suas diversas manifestações, culturais e 
tecnológicas. 
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Não apenas os agentes econômicos e científicos são 
capazes de determinar a prática tecnológica, mas também 
os atores sociais. Mas esses atores são incapazes de se apro-
priar do processo inovativo sem uma articulação qualificada 
com a tecnicidade. A circulação de conhecimento no mun-
do contemporâneo ocorre mediante a apropriação diversa 
dos artefatos técnicos por parte dos agentes coletivos, o que 
por sua vez demanda uma aproximação da cultura com a 
técnica (Simondon, 1989). 

A tendência em se sobrevalorizar a gestão do conheci-
mento leva a se focar preponderantemente a forma e não 
o conteúdo da dinâmica inovativa. Corre-se o risco de exa-
gerar o papel da gestão empresarial e tecnológica em detri-
mento da análise da prática dos agentes tecnológicos e lei-
gos em suas interações.

Este artigo procurou apontar que a filosofia das técnicas 
desenvolvida nas últimas décadas possui um grande poten-
cial de se articular com a produção sociológica e econômica 
sobre a prática inovativa e gerar uma nova teoria sobre a rela-
ção entre tecnologia e desenvolvimento social. Faz-se neces-
sário montar uma linha de continuidade entre a discussão 
dos objetos técnicos, a prática compartilhada da inovação e 
a abordagem institucional da tecnologia,  sem o qual a com-
preensão da técnica moderna se dará apenas parcialmente.

Thales Novaes de Andrade 
é professor do Departamento de Ciências Sociais da  
UFSCar e editor executivo da revista Ambiente & Sociedade
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INDIVIDUALISMO, LIBERALISMO E FILOSOFIA DA 
HISTÓRIA*

João Paulo Bachur

O núcleo político fundamental do Iluminismo (Aufklärung, 
esclarecimento), composto por um particular arranjo concei-
tual envolvendo individualismo, liberalismo e filosofia da história, 
permeou a teoria política contemporânea sob a forma de ver-
sões revistas e adaptadas, mas em alguma medida derivadas 
do arranjo conceitual original – essa é a hipótese imediata 
deste artigo. Há, ainda, uma hipótese mediata e menos ele-
mentar: o individualismo iluminista fora verdadeiramente 
herdado não pelo neoliberalismo, como sempre se pretende, 
mas sim e mais propriamente pela sociologia “de esquerda”1.

Cabe indagar, de pronto, por que o núcleo conceitual 
do Iluminismo se fez presente na teoria política contempo-
rânea? A razão é que a teoria política tem como preocupa-

* Este artigo tem origem na dissertação de mestrado “Críticas ao Estado de Bem-
Estar Social: Individualismo, Esclarecimento e Emancipação”, defendida perante 
o Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo.
1. A referência à sociologia “de esquerda”, entre aspas, contempla, por exemplo, 
Jürgen Habermas, Claus Offe, Pierre Rosanvalon e Robert Castel: entre 1968 e 
meados da década de 80, as respectivas críticas ao Estado de Bem-Estar Social 
possuíam um núcleo duro comum, focado nas ingerências burocráticas excessivas, 
sem, contudo, rejeitar as conquistas representadas pelos direitos sociais.
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ção pivotal a legitimação do poder político do homem sobre 
o homem, contudo, partindo do arranjo conceitual básico 
do Iluminismo, essa tarefa de legitimação revela-se aporé-
tica: o inacabado projeto iluminista se renovou de tempos 
em tempos, mas não se pôde concluir satisfatoriamente no 
correr da modernidade. Esses conceitos estão na ordem do 
dia e, muito embora não preservem, isoladamente, sua car-
ga original, o sentido político do arranjo está preservado: a 
aporia da legitimação política. Seria possível fazer o percurso 
da “dialética do esclarecimento” na chave materialista da 
teoria crítica da sociedade – mas este artigo pretende abor-
dar especificamente a articulação interna entre individualis-
mo, liberalismo e filosofia da história na inescapável tensão 
oriunda desse amálgama.

Os pontos de apoio para demonstrar a presente hipóte-
se serão Jürgen Habermas e Friedrich August von Hayek. Se 
John Rawls parece ser a escolha mais intuitiva, Habermas e 
Hayek permitirão reflexões mais agudas: com efeito, parece 
ser tarefa mais estimulante analisar por que Habermas – e 
não Hayek – é o verdadeiro herdeiro de, digamos, Adam 
Smith, e, ainda, por que nenhum dos dois conseguiu resol-
ver o problema herdado dos clássicos.

O roteiro a ser seguido, portanto, mostrará que a apo-
ria da legitimação política sobreviveu ao neoliberalismo e à 
social-democracia; os conceitos centrais do projeto iluminis-
ta se renovaram sem, contudo, resolver seu problema polí-
tico básico. E essa circunstância, afinal, pode pôr a teoria 
política em questão.

O projeto do Iluminismo
A articulação conceitual específica entre liberalismo, indivi-
dualismo e filosofia da história só é plenamente compreensí-
vel se situada no projeto de emancipação humana conduzido 
pelo Iluminismo do século XVIII – os três conceitos somente 
são plenamente compreensíveis em suas relações recíprocas.
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Liberalismo, no sentido sintetizado pela clássica expres-
são “laissez faire, laissez passer” de origem fisiocrata, não se 
reporta apenas e imediatamente ao mercado, mas tem em 
conta uma luta política contra o absolutismo. Esse liberalis-
mo é correlato a um individualismo muito específico, obti-
do a partir do confronto entre impulsos egoístas e impul-
sos “sociais” ou “sociáveis”, por assim dizer. É dessa tensão 
extremamente sensível que emerge o mercado liberal – e a 
questão da desigualdade, preço a ser pago pelo desenvol-
vimento e pela liberdade econômica e política, tem então 
de ser remetida ao futuro, à utopia do progresso humano 
garantida pela filosofia da história. O problema posto pela 
desigualdade não se pode resolver no presente, para cada 
indivíduo isolado, mas reporta-se ao gênero humano.

De certa maneira, seria possível identificar uma tradição 
liberal razoavelmente unitária de Smith a Rawls (e Haber-
mas), partindo, e.g., da “primazia moral da pessoa contra 
qualquer pretensão da colectividade social”, que assegura “a 
todos os homens o mesmo estatuto moral e nega a relevân-
cia de graus de diferenciação”, afirmando uma tendência 
de “correcção e aperfeiçoamento de todas as instituições 
sociais e dos acordos políticos” (Gray, 1988, p. 12).

Mas individualismo e liberalismo não são sinônimos, 
não estão, per se, automaticamente imbricados – como já 
estiveram quando da origem do projeto iluminista. Portan-
to, apesar da possibilidade de se compreender o liberalis-
mo como tradição razoavelmente unitária (sem estendê-
la até o neoliberalismo, como se verá), o individualismo é 
mais propriamente descrito pela fragmentação (Bellamy, 
1994). Ora, se a relação entre liberalismo e individualismo 
não é, do ponto de vista conceitual, automática, mas his-
tórica, é necessário recompor esse imbricamento específi-
co. A tarefa implica, de um lado, desfazer o mal-entendido 
fixado em torno da associação “individualismo-egoísmo-
capitalismo” que remete à Fábula das Abelhas, de Bernard 
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de Mandeville; e, de outro, projetar o individualismo e o 
liberalismo de Smith em um pressuposto básico de sua filo-
sofia moral.

Mandeville, no então polêmico poema Fábula das Abe-
lhas, de 1714, vincula conceitualmente os progressos da 
época ao egoísmo/individualismo, pois a dualidade moral 
polarizada por “vício” e “virtude” é aplainada em um único 
conceito: o egoísmo. Nesse aspecto, Mandeville destoa da 
tradição da filosofia moral escocesa de Smith e de Adam 
Ferguson, por exemplo, pois opera uma inversão concei-
tual fundamental, popularizada na fórmula “vícios privados, 
benefícios públicos” (Mandeville, 1934, p. 230).

Diferentemente de Smith e Ferguson, não se tratava 
de inserir o individualismo em uma filosofia moral com-
prometida com o Iluminismo, como fizeram os escoceses, 
o idealismo alemão e o racionalismo francês. Ao contrário, 
a prosperidade social fora derivada do puro egoísmo. Mas 
esse egoísmo não é sinônimo de individualismo, pelo menos 
não no sentido da filosofia iluminista. Hayek tem muito 
mais de Mandeville que de Smith. Não é por outra razão 
que o próprio Smith criticou o sistema de filosofia moral 
de Mandeville em sua Teoria dos Sentimentos Morais (1759) 
como “sistema licencioso”, pois toda paixão fora reduzida 
ao vício e toda virtude à renúncia pessoal; o egoísmo puro 
e indiferenciado substituiu o self-love tão fundamental para 
a sociedade: “É a grande falácia do livro do Dr. Mandevil-
le representar cada paixão como inteiramente viciosa, em 
qualquer grau e sentido” (Smith, 1999, p. 387).

Smith tem sido sempre lido na chave “quanto mais 
extenso o mercado, maior a vantagem para o maior núme-
ro” (Smith, 1994, p. 320), tornada palavra de ordem do 
glossário neoliberal, isolada do corpo de sua filosofia moral. 
Invoca-se sempre a clássica passagem de A Riqueza das Nações 
(1776), cuja dicção é conhecida de todos:
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“Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro 
ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas de sua 
consideração por seus próprios interesses. Nós nos dirigimos 
não a sua humanidade mas a seu auto-interesse (self-love), e 
nunca falamo-lhes de nossas próprias necessidades, mas de 
suas vantagens” (Smith, 1994, p. 20).

Ao comparar a benevolência ao auto-interesse, Smith não 
compara uma virtude a um vício, mas sim duas virtudes ou 
paixões, cuja diferença reside no maior ou menor grau de 
sociabilidade. O pressuposto fundamental da filosofia moral 
de Smith está na compreensão de toda a ambigüidade do 
individualismo: o self-love é absolutamente indispensável à 
sociedade, é a linha tênue que equilibra impulsos egoístas 
e impulsos sociáveis. As “paixões egoístas” estão situadas em 
uma zona de penumbra entre as “paixões sociáveis” e as 
“paixões insociáveis”:

“Além desses dois grupos opostos de paixões, as sociáveis e 
as insociáveis, existe um outro que ocupa uma espécie de 
posição intermediária entre eles; nunca é tão gracioso quanto 
às vezes é o primeiro grupo, nem tão odioso quanto às vezes 
é o segundo. Dor e alegria, quando concebidas de acordo 
com a nossa boa ou má fortuna particular, constituem esse 
terceiro grupo de paixões. Mesmo quando excessivas, nunca 
são tão desagradáveis quanto o excessivo ressentimento 
(...); e mesmo quando mais adequadas a seus objetos, essas 
paixões nunca são tão agradáveis quanto a humanidade 
imparcial e a justa benevolência” (Smith, 1999, ps. 46/47 
– grifos acrescidos).

Aqui fica clara a diferença entre os conceitos de vício, 
benevolência e fortuna particular. O self-love é explicado 
como muito mais abrangente que o egoísmo também por 
Adam Ferguson, em seu  An Essay on the History of Civil Society 
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(1767). O self-love da filosofia moral escocesa tem paralelo 
na ambivalência do impulso para a autopreservação, presen-
te nas teorias contratualistas de Hobbes a Kant. Toda essa 
tradição da filosofia política vê, no princípio da autopre-
servação, riscos para a sociabilidade humana, mas, também 
e precisamente aí, a única forma de viabilizar a associação 
política: o medo que leva à agressão defensiva antecipató-
ria e degenera o estado natural na guerra de todos contra 
todos é o mesmo que funde os homens individualizados no 
Leviathan de Hobbes; os inconvenientes para a preservação 
da propriedade de Locke, a rigor, pré-existente ao governo 
civil, são os fundamentos para sua própria constituição; a 
instabilidade do estado natural que corrompe o bom sel-
vagem de Rousseau é a mola para a expressão da vontade 
geral na instituição do legislador (tão fundamental contra 
o Ancien Régime); e, finalmente, a “insociável sociabilida-
de” (ungesellige Geselligkeil) da filosofia da história de Kant, 
expressão mais nítida da incontornável tensão moral do 
individualismo, que viabiliza a sociedade enquanto ameaça 
sempre dissolvê-la.

Contra o raciocínio intuitivo desavisado, o self-love é 
absolutamente essencial para a sociedade burguesa – mui-
to embora, no limite, possa destruí-la. É essa tensão extre-
mamente sensível que marca a simbiose entre liberalismo e 
individualismo no século XVIII. Essa síntese, mesmo partin-
do de uma igualdade básica, tende a desigualar os homens, 
o que, no limite, levaria a comprometer os fundamentos do 
próprio Iluminismo – para amainar essa tensão intrínseca, o 
século XVIII desenvolveu a filosofia da história, no sentido 
de Reinhart Koselleck.

Koselleck, em seu conhecido Crítica e crise: Uma contri-
buição à patogênese do mundo burguês (1959), expressa toda a 
dificuldade da gênese patológica do mundo burguês, oriun-
da da separação entre moral e política operada pelo Estado 
moderno no século XVII. Essa separação subtraiu as bases 
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morais do poder político, garantidas pela religião, as quais 
não podiam ser plenamente substituídas pela política “neu-
tra” – i.e., desvencilhada da religião e apoiada no direito 
– ironicamente inaugurada por Hobbes (in secret free): “O 
individualismo de Hobbes é o pressuposto de um Esta-
do ordenado e, ao mesmo tempo, a condição de um livre 
desenvolvimento do indivíduo” (Koselleck, 1999, p. 27).

A separação entre moral e política instaurou um movi-
mento permanente de crítica e crise do poder político, e 
ensejou a necessidade de uma filosofia da história: “A cri-
se política (que, uma vez deflagrada, exige uma decisão) e 
as respectivas filosofias da história (em cujo nome tenta-se 
antecipar essa decisão, influenciá-la, orientá-la ou, em caso 
de catástrofe, evitá-la) formam um único fenômeno histó-
rico, cuja raiz deve ser procurada no século XVIII”, pois “o 
processo crítico do Iluminismo conjurou a crise na medida 
em que o sentido político dessa crise permaneceu encober-
to. A crise se agravava na mesma medida em que a filosofia 
da história a obscurecia” (Koselleck, 1999, p. 9; p. 13).

A única maneira de resolver a crise era a utopia da filoso-
fia da história, substituindo a teologia pela razão. Pautada pela 
fé no progresso, a filosofia da história a um só tempo obscure-
cia a crise e remetia sua solução (pendente desde a separação 
entre moral e política) para um futuro remoto, isentando de 
responsabilidade o individualismo liberal-burguês.

As filosofias da história do século XVIII têm em conta 
um processo de formação humana (Bildung 2), assentado 
sobre a pressuposta perfectibilidade humana, já detectável 
em Ferguson (1995, p. 14) e, em toda a sua dimensão, em 
Condorcet: “que a natureza não indicou nenhum termo ao 

2. Bildung não encontra tradução exata para seu conteúdo. Reflete uma formação 
plena e gradual dirigida à perfeição. Não se trata, com efeito, da mera educação 
formal, mas sim da constituição completa do ser humano e, em outra escala, da 
própria humanidade. Deriva sua formação do substantivo das Bild (= imagem), o 
que lhe dá um sentido de “constituir-se em uma imagem perfeita”.



Individualismo, liberalismo e filosofia da história

Lua Nova, São Paulo, 66: 167-203, 2006

174

aperfeiçoamento das faculdades humanas; que a perfectibi-
lidade do homem é realmente indefinida: que os progressos 
dessa perfectibilidade, doravante independentes da vonta-
de daqueles que desejariam detê-los, não têm outros termos 
senão a duração do globo onde a natureza nos lançou. Sem 
dúvida, estes progressos poderão seguir uma marcha mais 
ou menos rápida, mas ela deve ser contínua e nunca retró-
grada enquanto a terra ocupar o mesmo lugar no sistema 
do universo” (Condorcet, 1993, p. 20/21).

A filosofia da história de Condorcet é paradigmática: 
a história humana progrediria em uma seqüência de está-
gios evolutivos, compreendendo um processo de desenvol-
vimento progressivo constantemente apoiado nos avanços 
técnicos alcançados pelas gerações passadas, os quais, pela 
educação, são incorporados ao patrimônio científico e cul-
tural dos modernos. Nessa escalada, os homens passam de 
(1) povoados primitivos a (2) comunidades de pastores e 
agricultores; (3) momento a partir do qual se desenvolve 
a escrita alfabética; (4) chegando-se à Grécia clássica; (5) 
momento após o qual o progresso humano entra em deca-
dência e permanece obscurecido até (6) as Cruzadas; após o 
que (7) as ciências e a tipografia promovem um novo surto 
de expansão do progresso científico e tecnológico; (8) que 
fornece as bases para que a ciência e a filosofia se oponham 
e condenem o jugo do absolutismo; (9) fazendo com que a 
razão desde Descartes possa compor a República Francesa; 
culminando (10) na época moderna. Essa progressão histó-
rica, concebida como uma escadaria marcada pelo avanço 
tecnológico, tem seu sentido na medida em que o desenvol-
vimento do espírito humano condiciona o desenvolvimento 
das próprias faculdades individuais.

Herder também apresenta um importante exemplo, a 
começar pelo título de sua obra de 1774: Também uma Filo-
sofia da história para a formação da humanidade: Uma contribui-
ção a muitas contribuições do século. Nota-se que Herder capta 
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com exatidão o “espírito da época”, tornando mais explícito 
o projeto de formação da humanidade. Compartilha com 
seu tempo a noção de que a perfectibilidade humana advin-
da da educação é uma garantia de seus passos futuros, justa-
mente porque o progresso está associado a um processo de 
formação plena e gradual: daí porque não se pode afirmar 
a superioridade deste ou daquele povo neste ou naquele 
período (Herder usa “idade”), justa e exatamente porque 
todos os períodos foram e são importantes para a formação 
da humanidade tal como ela se encontra.

“Se a natureza humana nada tem a ver com uma divindade que 
autonomamente se orientasse para o bem, se tudo tem que 
aprender, se tem que se ir formando por sucessivos passos, 
se tem que ir sempre progredindo numa luta gradual, é 
natural que se vá formando, quase sempre, senão mesmo 
sempre, nos domínios em que encontra motivos que 
conduzem à virtude, à luta, ao progresso. Em certo sentido 
dir-se-á pois que toda a perfeição humana é nacional, secular 
e – se observarmos com o máximo rigor – individual.” 
(Herder, 1995, p. 38 – grifos acrescidos.)

E acrescenta ainda, quanto à Bildung do gênero huma-
no: “Tem que passar por diferentes idades, sempre em 
manifesta progressão contínua, sempre num esforço de 
continuidade! Entre cada idade parece haver momentos de 
repouso, revoluções, transformações! E contudo, cada um 
dos estádios contém em si mesmo o ponto central da sua 
felicidade” (Herder, 1995, p. 45).

Mas talvez Kant seja, ainda, o melhor exemplo do 
arranjo estabelecido entre liberalismo, individualismo e 
filosofia da história. Seu pequeno escrito de 1784, Idéia de 
uma História Universal de um ponto de vista cosmopolita, arti-
cula-se em torno de nove proposições: (1) todas as dispo-
sições naturais de uma criatura estão fadadas a se desen-
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volverem completamente conforme um fim determinado; 
(2) no homem, tais disposições significam o uso da razão e 
devem se manifestar no desenvolvimento não do indivíduo, 
mas da espécie; (3) a natureza proporciona uma felicida-
de livre do instinto ao homem; (4) o instrumento utilizado 
pela natureza para que a espécie humana desenvolva com-
pletamente suas determinações é o antagonismo social, a 
insociável sociabilidade (ungesellige Geselligkeit) que força os 
homens a entrar em sociedade mas ameaça dissolvê-la a 
cada momento; (5) de forma que o maior problema para 
a espécie humana é alcançar uma organização da socieda-
de civil perfeitamente justa e livre; (6) problema este que, 
por ser o mais difícil, será resolvido por último pela espé-
cie humana; (7) o problema da perfeita constituição civil 
somente poderá ser resolvido a partir da solução do pro-
blema externo da relação entre os Estados; (8) de forma 
que a história da espécie humana representa a realização 
de um plano oculto da natureza, tanto na constituição civil 
interna quanto externa, desenvolvendo plenamente as 
determinações humanas; e, finalmente, (9) uma tentativa 
de elaboração filosófica desse plano da natureza é não ape-
nas possível quanto mesmo favorável para o propósito da 
natureza (Kant, 1986, ps. 9/24).

Toda essa progressão tem em vista uma tarefa singu-
lar, formulada, como não podia deixar de ser, pelo próprio 
Kant, em Resposta à Pergunta: Que É Esclarecimento?, cuja res-
posta é óbvia: “Esclarecimento é a saída do homem de sua 
menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade 
é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a 
direção de outro indivíduo” (Kant, 1985, p. 100).

Fica claro, portanto, que a filosofia moral escocesa, o 
racionalismo francês e o idealismo alemão apresentavam 
um peculiar concerto conceitual quanto a individualismo, 
liberalismo e filosofia da história, no bojo do Iluminismo do 
século XVIII. Toda a questão do esclarecimento era eman-
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cipar o homem da tradição pela razão, e, do ponto de vista 
político, essa tarefa se traduzia na busca por um fundamen-
to racional para o poder político. A razão natural do Ilumi-
nismo naturalizou, por assim dizer, a ordem social que se 
constituía à imagem e semelhança do burguês.

Donde a concepção da sociedade – e do mercado capi-
talista em constituição – dar-se em termos naturais e espon-
tâneos: a ordem natural das coisas, a abstração do indivi-
dualismo liberal-burguês que tanto incomodara Marx, está 
completamente enraizada na filosofia da história do século 
XVIII; ela foi o verdadeiro elemento filosófico da política e 
da economia burguesas, pois eximiu o burguês de justificar 
o fardo da desigualdade e da exploração. Aqui, a correção 
das desigualdades não está assentada na eficiência regula-
dora do capitalismo, mas na utopia do progresso humano 
– e a diferença não é retórica:

“O objetivo dos cidadãos será aperfeiçoar-se moralmente 
até o ponto de saber efetivamente, e cada um por si, o que 
é bom e o que é mau. Assim, cada um torna-se um juiz 
que, em virtude do esclarecimento alcançado, considera-
se autorizado a processar as determinações heterônomas 
que contradizem sua autonomia moral. Assim, a separação, 
realizada pelo Estado, entre política e moral volta-se contra 
o próprio Estado, que é obrigado a aceitar um processo 
moral” (Koselleck, 1999, p. 16).

A aporia da legitimação política decorre então da inca-
pacidade de a política resistir ao crivo da moral, mesmo 
diante da expressão moderna do Estado racional – tanto na 
passagem do Estado absoluto ao Estado de direito quanto 
deste ao Estado democrático, ou, ainda, deste último ao 
Estado social. Enfim, “A conta foi apresentada pela primei-
ra vez na Revolução Francesa” (Koselleck, 1999, p. 161) e 
seria apresentada ainda em outras ocasiões.
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Com a Revolução Francesa, inaugura-se uma nova tem-
poralidade, encerra-se o tempo da filosofia da história ao 
mesmo tempo em que não se consuma o projeto iluminis-
ta. Não é à toa que o século XIX, tensionado pelo cons-
titucionalismo democrático e pelo movimento proletário 
revolucionário, conheceu a sociologia e o romantismo, 
dada a frustração de 1848. Duas guerras mundiais depois, 
entremeadas pela Revolução Russa, pela crise de 1929, pelo 
nazi-fascismo, por um Keynes e um Beveridge, o Ocidente 
construiu a social-democracia – uma recusa à memória da 
primeira metade do século XX e uma retomada do élan do 
século XVIII. E essa determinação histórica é bastante cons-
ciente: “Apenas este projeto do Estado social fez sua a herança 
dos movimentos burgueses de emancipação” (Habermas, 1987, p. 
106). A ponte está enfim completa: o Estado social é a “últi-
ma” etapa do projeto iluminista:

“A emancipação, assegurado o denominador comum de 
justiça para todas as demandas, objetivava a erradicação 
da desigualdade jurídica, social, política e econômica. 
Assim, em qualquer caso, o termo se tornou um conceito 
que demandava a erradicação da dominação pessoal do 
homem sobre o homem; era tanto liberal, em favor da rule 
of law, quanto democrática, em favor da soberania popular; 
era interpretável em uma versão socialista, em favor da 
comunhão da propriedade, tanto quanto o suposto meio 
de abolição da dominação econômica. (...) Para ficar 
com nosso exemplo britânico: a emancipação católica 
forçou o Reform Act de 1832 que estendeu o direito de 
voto, mas apenas encontrou sua sanção democrática geral 
em 1919. Desde então, seguiram-se as tarefas do Welfare 
State de realizar distribuição da riqueza e dos lucros da 
produção por justiça social sem, contudo, alcançar um 
balanço econômico – como precondição de justiça social 
duradoura.” (Koselleck, 2002, p. 254/255).
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Essa percepção é absolutamente clara tanto para Haber-
mas quanto para Hayek. E é o posicionamento quanto à situa-
ção do Estado de Bem-Estar Social vis-a-vis o projeto iluminis-
ta que determinará o sentido da teoria política mais recente.

Neoliberalismo e individualismo econômico: Hayek
Uma vez feita a relação entre individualismo, liberalismo 
e filosofia da história no transcorrer da modernidade em 
trânsito do século XVIII para o século XIX, cumpre agora 
desfazer uma relação conceitual geralmente compreendida 
de maneira excessivamente linear, qual seja: a derivação do 
neoliberalismo a partir do liberalismo. O apelo ao self-love 
como critério para as trocas mercantis, na clássica passagem 
de Adam Smith, já citada, é geralmente reduzido à ação 
mercantil – de Hayek à teoria da escolha racional, passan-
do por Robert Nozick, James Buchanan e Gordon Tullock, 
o “homem econômico” é reivindicado como pedra angular 
da nova direita, muito embora essa nova direita tenha gene-
ralizado uma postura teórica bem distinta da moralidade 
econômica-liberal de Smith3.

Para aclarar os termos, é necessário investigar como 
Hayek lida com a tradição liberal. O clássico The Road to 
Serfdom, de 1944, denunciava: “Nós ainda acreditamos que 
até bem recentemente éramos governados pelo que é vaga-
mente chamado de idéias do século dezenove ou princípio 
do laissez faire” (Hayek, 1994, p. 15). A crítica é dirigida ao 
abandono da liberdade econômica individual tipicamen-
te liberal, experimentado no correr do século XX – mas 
tal abandono decorre, segundo o próprio Hayek, de uma 
matriz liberal racionalista exacerbada que culmina no pla-
nejamento coletivista.

3. Cf., reivindicando a descendência de Smith, Hayek, 1984, Buchanan, 1989. Cf., 
para a crítica dessa pretensão, Sen, 1987 e Bellamy, 1994. Para a nova direita, cf. 
Gray, 1996.
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Em “Individualism: True and False”, na coletânea 
Individualism and Economic Order (1948), a maior preocupação 
é a decomposição do individualismo, fundamento da 
civilização ocidental. O individualismo de que fala Hayek 
pretende resgatar a referência ao Renascimento, para o qual o 
homem é visto enquanto tal, soberano em sua própria esfera. 
É necessário, então, matizar a tradição liberal iluminista, pois 
não é toda ela que segue essa linha: há um individualismo 
“verdadeiro” e outro “falso”. O primeiro remonta ao 
empirismo britânico e passa por Locke, Mandeville, Hume, 
Smith e Burke, culminando em Tocqueville e Lord Acton; o 
falso individualismo se remete à tradição racional-cartesiana 
francesa, incluindo Voltaire, Rousseau, os fisiocratas e os 
enciclopedistas (especialmente D’Alembert e Diderot). 
Hayek imputa a confusão entre o “verdadeiro” e o “falso” 
individualismo a John Stuart Mill e Herbert Spencer, que 
promoveram a fusão entre o racionalismo francês e o 
empirismo anglo-saxônico – no caso de Mill, claramente 
tomado de Kant, tributário do racionalismo de Rousseau – 
mas também, é bom lembrar, do empirismo de Hume.

O principal problema é que “esse individualismo racio-
nalista sempre tende a se desenvolver como o oposto do indi-
vidualismo, a saber, socialismo ou coletivismo” (Hayek, 1984, 
p. 4) – a vinculação entre o racionalismo iluminista e o Esta-
do de Bem-Estar Social é aqui bastante evidente para Hayek 
(1979b, p. 13).

O verdadeiro individualismo é precipuamente uma teo-
ria da sociedade e apenas a partir daí permite deduzir um 
conjunto de máximas políticas: a única maneira de compre-
ender os fenômenos sociais é a partir das ações individuais 
orientadas pelo comportamento e pelas expectativas dos 
demais indivíduos:

“não há outra maneira para entender os fenômenos sociais  
a não ser através de nosso entendimento das ações individuais 
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orientadas em direção às outras pessoas e guiadas pelo 
comportamento que delas é esperado” (Hayek, 1984, p. 6).

Não obstante Hayek pretenda, com o verdadeiro indi-
vidualismo, retomar o “homem econômico” liberal, ele aca-
ba se colocando mais próximo de Max Weber e de Vilfredo 
Pareto que do próprio Smith. Como se pode perceber, o 
individualismo de Hayek o aproxima do individualismo eco-
nômico de Weber e Pareto – indispensável, nessa medida, 
para compor sua própria teoria do conhecimento. Veja-se, 
respectivamente:

“Ação como orientação compreensível pelo sentido do 
próprio comportamento sempre existe para nós unicamente 
na forma de comportamento de um ou vários indivíduos. 
(...) Para a interpretação compreensiva pela Sociologia, ao 
contrário, essas formações (sociais) nada mais são do que 
desenvolvimentos e concatenações de ações específicas 
de pessoas individuais, pois só estas são portadoras 
compreensíveis para nós de ações orientadas por um sentido. 
(...) Ação social, por sua vez, significa uma ação que, quanto 
a seu sentido visado pelo agente ou os agentes, se refere ao 
comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso” 
(Weber, 2000, v. I, p. 8/9 – grifos acrescidos).
“Todo indivíduo, à medida que atua logicamente, procura 
atingir um máximo de utilidade individual”; “O termo 
indivíduo é preciso: serve para indicar seres vivos considerados 
isoladamente. O termo sociedade é um pouco vago: designa, 
geralmente, um agregado de tais indivíduos, considerados em 
seu conjunto” (Pareto, 1984, p. 96; p. 174).

Partindo de uma definição pareto-weberiana do indivi-
dualismo (se não na intenção, pelo menos no conteúdo), 
Hayek chega à conclusão de que as instituições sociais mais 
fundamentais resultaram de inúmeras e fragmentadas ações 
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individuais não submetidas a um plano de ação prévio, em 
clara rejeição ao racionalismo cartesiano. Nesse sentido, é 
possível compreender a formação de arranjos sociais espon-
tâneos e não planejados e, mais ainda, refutar o preceito 
racionalista de que a razão deve servir aos fins individuais 
– pois tal circunstância levaria ao planejamento e, em últi-
ma instância, ao socialismo. Os resultados sociais advindos 
de ações individuais são muito melhores do que o planeja-
mento racional poderia eventualmente prever.

Com Hayek, a rejeição que o conceito de individualis-
mo provocara na segunda metade do século XX é imputada 
ao sentido de egoísmo geralmente a ele associado, de forma 
que os dois conceitos são tomados como sucedâneos. Contra 
essa rejeição, argumenta que na linguagem do século XVIII, 
o self-love e o selfish interest não significavam o egoísmo hedo-
nista que conhecemos hoje, relacionado exclusivamente ao 
interesse econômico de mais curto prazo. Até aqui, Hayek 
argumenta com toda a retidão. Mas as diferenças entre Man-
deville e Smith, como visto, não se reduzem a questões termi-
nológicas; a diferença entre eles é fundamentalmente filosófi-
ca; melhor dizendo, é uma diferença de filosofia moral.

Partindo das ações individuais orientadas por expectati-
vas sociais, premissa claramente weberiana, Hayek tem de for-
çar a leitura que faz do liberalismo escocês do século XVIII: 
apoiado em Ferguson, assevera que “rastreando os efeitos 
combinados de ações individuais, nós descobrimos que mui-
tas das instituições sobre as quais se apóiam as realizações 
humanas surgiram e funcionam sem uma mente idealizado-
ra e planejadora” (1984, p. 6/7); e que o desenvolvimento 
espontâneo da ordem social a partir das ações individuais é o 
“grande tema” da filosofia moral escocesa (1984, p. 7).

Ora, o grande tema da filosofia moral escocesa é com-
pletamente outro, por mais que tais considerações estejam de 
fato presentes – tanto Smith quanto principalmente Fergu-
son asseveram a evolução gradual e espontânea da sociedade. 
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Mas, como visto na seção anterior, o individualismo subjacente a 
essa concepção não se relaciona às ações individuais orientadas por 
expectativas sociais, mas sim à tensão intrínseca ao individualismo 
liberal, representada na insociável sociabilidade tipicamente iluminis-
ta, amainada pela filosofia da história. Nessa medida, a solução 
dos efeitos colaterais do individualismo liberal-burguês do 
século XVIII é remetida para o futuro, para a evolução huma-
na. Mas esse não é, isoladamente, o grande tema de Smith e 
Ferguson. Tanto é assim que Hayek, não obstante as inúme-
ras remissões a Smith, e mesmo quando recorre a Mandeville, 
deixa entrever o viés de sua leitura – principalmente no artigo 
“Dr. Bernard Mandeville”, publicado nos Freiburger Studien:

“Talvez ele [Mandeville] não tenha de maneira alguma 
mostrado exatamente como uma ordem pode se constituir 
sem um plano, mas ele compreendeu plena e claramente 
que ela assim se faz” (Hayek, 1969, p. 128).

De fato, se, na esteira da tradição da filosofia moral clás-
sica, o individualismo não se reduz ao hedonismo estrito mas 
projeta-se no anteparo moral garantido pela filosofia da histó-
ria, Hayek se distancia dessa tradição e se aproxima do empi-
rismo cético ao negar ao indivíduo a condição para melhor 
descobrir quais são seus verdadeiros interesses. Essa tarefa 
tem de ficar, por isso, a cargo de um processo social em que 
todos podem igualmente participar e tentar o melhor resul-
tado; a razão humana não é um atributo individual dado ao 
homem, mas eminentemente um processo inter-pessoal, no 
qual a ação de um indivíduo é testada em face da ação dos 
outros indivíduos, sendo então aprovada, reprovada, corrigi-
da ou confirmada4.

4. A semelhança com as pretensões de validade do agir comunicativo no mundo 
da vida, enquanto contexto comunicativo intersubjetivamente partilhado merece 
registro, não obstante seja impossível desenvolver o tema aqui com a precisão de-
mandada.
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O ponto central do individualismo de Hayek não é um 
atestado da conduta empírica, mas diz respeito às possibili-
dades cognitivas intrinsecamente limitadas, já que o homem 
não é capaz de conhecer e apreender muito mais além do 
que uma pequena parcela da sociedade e somente pode 
levar em consideração aquilo que sua capacidade intelecti-
va é capaz de processar na circunscrita esfera individual da 
predição possível. Trata-se de uma teoria do conhecimento 
de caráter essencialmente cético-empirista (na matriz de 
Kant e Hume)5.

Com isso, Hayek se aproxima e se afasta da tradição 
liberal clássica a que se pretende filiar, pois seu individualis-
mo é muito mais conectado a uma teoria do conhecimento 
que a uma filosofia moral propriamente dita – e o princi-
pal problema de Hayek é que sua teoria do conhecimen-
to, não obstante sua conotação moral, é determinada pre-
cipuamente por pressupostos econômicos e, em especial, 
por pressupostos típicos do mercado competitivo. Por mais 
que sua teoria do conhecimento empiricamente limitado o 
aproxime de Kant e Hume, e por mais que seu conceito de 
ordem espontânea aponte para Mandeville (e, conceda-se, 
para Ferguson e Smith), falta-lhe, contudo, a garantia teó-
rica representada por um projeto moral, dado seu descom-
promisso com o iluminismo. Mas Hayek não pode fazê-lo, 
em função de sua compreensão do verdadeiro individualis-
mo, eminentemente anti-racionalista.

No individualismo de Hayek, o indivíduo, unidade bási-
ca da ordem social espontânea, somente tem acesso a um 
conhecimento muito limitado, empiricamente apreensível. 
É por essa razão que individualismo, teoria do conhecimen-
to e mercado se imbricam inexoravelmente em Hayek: ora, o 
arranjo que permite que pequenas esferas individuais capa-

5. É por isso que a teoria do conhecimento desenvolvida por Hayek pode ser de-
signada como um “neokantismo cético” (Gray, 1996, ps. 33/35).



João Paulo Bachur

Lua Nova, São Paulo, 66: 167-203, 2006

185

zes de um conhecimento muito limitado entrem em con-
tato umas com as outras para a produção de efeitos sociais 
de longo alcance é o mercado, apoiado na propriedade pri-
vada e na troca. Mas essa teoria do conhecimento tem um 
vício intrínseco insanável. Vejamos:

“Em suma, devo afirmar que o elemento empírico na teoria 
econômica – a única parte que concerne não apenas 
implicações mas causas e efeitos e que leva, portanto, a 
conclusões as quais, de qualquer forma, são em princípio 
susceptíveis de verificação – consiste de proposições sobre 
a aquisição de conhecimento” (Hayek, 1984, p. 33 – grifos 
acrescidos).

E qual é o elemento empírico da teoria econômica que 
viabiliza o conhecimento?

“Competição é, assim como a experimentação na ciência, 
primeiro e sobretudo um processo de descoberta” (1979a, 
p. 68 – grifos acrescidos).

Hayek não deduz a competição de suas premissas – e aí 
é que está o ponto cego de sua construção teórica – ao con-
trário, erige a própria competição ou premissa do conheci-
mento. Essa construção traz uma dificuldade incontornável. 
Para Hayek, o individualismo não é puramente econômico 
– o que não quer dizer que os aspectos econômicos sejam 
desprezíveis, muito pelo contrário, são absolutamente 
determinantes. Não por outra razão, o mercado é a melhor 
forma de assegurar o aumento do conhecimento social, a 
estabilidade da ordem social e o progresso, porque permite 
que os indivíduos manejem espontaneamente o conheci-
mento legado pela tradição e incrementem as informações 
adquiridas pelas trocas econômicas. Mas a dificuldade a que 
Hayek parece não dar solução satisfatória está em relacio-
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nar individualismo e teoria do conhecimento. A competi-
ção como premissa não é a melhor opção. A pressuposição 
do mercado em sua neutralidade abstrata condiciona a 
teoria do conhecimento: Hayek não parte do indivíduo em 
seu conhecimento limitado e essencialmente empírico para 
chegar ao mercado, mas faz o contrário: o mercado com-
petitivo está pressuposto na própria definição do conheci-
mento, pois é a competição que caracteriza o processo de 
descoberta; o conhecimento está diretamente subordinado 
ao elemento empírico da teoria econômica.

Como já mencionado, Hayek tem de fugir do indivi-
dualismo racionalista, que conduz ao socialismo. Mas essa 
circunstância força sua construção teórica e impõe custos 
muito altos. Em última instância, a preocupação de Hayek 
é assegurar uma ordem social que, mesmo não sustentada 
pela racionalidade individual estrita, constitua um conjunto 
social no todo racional. Mas se o individualismo de Hayek 
não é o mesmo de Smith – pois o self-love condicionava a 
extensão da divisão do trabalho e do mercado, e, no neoli-
beralismo, é uma concepção a priori do mercado que permi-
te ligar individualismo e teoria do conhecimento – a liber-
dade individual do neoliberalismo não pode ser liberal6. 
Em Hayek, liberdade é um conceito extremamente restrito, 
reduzido à mera ausência de coerção físico-corporal por 
parte de outros homens:

“Estamos preocupados neste livro com aquela condição na 
qual a coerção dos homens por outros homens seja reduzida 
tanto quanto possível em sociedade. Devemos descrever esse 
estado daqui em diante como estado de liberdade. (...) O 
estado no qual um homem não está sujeito à coerção pela 

6. No sentido da liberdade negativa ou dos modernos, para lembrar expressões 
clássicas do liberalismo de Isaiah Berlin e Benjamin Constant, por exemplo. O 
neoliberalismo se defronta, por assim dizer, com um “paradoxo da liberdade”: só 
é neoliberal na medida em que sua liberdade não é propriamente liberal.



João Paulo Bachur

Lua Nova, São Paulo, 66: 167-203, 2006

187

vontade arbitrária de outros é também freqüentemente 
distinguido como liberdade ‘individual’ ou ‘pessoal’ ” (1960, 
p. 11).

Assim, liberdade e coerção adquirem um sentido exclu-
sivamente pessoal, pois se referem apenas às ações estabe-
lecidas entre homens individualizados, e não signifiquem a 
ausência de outras barreiras impessoais:

“Nesse sentido, ‘liberdade’ refere-se somente à relação entre 
os homens, e sua única infração é a coerção por outros 
homens.” (Hayek, 1960, p. 12)

Liberdade e coerção, como é possível perceber, advêm 
da concepção de um mercado espontâneo e não-coercitivo 
no qual os indivíduos se movem livremente. Essa circuns-
tância, ao contrário da intuição, é muito mais uma diferen-
ça que uma semelhança entre liberalismo e neoliberalismo. 
Como visto, a naturalização da ordem social no liberalismo 
era garantida pela filosofia da história: para os liberais, a 
liberdade fundava o mercado livre; para os neoliberais a 
liberdade está contida no mercado. 

O conceito de “ordem espontânea” (kosmos – socie-
dade), em oposição ao de “organização” (taxis ou “ordem 
artificial” – governo), configura uma ordem social endóge-
na, abstrata, complexa e auto-suficiente. Esse conceito de 
ordem espontânea é uma negação frontal à tradição ilu-
minista, pois não há de falar em qualquer “projeto” huma-
no (Hayek, 1973, p. 35 e ss). A “ordem natural das coisas” 
do século XVIII estava assentada na utopia do progresso 
humano, que seria suficiente para solucionar o problema 
da emancipação espontaneamente. A espontaneidade da 
ordem social de Hayek é um conceito restrito e paradoxal, 
pois a ordem social é espontânea apenas na medida em que 
não transcenda seus próprios limites. O progresso não se 
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relaciona à emancipação, mas sim à manutenção da desi-
gualdade e, nessa medida, à contenção social. Esse parado-
xo tem relação no vínculo intrínseco entre progresso e desi-
gualdade, pois ele permite que bens materiais em princípio 
disponíveis apenas para as classes sociais mais abastadas 
possam se tornar acessíveis também às classes sociais mais 
baixas. Justamente a inevitabilidade da desigualdade econô-
mica é o argumento utilizado para defender a espontanei-
dade da ordem social capitalista, pois é impossível antever 
os resultados do mercado ou prever o curso do progresso:

“Em sentido estrito, apenas a conduta humana pode ser 
chamada justa ou injusta. Se aplicarmos tais termos a um 
estado de coisas, eles farão sentido apenas na medida em 
que julgarmos alguém responsável por instituir esse estado 
de coisas ou por permiti-lo. Um fato puro ou um estado de 
coisas que ninguém pode mudar pode ser bom ou ruim, 
mas não justo ou injusto. (...) Evidentemente, não apenas 
as ações individuais mas também a ação concertada de 
vários indivíduos ou a ação de organizações podem ser 
justas ou injustas. O governo é uma tal organização, mas a 
sociedade não. E, embora a ordem social seja afetada pelas 
ações do governo, e desde que ela remanesça uma ordem 
espontânea, os resultados particulares do processo social não 
podem ser justos ou injustos” (Hayek, 1976, p. 31/32 – grifos 
acrescidos).

Com tal articulação, o próprio princípio de organização 
da ordem social – a economia de mercado – fica isento de 
crítica; não se trata mais de defender uma sociedade base-
ada no capitalismo competitivo porque tal defesa não faz o 
menor sentido, aliás, não faz qualquer sentido questionar 
essa própria ordem social, pois sua espontaneidade fática 
está fora do crivo da justiça, reservado à conduta humana. 
Com isso, os resultados de uma sociedade de mercado já 
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não se prestam sequer a julgamento: a melhor defesa do 
mercado é torná-lo um pressuposto axiológico e epistemo-
lógico. O arcabouço conceitual de Hayek permite que a 
ordem social e o governo sejam concebidos em planos dis-
tintos, sendo a interação entre ambos regida pelo critério 
da competição, pelas razões já vistas. É por isso que:

“Tem-se que admitir claramente que a maneira pela qual 
os benefícios e encargos são distribuídos pelo mecanismo 
de mercado deveria ser considerado como muito injusto 
em várias instâncias se fossem o resultado de uma alocação 
deliberada a pessoas particulares. Mas não é esse o caso” 
(Hayek, 1976, p. 64 – grifos originais).

Sem a filosofia da história como anteparo moral, Hayek 
força a caracterização do mercado como algo espontâneo, 
o que fragiliza a relação entre o neoliberalismo e a defesa 
da liberdade individual. Essa conclusão, após a identifica-
ção do arranjo clássico entre liberalismo, individualismo e 
filosofia da história, chega a soar quase elementar: se Hayek 
não se filia ao projeto do esclarecimento, se a emancipa-
ção não está no horizonte do neoliberalismo, não se pode-
ria esperar muito de seu conceito de liberdade. É por essa 
razão que sua defesa moral da liberdade é mitigada e mati-
zada pela defesa econômica do mercado competitivo – Hayek 
opera uma depuração moral do homem econômico de Smith, 
por assim dizer.

A união entre competição e teoria do conhecimento 
dispensa a garantia teórica representada pela filosofia da 
história; a ojeriza ao projeto distributivo exige a renúncia 
ao conteúdo moral da tradição liberal – a vinculação do 
neoliberalismo ao liberalismo é, portanto, muito mais fraca 
do que pode parecer à primeira vista, muito menos óbvia 
que retórica. Hayek está muito menos relacionado a Adam 
Smith do que a Pareto e Weber. A filosofia moral escocesa, 
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o racionalismo francês e o idealismo alemão possuíam em 
comum um individualismo liberal que, embora projetasse 
efetivamente conseqüências econômicas bastante significa-
tivas para o desenvolvimento da economia de mercado, não 
se exauria em tal tarefa, não se limitava a justificar o mer-
cado. A ausência de um anteparo moral como fundamento 
filosófico-político precípuo marca a fronteira entre Hayek e 
o liberalismo clássico, já que essa função é desempenhada 
pela competição7.

Agir comunicativo e filosofia da história: Habermas
Se Hayek desfaz a articulação entre individualismo, libera-
lismo e filosofia da história, reconfigurando o “verdadeiro” 
individualismo à sua maneira (i.e., essencialmente marcado 
pela competição capitalista), Habermas reorganiza a tríade 
iluminista em uma crítica – ma non troppo – à social-demo-
cracia. Hayek, como visto, não pode herdar nada do proje-
to iluminista além de um individualismo economicamente 
hipostasiado muito distante de Smith. Habermas, tido por 
mentor de uma “segunda geração” da teoria crítica da socie-
dade (leia-se: filiado, nessa medida, ao marxismo ocidental 
da segunda metade do século XX), é, na verdade, o autên-
tico herdeiro do individualismo liberal-burguês; tem muito 
mais de Smtih do que de Frankfurt.

E a chave em que se dá essa apropriação não está no 
individualismo em si, que aparece como defesa da indivi-
dualidade, mas na tradução da filosofia da história liberal à 
teoria do agir comunicativo.

Compreender Habermas implica, portanto, recompor 
um duplo movimento em seu trajeto teórico: a apropriação 
do élan iluminista em chave social-democrata e, simultanea-
mente, o distanciamento do materialismo histórico.

7. Não se nega, absolutamente, conteúdo moral à filosofia de Hayek, mas ele não 
é o fundamento precípuo de seu neoliberalismo.
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A apropriação habermasiana da tradição iluminista está 
concentrada no conceito de filosofia da história, conforme 
desenvolvido por Koselleck: um expediente para reme-
ter ao futuro a solução da aporia da legitimação política. 
Individualismo e liberalismo, por sua vez, estão presentes 
em Habermas de maneira bastante peculiar: o “liberalismo” 
decorre da crítica ao Welfare State, ou melhor, a seus exces-
sos juridicizantes – mas não às conquistas representadas 
pelos direitos sociais. O liberalismo clássico tinha em con-
ta a liberdade como emancipação – Habermas irá mitigar 
esse aspecto, como se verá. O individualismo, a seu turno, 
é na verdade a defesa da individualidade contra o aparato 
de poder estatal – o que remete Habermas, pelo menos em 
alguma medida, à tradição sociológica.

De fato, não obstante o célebre livro de Hayek, Road to 
Serfdom, tenha sido batizado por inspiração em Tocqueville, 
Habermas está mais perto do francês do que se pretende o 
próprio Hayek. O século XIX apresentou inúmeras reações 
ao individualismo, não circunscritas ao perímetro socialista: 
um diagnóstico comum era feito tanto por Marx quanto por 
Tocqueville; ambos já delineavam uma defesa do indivíduo 
perante o aparato de poder estatal. O argumento seria radi-
calizado por Weber nas teses da perda de sentido e da perda 
da liberdade, corolários inevitáveis do desencantamento do 
mundo como modernização social pautada pela ação racio-
nal com relação a fins.

Em linha com Tocqueville, Marx vê na Revolução Fran-
cesa a construção de um aparato institucional cada vez 
mais centralizado, aperfeiçoado que seria por Napoleão e 
também depois dele: “Todas as revoluções aperfeiçoaram 
essa máquina, ao invés de destroçá-la. (...) o Estado parece 
tornar-se completamente autônomo” (Marx, 1997, p. 126). 
Não é diferente a impressão de Tocqueville, na outra ponta 
ideológica da fundação da sociologia. Também para o pen-
sador francês, a Revolução Francesa somente fez acentuar 
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a centralização política já presente desde o Ancien Régime, 
submetendo toda a sociedade à administração pública, “A 
sociedade que progride gera a cada instante novas neces-
sidades, cada uma das quais representa uma nova fonte de 
poder para o governo, já que só ele é capaz de satisfazê-las” 
(Tocqueville, 1997, p. 94), culminando em uma espécie de 
“servidão regulada” (Tocqueville, 1998, p. 531/532).

Habermas concede que a perda de liberdade é, em 
alguma medida, o custo para recuperar um sentido racio-
nal específico para a ação social. Mas nessa tentativa acaba 
recaindo em algo como uma filosofia da história de caráter 
comunicativo, por assim dizer.

Para desenvolver a teoria do agir comunicativo, Haber-
mas se afastou do materialismo histórico. A sociologia de 
esquerda como um todo não hesitou em descartar Marx à 
luz do Welfare State: o diagnóstico do capitalismo invalida-
ria as conclusões marxistas; o dogmatismo do Manifesto não 
poderia resistir à prova da história, ao “ganho sem ambi-
güidades” representado pelo Estado de Bem-Estar Social 
(Habermas, 2001b, p. 53). Não é à toa, e.g., que “A aplica-
ção da teoria marxista das crises, à modificada realidade do 
capitalismo avançado, conduz a dificuldades” (Habermas, 
1999, p. 9). Na mesma linha, Claus Offe reverbera: “Gros-
seiramente, é a seguinte a dificuldade epistemológica que 
desde a Segunda Guerra Mundial vem torturando a teoria 
política marxista: faltam à teoria tradicional da crise pontos 
de referência empíricos, enquanto, ao contrário, falta uma 
teoria adequada aos processos reais da crise” (1984, p. 296). 
A social-democracia foi vista como a refutação da teoria de 
classes, da tese do colapso inevitável do capitalismo e da 
tese da proletarização progressiva, três dogmas centrais da 
Segunda Internacional (Heimann, 1991). Mas o passo deci-
sivo de Habermas está em Técnica e Ciência como ‘Ideologia’, 
no artigo homônimo:
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“Por ‘trabalho’ ou acção racional teleológica entendo ou 
a acção instrumental ou a escolha racional ou, então, 
uma combinação de duas. A acção instrumental orienta-
se por regras técnicas que se apóiam no saber empírico. 
(...) Por outro lado, entendo por acção comunicativa uma 
interacção simbolicamente mediada. Ela orienta-se segundo 
normas de vigência obrigatória que definem as expectativas 
recíprocas de comportamento e que têm de ser entendidas 
e reconhecidas, pelo menos, por dois sujeitos agentes” 
(2001a, p. 57 – grifos originais).

Não é objeto deste trabalho problematizar, na exten-
são devida, o conceito de trabalho de Habermas. É evidente 
que a redução não se sustenta e somente faz sentido em 
uma separação idealista e artificial da realidade; de Hegel a 
Marcuse, passando por Marx, o trabalho é categoria da pra-
xis social, para dizer o mínimo. A separação entre sistema e 
mundo da vida – como âmbitos do trabalho e da interação, 
respectivamente – é por demais forçada, já que o trabalho 
assalariado é “uma atividade que se realiza na esfera públi-
ca (...). Por isso, a sociedade industrial pode perceber a si 
mesma como uma ‘sociedade de trabalhadores’, distinta de 
todas as demais que a precederam” (Gorz, 2003, p. 21 – gri-
fos originais).

Habermas, seguindo Offe, demonstra o esgotamento 
da utopia da sociedade do trabalho em nome de uma uto-
pia comunicativa – e esse é o pilar de sua crítica ao Welfare 
State (cf. Offe, 1989, p. 171). Não obstante Habermas seja 
plenamente consciente do vínculo do Estado social ao pro-
jeto esclarecedor, como já visto, a crise é inegável diante da 
perda da centralidade sociológica da categoria trabalho: “O 
desenvolvimento do Estado social acabou num beco sem 
saída. Com ele esgotaram-se as energias da utopia de uma 
sociedade do trabalho” (1987, p. 112). Esse diagnóstico 
fundamenta a recuperação de sentido pelo agir comuni-
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cativamente orientado à obtenção livre do consenso – o 
projeto esclarecedor transita do trabalho à interação; da 
reprodução material à reprodução simbólica do mundo 
da vida.

Ora, mas se a reprodução simbólica do mundo da vida 
é sustentada por sua reprodução material (Habermas, v. II, 
1995, p. 209), não se pode abrir mão de uma esfera própria 
do agir instrumental, em que pese a correlata dominação 
inerente à estrutura social erigida a partir do trabalho assa-
lariado. Assim é que Habermas se envolve em uma circu-
laridade estéril e insolúvel: se o trabalho, a manipulação 
técnica, enfim, o sistema, constitui esfera indispensável para 
a reprodução do mundo da vida, é extremamente impro-
dutivo argumentar pela perda da centralidade da categoria 
trabalho: na tese do esgotamento da sociedade do trabalho, 
a categoria “trabalho” não pode ser a mera manipulação 
instrumental da natureza, tem de ser trabalho como interação 
– caso contrário, a solidariedade comunicativa não seria um 
sucedâneo satisfatório. Mas, de outro lado, o trabalho como 
agir instrumental é absolutamente incontornável para a 
própria racionalização simbólica do mundo da vida – nesse 
sentido, o trabalho não pode perder a centralidade. Mas, 
como já dito, o argumento da perda da centralidade exige 
que o trabalho seja algo além do agir instrumental, o que não 
é desenvolvido na teoria do agir comunicativo – daí a contradi-
ção do conceito de trabalho de Habermas.

Os custos desse movimento não serão pequenos. Ao 
assumir para si a tarefa de conduzir o projeto esclarecedor, 
dispensando a dialética histórico-materialista (que se fiava 
no trabalho), Habermas tem de elaborar uma garantia teó-
rica para a emancipação, exatamente como fizera o liberalis-
mo clássico. E isso é feito conforme sua estratégia para uma 
abordagem reconstrutiva das ciências sociais apoiada na 
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comunicação e, mais especificamente, na orientação da ação 
comunicativa centrada no consenso (Habermas, 1989)8.

A ausência do potencial negativo da dialética exige, 
em contrapartida, uma positividade, um sucedâneo comu-
nicativo para a filosofia da história. Essa positividade está 
na esfera pública, instância comunicativa capaz de revitali-
zar os processos de legitimação política do Estado de direi-
to (Habermas, 1984, p. 269/270). É nela que se dá o “uso 
público da razão”, para lembrar Kant (1985, p. 104). Mas 
para que tal se processe, os requisitos não são pouco exi-
gentes: as três ficções necessárias à teoria do agir comuni-
cativo rezam: autonomia dos agentes, independência (ain-
da que relativa) da cultura e transparência da comunica-
ção (Habermas, 1995, v. II, ps. 224/225). Mais ainda, são 
condições para o discurso racional: (i) a vedação de uma 
interrupção não motivada da argumentação, a liberdade 
na escolha dos tópicos da discussão e a inclusão da melhor 
informação disponível; (ii) o acesso universal equânime e 
igual à argumentação, bem como participação igual e simé-
trica; e, finalmente,  (iii) a exclusão de toda e qualquer coa-
ção além do melhor argumento, na busca cooperativa pela 
verdade (Habermas, 1996, p. 230).

Tais ficções são fortes e abstratas demais para passa-
rem sem crítica. Somente fazem sentido quando se admite 
a representação bipolar e idealista da sociedade como sis-
tema e mundo da vida (trabalho e interação), conforme a 
qual os homens desempenham papéis sociais absolutamen-
te independentes entre si, sob a orientação da busca por 
um conceito de “consenso” abstrato e normativo que, por 
isso mesmo, torna-se vazio de sentido político. A busca pelo 
consenso é, com efeito, mais importante que o próprio con-

8. Ou melhor, não no consenso empiricamente verificável propriamente dito, mas 
na busca pelo consenso. A diferença não é um jogo de palavras.
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senso – com isso, Habermas elimina a dimensão negativa da 
linguagem, cuja função é precisamente operar o dissenso. 
Vale considerar que essa dimensão negativa da comunica-
ção está presente em Luhmann9.

Com efeito, a apreensão da sociedade como sistema e 
mundo da vida enfraquece o individualismo e, por conse-
guinte, a defesa da individualidade: o self-love e a “insociável 
sociabilidade” marcavam a tensão entre egoísmo e sociabi-
lidade (quer dizer, entre ação instrumental e ação comuni-
cativa), momentos mediados que não estavam dados. Se a 
integração sistêmica se dá pela ação estratégica, cujos meios 
são dinheiro e poder; e se a integração social se dá pela 
interação dialógica, cujo meio é o consenso; a tensão ínsita 
do individualismo liberal-burguês desaparece. Por mais que 
Habermas pretenda tocar o projeto iluminista, falta-lhe a 
intransigência na defesa substancial da liberdade, presente 
no século XVIII. O individualismo de Habermas, portanto, 
embora não se assemelhe ao individualismo econômico de 
Hayek, não retoma integralmente Smith10.

Diante dessa defesa relativa da individualidade, Haber-
mas tem de construir uma filosofia da história comunicativa: 
o desacoplamento entre sistema e mundo da vida é reme-
tido à integração comunicativa alcançada em uma esfera 
pública universal, apoiada em um paradigma procedimen-
tal do direito e da democracia, cujo modelo é a evolução de 
níveis de consciência moral determinados pelo paralelismo 
entre a ontogênese (desenvolvimento do indivíduo isolado) 
e a filogênese (desenvolvimento do gênero humano).

9. A apreensão da teoria de sistemas de Talcott Parsons e de Niklas Luhmann por 
Habermas mereceria por si só um outro trabalho. Mas basta ressaltar, aqui, que tal 
apreensão é absolutamente tendenciosa e unilateral, pois elimina o conceito central 
da teoria de sistemas: a comunicação aberta ao dissenso. A interação fica assim “reservada” 
à teoria do agir comunicativo e conceitualmente vinculada ao consenso.

10. Para usar uma metáfora habermasiana: em Smith, o self-love era o medium entre 
sistema e mundo da vida, embora não fosse, por óbvio, o medium perfeito (como o 
próprio Marx pôde ulteriormente ressaltar).
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Em Para a Reconstrução do Materialismo Histórico, Haber-
mas conflui a teoria do agir comunicativo e a psicologia 
cognoscitiva do desenvolvimento. A composição permite 
avaliar a evolução de níveis de consciência moral estrutura-
dos conforme uma intersubjetividade produzida lingüistica-
mente e uma dinâmica do desenvolvimento da personalida-
de, em referência “às estruturas de consciência do direito e 
da moral – que são homólogas na história do indivíduo e na do 
gênero” (Habermas, 1983, p. 15 – grifos acrescidos).

Partindo de Piaget, Habermas oferece uma evolução 
da aprendizagem conforme a interação entre a criança e 
o ambiente, de forma que é pela confrontação com o alter 
que se forma o ego. Isso faz com que o ego se relacione, de 
um lado, com um alter que é a natureza externa e, de outro 
lado, com um alter que é a natureza interna. O desenvolvi-
mento da “identidade-do-Eu” (ich-Identität) tem paralelo na 
evolução de imagens de mundo. Com efeito, a identidade-
do-Eu se desenvolve em estágios que aprimoram a delimita-
ção entre a subjetividade e a objetividade, do ponto de vista 
cognoscitivo, lingüístico e interativo. Assim, o Eu desenvol-
ve-se na seqüência dos estágios simbiótico (em que a criança 
não se delimita perante o entorno, a subjetividade ainda 
não tem sentido); egocêntrico (a criança age apenas e exclu-
sivamente com referência a seu próprio corpo); sócio-cêntri-
co objetivista (a criança toma consciência de sua perspectiva 
subjetiva e já delimita perfeitamente a natureza externa e a 
sociedade); e finalmente universalista (o adolescente se livra 
do dogmatismo precedente e assume a possibilidade de um 
ponto de vista reflexivo e relativista).

“Na ontogênese, observam-se seqüências de conceitos-base 
e de estruturas lógicas que são afins às da evolução das 
imagens do mundo” (1983, p. 18/19).
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Com isso, Habermas estabelece uma analogia evolutiva 
entre: (i) o estágio simbiótico e a sociedade paleolítica; (ii) o 
estágio egocêntrico e a sociedade tribal, marcada pela explica-
ção narrativa mítica e sócio-mórfica do mundo; (iii) o estágio 
sócio-cêntrico objetivista e as sociedades pré-modernas, em 
que a narrativa mítica é substituída pela justificação do poder, 
já obtida com argumentos mas ainda atrelada a princípios 
fundamentais além dos quais não se pode avançar; e (iv) o 
estágio universalista e as sociedades estatais modernas:

“Quando se afirmam na economia capitalista e no Estado 
moderno formas universalistas de relacionamento, a atitude 
em face da tradição judaico-cristã e grego-ontológica 
sofre uma fratura de tipo subjetivista (Reforma e filosofia 
moderna). Os princípios supremos perdem o seu caráter de 
indubitabilidade; a fé religiosa e a atitude teórica tornam-se 
reflexivas” (Habermas, 1983, p. 20).

Ora, Habermas, leitor de Koselleck, não poderia deixar 
passar desapercebida a afinidade (“eletiva”) entre o caráter 
utópico da filosofia da história liberal e o ideal ético-discur-
sivo universalista de sua própria teoria, inclusive quanto ao 
paralelo entre a história individual e a história do gênero 
humano: por isso Habermas insiste em impingir à teoria 
crítica da sociedade a pecha de uma “filosofia da história 
catastrófica” (Habermas, 1995, v. I, p. 508/509), oferecendo, 
por isso, a teoria do agir comunicativo como alternativa à 
filosofia da história:

“Com a presente investigação, gostaria de introduzir uma 
teoria da ação comunicativa que esclarecesse os fundamentos 
normativos de uma teoria crítica da sociedade. A teoria da ação 
comunicativa oferece uma alternativa à filosofia da história que 
se tornou insustentável, e à qual permanecera ainda ligada a 
velha teoria crítica” (Habermas, 1995, v. II, p. 583).
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Com efeito, como é possível notar, a teoria do agir comu-
nicativo não é uma alternativa à filosofia da história mas sim 
e mais propriamente seu substituto. A busca pelo consenso 
na teoria do agir comunicativo redunda na postergação roti-
neira da decisão, no adiamento procedimental da decisão 
política para o futuro; quer dizer, o agir comunicativo fun-
ciona – após os tempos áureos do Welfare State e a enxurrada 
neoliberal – exatamente como a filosofia utópica da história 
funcionava para o liberalismo: acobertando a crise de legiti-
mação do poder político e remetendo-a ao futuro. O mode-
lo procedimental do direito e da democracia deduzido da 
ação comunicativa significa, na verdade, aliviar o fardo de 
tomar decisões políticas substanciais, adiadas pelo processo 
político institucionalizado (Habermas, 1996, p. 362).

A teoria do agir comunicativo se incumbiu de tocar o 
Iluminismo e, para tanto, teve de recorrer a um programa 
político positivo – que, em última instância, funciona como 
um equivalente teórico para as filosofias da história liberais utópicas 
pré-revolucionárias. Resta comprometida, nesse passo, a tarefa 
do esclarecimento que o agir comunicativo chamou a si11.

Post scriptum: legitimação pelo procedimento?
Diante do quatro até aqui esboçado, nota-se que a conjun-
ção entre individualismo, liberalismo e filosofia da história, 
engendrada no bojo do projeto iluminista, continha uma 
determinação política aporética que – a despeito da preten-
sa retomada do individualismo liberal pelo neoliberalismo, 
de um lado, e da herança da filosofia da história utópica 
retomada de forma subreptícia em registro social-democra-
ta pela teoria do agir comunicativo, de outro lado – não foi 
solucionada.

11. Note-se bem: o problema não é a positividade em si, mas sua operacionalização 
em insustentáveis bases idealistas e abstratas – ideológicas, seria possível dizer com 
precisão.



Individualismo, liberalismo e filosofia da história

Lua Nova, São Paulo, 66: 167-203, 2006

200

O projeto de emancipação humana, que somente faz 
sentido após o Iluminismo, torna-se uma tarefa inatingível 
porque perpetrada pela legalização, pela positivação jurí-
dica de reivindicações emancipatórias (Koselleck, 2002, 
p. 258). No contexto iluminista, a razão do direito natu-
ral impulsionara a crítica ao absolutismo que, cristalizada 
no Estado de direito, tornou o impulso revolucionário no 
princípio de conservação da ordem liberal – e, justamente 
por isso, a aporia da legitimação política repetiu-se para a 
social-democracia. Nesse sentido, se, diante da separação 
entre moral e política, “a conta foi apresentada pela primei-
ra vez na Revolução Francesa”, a conta foi apresentada uma 
segunda vez no Estado de Bem-Estar Social – na primeira 
vez pela revolução, na segunda pela reforma.

A teoria política contemporânea tem de partir, portan-
to, dessa situação aporética herdada do liberalismo – e não 
resolvida pela social-democracia nem pelo neoliberalismo.

Niklas Luhmann radicaliza a teoria da sociedade e pro-
põe uma saída da aporia da legitimação política que, na 
verdade, significa precisamente aprofundar e radicalizar 
essa aporia: o “esclarecimento sociológico” é o abandono 
do “esclarecimento ingênuo” que marca toda a tradição ilu-
minista (Luhmann, 1991, p. 67). Para a teoria de sistemas, a 
legitimação política deixa de ser um problema político dian-
te da legitimação pelo procedimento.

Luhmann transtorna o conceito de esclarecimento con-
forme recebido pela tradição iluminista racionalista ao fazer a 
inversão conceitual entre Aufklärung e Abklärung, muito mais 
significativa do que meramente terminológica. Com Abklärung  
o  “esclarecimento” é tornado de um impulso de transforma-
ção social em direção à implosão da tradição em um impulso 
de conservação social, solução de problemas e tomada de deci-
sões. Por isso “Iluminismo sociológico”: a teoria de sistemas 
opera o esclarecimento como uma função de resolução de 
problemas sociais, pois o ganho representado pelo aumento 
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das possibilidades humanas não significa nada se não puder 
ser corretamente apreendido e trabalhado (é a redução da 
complexidade social, no jargão da teoria de sistemas).

Partindo do esclarecimento sociológico, Luhmann pres-
cinde do individualismo, da filosofia da história e até mes-
mo do liberalismo (no sentido empregado neste artigo, quer 
dizer, como fundamento da liberdade). Daí a individualida-
de ser conceituada apenas como auto-referência, como ope-
ração autopoiética. Exatamente como ocorre com o indiví-
duo, também o Estado é um sistema social dentre outros. O 
sistema político define-se por duas propriedades fundamen-
tais: o poder de tomar decisões e o caráter vinculante dessas 
decisões. A calibração é feita pela capacidade de introduzir 
temas para a decisão por parte do sistema político conforme 
o binômio “progressivo”/“conservador” (1981, p. 38).

O risco para o sistema é dúplice: (i) que, uma vez sub-
metido um tema à apreciação política, a decisão seja tomada 
depressa demais, colocando em risco a sobrevida do sistema; 
ou (ii) que o sistema admita um tema político e seja incapaz 
de alcançar uma solução. A grande tarefa do sistema político, 
portanto, é trazer temas para os quais ele consiga oferecer ao 
menos uma decisão dentro de seus próprios limites, ou seja, 
garantir a legitimidade da legalidade. Isso é assegurado pela 
legitimação pelo procedimento (Luhmann, 1980).

A apreciação crítica dessa alternativa demanda, contu-
do, um outro trabalho.

João Paulo Bachur 
é doutorando em Ciência Política pela FFLCH/USP

Referências bibliográficas
BELLAMY, R. Liberalismo e sociedade moderna. (Trad. M. Lopes). São Paulo: 
UNESP, 1994.



Individualismo, liberalismo e filosofia da história

Lua Nova, São Paulo, 66: 167-203, 2006

202

BUCHANAN, J.  Essays on political economy. Honolulu: University of Hawaii 
Press, 1989.
CONDORCET, J.A.N. Marquis de. Esboço de um quadro histórico dos progressos do 
espírito humano. (Trad. C. A. R. de Moura). Campinas: UNICAMP, 1993.
FERGUSON, A. An essay on the history of civil society. Nova York: Cambridge 
University Press, 1995.
GORZ, A. Metamorfoses do trabalho: Crítica da razão econômica. (Trad. A. Mon-
toia). São Paulo: Annablume, 2003.
GRAY, J. O liberalismo. (Trad. M. H. Costa Dias). Lisboa: Estampa, 1988.
_________. Post-liberalism: Studies in political thought. Londres: Routledge, 
1996.
HABERMAS, J. Para a reconstrução do materialismo histórico. (Trad. C. N. Couti-
nho). São Paulo: Brasiliense, 1983.
_________. Mudança estrutural da esfera pública: Investigações quanto a uma 
categoria da sociedade burguesa. (Trad. Flávio Kothe). Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1984.
_________. “A nova intransparência: A crise do Estado de Bem-Estar Social 
e o esgotamento das energias utópicas”. (Trad. C. A. M. Novaes). In: Novos 
Estudos, CEBRAP, n. 18, 1987. 
_________. Consciência moral e agir comunicativo.  (Trad. Guido de Almeida.) 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989.
_________. Theorie des kommunikativen handelns, 4ª ed.. Frankfurt a. Main: 
Suhrkamp, 1995.
_________. Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and 
democracy. (Trad. W. Rehg). Cambridge: MIT Press, 1996.
_________. A crise de legitimação no capitalismo tardio. 3ªed. (Trad. Vamireh 
Chacon). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999.
_________. Técnica e ciência como “Ideologia”. (Trad. Artur Morão). Lisboa: 
Edições 70, 2001a.
_________. A constelação pós-nacional: Ensaios políticos. (Trad. Márcio Selig-
mann-Silva). São Paulo: Littera Mundi, 2001b.
HAYEK, F. A. The constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press, 
1960.
_________. Freiburger studien. Tübigen: J. C. B. Mohr, 1969.
_________. Law, legislation and liberty. Chicago: University of Chicago Press, 
v. I (1973), v. II (1976), v. III (1979a).
_________. Liberalismus. Tübigen: J. C. B. Mohr, 1979b.
_________. The road to Serfdom. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
_________. Individualism and economic order. Chicago: University of Chicago 
Press, 1984.



João Paulo Bachur

Lua Nova, São Paulo, 66: 167-203, 2006

203

HEIMANN, H. Die voraussetzungen des demokratischen socialismus und die aufgaben 
der sozialdemokratie. Bonn: J. H. Dietz, 1991.
HERDER, J. G. Também uma filosofia da história para a formação da humanidade: 
Uma contribuição a muitas contribuições do século. (Trad. José M. Justo). Lisboa: 
Antígona, 1995.
KANT, I. Resposta à Pergunta: ‘Que é Esclarecimento?’. 2ª ed. (Trad. Floriano de 
Sousa Fernandes). Petrópolis: Vozes, 1985.
_________. Idéia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. (Trad. 
Rodrigo Naves & Ricardo R. Terra). São Paulo: Brasiliense, 1986.
KOSELLECK, R. Crítica e crise: Uma contribuição à patogênese do mundo burguês. 
(Trad. Luciana Villas-Boas Castelo-Branco). Rio de Janeiro: EDUERJ/Con-
traponto, 1999.
_________. The practice of conceptual history: Timing history, spacing concepts. 
Stanford: Stanford University Press, 2002.
LUHMANN, N. Legitimação pelo procedimento. (Trad. M. C. Côrte-Real). Brasília: 
UNB, 1980.
_________. Politische theorie im wohlfahrtsstaat. Munique: Günter Olzog, 1981.
_________. “Soziologische aufklärung”. In: Soziologische aufklärung, 6ª ed., v. 
1. Opladen: Westdeutscher, 1991.
MANDEVILLE, B. The fable of the bees or private vices, public benefits. Londres: 
Wishart & Company, 1934.
MARX, K. O 18 Brumário, 6ª ed. (Trad. Leandro Konder & Renato Guima-
rães). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
OFFE, C. Problemas estruturais do Estado capitalista. (Trad. Bárbara Freitag). Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
_________. Capitalismo desorganizado: Transformações contemporâneas do trabalho 
e da política, 1989.
PARETO, V. (“O Individual e o Social” e “Tratado de Sociologia Geral” [excer-
tos]) (Trad. R. R. Cunha). In:  RODRIGUES, J. A. (Org.). Pareto: Sociologia. 
São Paulo: Ática, 1984.
SEN, A. K.. On ethics and economics. Oxford & Cambridge: Blackwell, 1987.
SMITH, A.. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. Nova 
York: Prometheus Books, 1994.
_________. Teoria dos sentimentos morais. (Trad. Lya Luft). São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.
TOCQUEVILLE, A. O antigo regime e a revolução. (Trad. Yvonne Jean). Brasília: 
UNB, 1997.
_________. A democracia na América. 4ª ed. (Trad. Neil R. Silva). São Paulo: 
Itatiaia, 1998.
WEBER, M. Economia e sociedade. 5ª ed. (Trad. Regis Barbosa & Karen Elsabe 
Barbosa). Brasília: UNB, 2000.





RESUMOS | ABSTRACTS





Lua Nova, São Paulo, 66: 205-214, 2006

207

Resumos / Abstracts

INSTITUIÇÕES FORMAIS, CIDADANIA E SOLIDARIEDADE 
COMPLEXA

JOSÉ MAURÍCIO DOMINGUES
Este artigo visa discutir certas limitações do republicanismo 
tradicional poliárquico no Brasil, buscando soluções para 
os impasses da representação e da participação tal como 
se põem hoje. Não se trata de uma perspectiva normativa, 
mas de inquirir sobre problemas e localizar alternativas que 
neste momento podem ainda mostrar-se de maneira inci-
piente. O núcleo do artigo aponta para a possibilidade da 
formação de uma “solidariedade complexa” no Brasil con-
temporâneo.

Palavras-chave: Instituições Poliárquicas; Republicanismo; Bra-
sil; Modernidade; Solidariedade Complexa.

FORMAL INSTITUTIONS, CITIZENSHIP, AND COMPLEX 
SOLIDARITY
This article aims at some problems of the traditional poliarchic 
republicanism in Brazil, searching solutions for its difficulties on 
the issues of representation and participation. Not meant as a 
normative proposal, the article just enquiries alternatives which, 
at this moment, can not be more than probings. The core of these 
enquiries points out to the formation of  a “complex solidarity” in 
contemporary Brazil.

Keywords: Poliarchic Institutions; Republicanism; Brazil; Moderni-
ty; Complex Solidarity.
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O CAPITALISMO COORDENADO ALEMÃO: DO BOOM DO PÓS-
GUERRA À AGENDA 2010

ALEXANDRE QUEIROZ GUIMARÃES
No pós-guerra constituiu-se na Alemanha um modelo de 
capitalismo coordenado, em que os sindicatos e as associa-
ções empresariais assumiram papel central. Constituíram-se 
várias formas de regulação via networks, presentes nas rela-
ções internas às firmas, nas formas de colaboração entre 
as empresas e na interação mais próxima entre bancos e 
empresas. Os bons resultados em termos de competitivida-
de foram combinados com excelentes indicadores sociais. 
Entretanto, as transformações recentes, relacionadas à 
maior internacionalização produtiva e financeira, têm colo-
cado em xeque o capitalismo socialmente coordenado. Em 
face aos desafios econômicos, a Alemanha vem reagindo, 
procurando reformas que tornem o modelo mais flexível. 
Mas aspectos centrais do modelo têm se conservado, com 
destaque para as relações de trabalho e os mecanismos de 
cidadania social.

Palavras-chave: Modelos de Capitalismo; Instituições; Alema-
nha; Capitalismo Coordenado; Economia Política.

THE GERMAN COORDINATED CAPITALISM: FROM THE POST 
WAR BOOM TO AGENDA 2010
The reconstruction of German political economy after the 
Second World War was marked by the consolidation of many 
forms of regulation via networks. Those networks, present in 
many areas of the economy, stimulated the cooperation among 
the actors, having critical implications for the performance of 
the model. The outstanding results in terms of competitivity 
combined with outstanding social indicators. In recent years, 
international transformations, including financial liberalisation 
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and internationalisation of production, have placed the social 
coordinated capitalism in check. In face of the economic challenges, 
Germany has been adopting a range of reforms in the attempt to 
make the model more flexible. Nevertheless, central aspects of the 
coordinated capitalism have been preserved, including the system of 
industrial relations and the mechanisms of social citizenship.

Keywords: Models of Capitalism; Institutions; Coordinated 
Capitalism; Germany; Political Economy.

ESPERANÇAS DO PASSADO

LUIZ GONZAGA BELLUZZO
Com base no discurso em que foi agraciado com o Prêmio 
Juca Pato para “Intelectual do Ano” (2005), o autor faz um 
retrospecto da Economia e Política mundiais que, com os 
últimos dias da Segunda Guerra, deram ensejo, no plano 
internacional, a uma política progressista por parte das 
potências vitoriosas na luta contra o nazi-fascismo e, no Bra-
sil, ao período desenvolvimentista. O retrospecto lhe per-
mite fazer um contraste com as políticas ultraliberais que, 
em décadas mais recentes, ao mesmo tempo que interrom-
peram aqueles experimentos de uma nova ordem interna-
cional, passaram a lançar sombras sobre o futuro de países 
como o Brasil.

Palavras-chave: Economia e Política Internacionais do Pós-
Guerra; Desenvolvimentismo no Brasil; Globalização; Esta-
do Nacional.

HOPES FROM THE PAST
Based on his speech for the Juca Pato Award to “Intellectual 
of the Year” (2005), the author reviews the world Economy and 
Politics which, following the last days of the Second World War, 
have launched a progressive period in both the international arena 



Lua Nova, São Paulo, 66: 205-214, 2006

210

Resumos / Abstracts

and  Brazil. The review is meant to call attention to the ultraliberal 
policies which, in more recent decades, have broken those experiments 
in a new international order at the same time that have shadowed 
the future of countries like Brazil.

Keywords: Post War International Economy and Politics; 
Developmentism in Brazil; Globalization; Nation-State.

DEMOCRACIA COSMOPOLITA VERSUS POLÍTICA 
INTERNACIONAL

RAFAEL DUARTE VILLA E ANA PAULA BALTASAR TOSTES
O objetivo deste artigo é mostrar os pontos de tensão, as hipó-
teses fortes e as teses otimistas e/ou pessimistas que perpas-
sam os vínculos entre o modelo westphaliano internacional 
de soberania, a democratização do sistema internacional e a 
sociedade civil internacional. O artigo examina as seguintes 
questões: na primeira, recupera-se a discussão clássica sobre 
democracia e relações internacionais; na segunda, trata-se 
das relações entre globalização e democracia; na terceira, as 
tensões  entre  democracia (transnacional)  e as novas noções 
de  representação; finalmente, mostram-se os pontos críticos 
da visão celebratória da sociedade civil internacional pregada 
pelas teorias cosmopolitas da democracia.

Palavras-chave: Democracia Cosmopolita; Relações Internacio-
nais; Representação; Estado-Nacional

COSMOPOLITAN DEMOCRACY VERSUS INTERNATIONAL 
POLITICS
This paper intends to show the points of tension, strong hypothesis, and 
optimistic and/or pessimistic thesis which go through the connections 
between the Westphalian international model of sovereignty, the 
democratization of the international system, and the international 
civil society. This article examines the following issues. First, we review 
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the classical debate about democratization and international relations. 
Second, we address the relations between globalization and democracy. 
The third part is dedicated to the tensions between transnational 
democracy and new notions of representation. Finally, we pin-point 
the critical aspects of the celebratory vision of the international civil 
society, as advocated by the cosmopolitan theories of democracy.

Keywords: Cosmopolitan Democracy; International Relations; 
Representation; Nation-State.

A SUBLIMAÇÃO JURÍDICA DA FUNÇÃO SOCIAL DA 
PROPRIEDADE

RAFAEL LAZZAROTTO SIMIONI
O sentido sociológico da função social da propriedade osci-
la sobre um paradoxo que as teorias jurídicas e políticas do 
pós-guerra escondem através da idéia do Estado de Direito 
e do Estado Benfeitor. A função social da propriedade ilus-
tra esse estágio de desenvolvimento das relações comunica-
tivas entre a Política e o Direito, onde a primeira não tem 
alternativa senão transferir seus conflitos para o segundo, 
transformando os conflitos políticos em conflitos jurídicos. 
Como será visto neste artigo, o resultado dessa sublimação 
jurídica dos conflitos políticos é a generalização simbólica 
das expectativas políticas na forma de expectativas norma-
tivas, que nessas condições podem ser tranqüilizadas artifi-
cialmente pela programação condicional do Direito.

Palavras-chave: Política; Direito; Função Social da Proprieda-
de; Teoria dos Sistemas; Autopoiese.

THE LEGAL SUBLIMATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF 
PROPERTY
The social function of property oscillates on a paradox that the 
juridical and political theories of the postwar period hide through the 
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idea of the Rule of Law and the Welfare State. The social function 
of property illustrates that development of the communicative 
relations between Politics and Law, in which the first transfers its 
conflicts to the latter, turning political conflicts into legal ones. As 
it will be seen in this article, the result of that legal sublimation of  
the political conflicts is the symbolic generalization of the  political 
expectations in the form of normative expectations, so that in those 
conditions they can be artificially tranquilized by the conditional 
programming of the Law.

Keywords: Politics; Law; Social Function of Property; Systems 
Theory; Autopoiesis.

ASPECTOS SOCIAIS E TECNOLÓGICOS DAS ATIVIDADES DE 
INOVAÇÃO

THALES NOVAES DE ANDRADE
O artigo pretende discutir os aspectos sociais e tecnológicos 
presentes no tema da inovação. Percebe-se que a tradição 
schumpeteriana de análise sobre inovação negligenciou 
fatores culturais e políticos nas trajetórias tecnológicas. Nas 
últimas décadas, diversas correntes têm se dedicado a cruzar 
variáveis econômicas e sociais nos estudos sobre produção 
e difusão de conhecimento e inovação. Os estudos sobre 
os sistemas e ambientes de inovação reformularam o enfo-
que das análises inovativas, defendendo que a gestão e a 
organização dos fluxos de conhecimento e redes propiciam 
melhor compreensão dos rumos da atividade econômica 
e tecnológica. Mas essas correntes estão retirando impor-
tância da problemática propriamente tecnológica sobre a 
inovação, o estudo dos objetos e conjuntos técnicos e suas 
propriedades. O objetivo deste artigo é explicitar a necessi-
dade de articulação entre os aspectos técnicos e sociais no 
tema da inovação. 
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Palavras-chave: Inovação; Ambientes de Inovação; Tecnologia; 
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SOCIAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF INNOVATION 
ACTIVITIES
The article aims to discuss social and technical aspects underlying 
the debate on innovation. It is noted that the Schumpeterian 
tradition of innovation analysis underestimated cultural and 
political factors within technological paths. Over the last decades, 
many tendencies have dedicated to cross economic and social aspects 
in studies on innovation and knowledge production and diffusion. 
Studies concerning innovation systems and environments have 
rebuilt the focus on innovation, posing that management and 
organization of networks and knowledge flows provide a better 
understanding of technological and economic activities. But such 
tendencies have overlooked the technological questions concerning 
innovation, specially the study of technical objects and sets. The 
main objective of this article is to outline the need for an articulation 
of both technical and social aspects on innovation.

Keywords: Innovation; Innovation Environments; Technology; 
Technical Objects. 

INDIVIDUALISMO, LIBERALISMO E FILOSOFIA DA HISTÓRIA

JOÃO PAULO BACHUR
O artigo aborda a principal questão da teoria política: a 
legitimidade. O tema é desenvolvido a partir dos concei-
tos básicos da filosofia política iluminista: individualismo, 
liberalismo e filosofia da história, com a ajuda da historio-
grafia conceitual de Reinhart Koselleck, para demonstrar, 
como resultado, uma aporia política. A articulação especí-
fica entre esses conceitos é então utilizada para ler os prin-
cipais trabalhos de Friedrich August von Hayek, como um 
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exemplo da adaptação desse conjunto conceitual para o 
neoliberalismo, e, de outro lado, para ler o núcleo da obra 
de Jürgen Habermas, como exemplo da versão social-demo-
crata dessa adaptação. A conclusão aponta para a teoria de 
sistemas de Niklas Luhmann como uma possível alternativa 
à aporia política herdada do arcabouço conceitual do Ilu-
minismo.

Palavras-Chave: Individualismo e Liberalismo; Filosofia da His-
tória; R. Koselleck; Neoliberalismo e Social-Democracia; A. 
Smith; F.Hayek; J. Habermas.

INDIVIDUALISM, LIBERALISM AND PHILOSOPHY OF HISTORY
The paper addresses the main issue of political theory: legitimacy. 
The theme is developed beginning with the basic concepts of 
the political philosophy of the Enlightenment: individualism, 
liberalism and philosophy of history, with the help of the conceptual 
historiography of Reinhart Koselleck, to point out a political aporia. 
The specific articulation between those concepts is then used to read 
the main works of Friedrich August von Hayek, as an example 
of the adaptation of that framework to neoliberalism and, on the 
other hand, to read the core of the work of Jürgen Habermas, as an 
example of the social-democratic version. The conclusion points to 
the systems theory of Niklas Luhmann as a possible alternative to 
the political aporia inherited from the basic conceptual framework 
of the Enlightenment.

Keywords: Individualism and Liberalism; Philosophy of History; R. 
Koselleck; Neoliberalism and Social Democracy; A. Smith; F. Hayek; 
J. Habermas.
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